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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ปี 2563
ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
สัมมนา โครงการเครือข่ายประชาสัมพันธ์และสื่อสารองค์กร มพ. ปีที่ 11

1 นายจตุรงค์
จำปาเรือง
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

12-13 12.00
พ.ย. 63

เชียงราย

27 พ.ย.
63 - 30
ก.ย. 64

-

ไม่ได้รับ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิชาการ
1 นายยืนยง
กันทะเนตร

อาจารย์

ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร KRUDEW ติว TOEIC 2020 แบบออนไลน์

3,990.00 ไม่ได้รับ
บาท

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร์
1 นายนิติ เอี่ยม
ผู้ช่วย
สัมมนา สัมมนา "การรับฟังความคิดเห็นประกอบการจัดทำร่างรัฐธรรมนูญว่าด้วยการ
ชื่น
ศาสตราจารย์
ผังเมือง" ครั้งที่ 4
สำนักงานคณะ

16-17 7.00 3,100.00 ไม่มี
พ.ย. 63
บาท

สายงานสนับสนุน
1 นายรณชัย
ทิพย์มณฑา
คณะนิติศาสตร์

บุคลากร ฝึกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ด้านไอซีที

คณะICT

25 พ.ย. 3.00
63

-

ไม่มี

13 พ.ย. 3.00
63

-

ไม่มี

สำนักงานคณะ
1 นางสาวพวง นักวิเคราะห์ ฝึกอบรม โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนิน ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
ผกา ธนะจักร์ นโยบายและ
งาน
แผน
คณะแพทยศาสตร์
หน่วยบริการสุขภาพปฐมภูมิ
สายงานวิชาการ
1 นายคามิน
อาจารย์
สุทธิกุลบุตร
สำนักงานกลุ่มแพทย์ศาสตร์

ฝึกอบรม Exploratory Courses in Medical Education Assessment Toolbox Part2

โรงแรมอมารี ดอนเมือง

16-18 72.00 14,025.00 ไม่มี
พ.ย. 63
บาท

มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย
จ.เชียงราย

12-13 16.00 1,496.00 ไม่มี
พ.ย. 63
บาท

ออนไลน์

7 พ.ย. 63 3.00

สายงานสนับสนุน
1 นางสาวชไมพร นักวิชาการ ฝึกอบรม เข้าร่วมกิจกรรมเครือข่ายประชาสัมพันธ์
ใหม่ไชยา
คอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สายงานวิชาการ
1 นายณัฐกรณ์
ผู้ช่วย ฝึกอบรม Pharmaceutical Science: Teaching Experiences During COVID-19
ใบแสง
ศาสตราจารย์
2 นายนิวัฒน์
อาจารย์ ฝึกอบรม Challenge in Neurological Disorder for Community Pharmacy
ศักดิ์สิทธิ์
3 นางสาวสุธิดา อาจารย์ สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics
บุญสม
I

ไม่มี

Online

22 พ.ย. 2.00
ไม่ได้รับ
63
ณ ห้องประชุมประชาสโมสร 1-2 โรงแรม อ 23-27 40.00 2,000.00 ไม่มี
วานี ขอนแก่น โฮเทล แอนด์ คอนเวนชั่น
พ.ย. 63
บาท
เซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น
การสัมมนาออนไลน์
4 พ.ย. 63 3.00
ไม่มี

4 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Pharmacy Practice Research Showcase
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
5 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย ฝึกอบรม โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตร์ศึกษาแห่งชาติ ประจำปี 2563 Thai
การอบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
Pharmacy Education Conference 2020: Opportunities and Lessons Learned
for Pharmacy Education Amid COVID-19
6 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Pharmacist vaccinators and communicable disease management: FIP DG การสัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
16 Communicable Diseases
7 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา Nanopore Sequencing The mobile methylome
สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์

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

-

7 พ.ย. 63 3.00

-

-

10 พ.ย. 3.00
63
19 พ.ย. 3.00
63

-

-

-

ไม่มี
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
สถานที่ฝึกอบรม
การฝึก
อบรม
8 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา The 7th international Conference nanoSAFE conference on Health and
การสัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
Safety Issues Related to NanoMaterials for a Socially Responsible Approach
9 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย ฝึกอบรม Future Skill courses Python + Data Sciences
อบรมออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์

10 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา “Transforming Vaccination Globally “series Empowering pharmacists and สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์
removing policy barriers for pharmacy vaccinations
11 นางสาวอัจฉรา ผู้ช่วย
สัมมนา “Transforming Vaccination Globally “series
สัมมนาออนไลน์
ปัญโญศักดิ์ ศาสตราจารย์

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
7-10 พ.ย. 18.00
63
21
10.00
ก.ย.-10
ธ.ค. 63
3 พ.ย. 63 3.00

-

ได้รับ

-

ได้รับ

-

ไม่มี

10 พ.ย. 3.00
63

-

ไม่มี

-

ไม่ได้รับ

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์
หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
2 นางสา
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
3 นายสมคิด ยา
เคน
สำนักงานคณะ

อาจารย์

สัมมนา โครงการ The Survivors ฝ่าวิกฤติเกมการลงทุน

ออนไลน์ Zoom efinanceThai

7 พ.ย. 63 7.00

อาจารย์

ฝึกอบรม การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2

โรงแรมใบหยก 2

20-22 24.00 19,228.00 ได้รับ
พ.ย. 63
บาท

อาจารย์

ฝึกอบรม The Survivors ฝ่าวิกฤตเกมการลงทุน ร่วมเป็นผู้หนึ่งในผู้รอดชีวิตจากเกมการ ผ่านระบบ Zoom ของ E-Finance (กรุงเทพ) 7 พ.ย. 63 5.50
ลงทุน

-

ไม่ได้รับ

สายงานสนับสนุน
1 นางสาวจารุ นักวิชาการ ฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฏิบัติงาน
วรรณ เขตขัน เงินและบัญชี
หล้า
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

ห้องประชุมคณะบริหารธุรกิจและ
นิเทศศาสตร์

19-20 12.00
พ.ย. 63

-

ไม่มี

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย

28-29 14.00
พ.ย. 63

-

ได้รับ

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 27 พ.ย. 7.00
ห้องประชุมเมืองพะเยา
63

-

ได้รับ

35.00

-

ไม่มี

21.00

-

ไม่มี

21.00

-

ไม่มี

21.00

-

ไม่มี

โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit 33 7-8 พ.ย. 14.00
กรุงเทพฯ
63
โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit 33 7-8 พ.ย. 14.00
กรุงเทพฯ
63

-

ไม่มี

-

ไม่มี

อบรมออนไลน์

-

ได้รับ

หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ
สายงานวิชาการ
1 นางสาวพัชราภ อาจารย์ ฝึกอบรม The Workshop of Article Writing for SCOPUS Publication
รณ์ ลือราช
หลักสูตรสถาปัตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปัตยกรรมภายใน
1 นางนิลุบล ปุระ ผู้ช่วย ฝึกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิควิจัยในชั้นเรียนเพื่อ
พรหม
ศาสตราจารย์
พัฒนาการเรียนรู้ของผู้เรียนยุคใหม่
คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย์
1 นายเกษม สม อาจารย์
ทะนะ
2 นายจิรพัฒน์
อาจารย์
คล้อยปาน
3 นางสาวพิไลพร อาจารย์
จงรวมกลาง
4 นางสาวสุภา
อาจารย์
พร ขำจันทร์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

ฝึกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมรรถนะเจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการด้านการตรวจ The Legacy Hotel จ.นนทบุรี
30 พ.ย.-4
วินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย ด้วยกล้องจุลทรรศน์ระดับประเทศ
ธ.ค. 63
ศึกษาดู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คลังเลือดกลาง โรงพยาบาล ศรีนครินทร์
16-18
งาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ย. 63
ศึกษาดู ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู้
คลังเลือดกลาง โรงพยาบาล ศรีนครินทร์
16-18
งาน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น
พ.ย. 63
สัมมนา การประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th International Symposium of the
ห้องประชุมใหญ่ ศูนย์ประชุมสถาบันวิจัยจุฬา 4-6 พ.ย.
Protein Society of Thailand
ภรณ์ กรุงเทพมหานคร
63

1 นางสาวศิริ
ผู้ช่วย ฝึกอบรม ฟิตสมองให้ยัง (ดี) อยู่เสมอ
นทิพย์ คำฟู ศาสตราจารย์
2 นางสาวสุพร
อาจารย์ ฝึกอบรม ฟิตสมองให้ยัง (ดี) อยู่เสมอ
รณิการ์
ลดาวัลย์
วิทยาลัยการจัดการ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาว
วรัญญา จารุ
ชัยสิทธิกุล
กองกิจการนิสิต

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การพัฒนาทางไกลด้วยระบบอิเล็กทรอนิกส์ (HRD e-Learning) หมวดการ
บริหารงาน
พัฒนาองค์ความรู้ (Knowledge Development) การบริหารอย่างมืออาชีย
ทั่วไป
วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

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

30 พ.ย. 3.15
63
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
1 นายพิเชษฐ ถูก นักวิชาการ ฝึกอบรม หลักสูตรผู้กำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ (ผกท.พ.)
จิตร
ศึกษา

สถานที่ฝึกอบรม

ศูนย์การนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพบก

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
2-9 พ.ย. 64.00 18,000.00
63
บาท

-

งานธุรการ
1 ว่าที่ร้อยตรี
หญิงปาริฉัตร
ปัญญาสงค์

นักวิชาการ ฝึกอบรม อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-budget ด้านกระบวนการเบิกค่าใช้จ่ายทางพัสดุ
ศึกษา

27 พ.ย. 3.50
63

-

ไม่ได้รับ

25-26 14.00
พ.ย. 63

-

ไม่มี

1 ก.ย. 63 7.00
- 1 มี.ค.
64

-

ไม่มี

30 พ.ย. 3.00
63

-

ไม่มี

งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
1 นายธานัท ฟู
แสง
กองแผนงาน

นักวิชาการ สัมมนา สัมมนาสร้างเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบเพื่อร่วมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก ห้องแกรนด์คอนเวนชั่น โรงแรม เลอ เมอรี
ศึกษา
ภาคเหนือตอนบน
เดียน จังหวัดเชียงใหม่

งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
1 นางสาวปริญา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ความตระหนักในการประยุกตร์ใช้มาตรฐาน ISO 9001
พร สันตะจิตต์ บริหารงาน
ทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต
กรรม (อาคาร 2)

1 นางสาวมนธิรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2564
ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์
กันธะคำ
บริหารงาน
ทั่วไป
2 นางสาวมนธิรา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงาน วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
กันธะคำ
บริหารงาน
ภาครัฐ (ITA)
ทั่วไป
งานธุรการ
1 นางสาวการะ เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเงินการคลัง ครั้งที่1/2564
เกศ จันณะคำ บริหารงาน
ทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์

13
3.00 1,140.00
พ.ย.-13
บาท
ธ.ค. 63

ไม่มี

ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์

30 พ.ย. 3.00
63

-

ไม่ได้รับ

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต
กรรม (อาคาร 2)

2 ก.ย. 63 14.00
- 3 มี.ค.
64

-

ได้รับ

ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล 1 ต.ค. 63 3.00
ทันตกรรม (อาคาร2)
- 1 มี.ค.
64

-

ไม่มี

ห้องประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขต 13 พ.ย. 3.30
เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา
63

-

ไม่มี

ไร่ภูกลอง

-

ไม่มี

หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายพรพัฒน์
ผู้ช่วย ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน
ธีรโสภณ
ศาสตราจารย์
สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม
สายงานสนับสนุน
1 นางสาว
ปนัดดา คำสี
วาส
สำนักงานคณะ

นักวิชาการ ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบประมาณของ
พัสดุ
หน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564

1 นางสาวดวงใจ นักวิเคราะห์ ฝึกอบรม แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มคะแนนITA
ใจกล้า
นโยบายและ
แผน
2 นางสาวปภาอร
นัก
ฝึกอบรม การเขียนคู่มือปฎิบัติงานเพื่อใช้ในการขอตำแหน่งที่สูงขึ้น
เขียวสีมา
วิทยาศาสตร์

12-13 8.00
พ.ย. 63

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:42 น.
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