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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนพฤศจิกายน ป 2563

1 นายจตุรงค

จำปาเรือง

สัมมนา โครงการเครือขายประชาสัมพันธและสื่อสารองคกร มพ. ปที่ 11 มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 12-13

พ.ย. 63

12.00 - ไมไดรับ

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ

     สายงานวิชาการ

1 นายยืนยง

กันทะเนตร

อาจารย ฝกอบรม อบรมหลักสูตร KRUDEW ติว TOEIC 2020 แบบออนไลน เชียงราย 27 พ.ย.

63 - 30

ก.ย. 64

3,990.00

บาท

ไมไดรับ

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาภูมิสารสนเทศศาสตร

1 นายนิติ เอี่ยม

ชื่น

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา สัมมนา "การรับฟงความคิดเห็นประกอบการจัดทำรางรัฐธรรมนูญวาดวยการ

ผังเมือง" ครั้งที่ 4

16-17

พ.ย. 63

7.00 3,100.00

บาท

ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นายรณชัย

ทิพยมณฑา

บุคลากร ฝกอบรม อบรมเชิงปฏิบัติการการขอจริยธรรมการวิจัยในมนุษยดานไอซีที คณะICT 25 พ.ย.

63

3.00 - ไมมี

คณะนิติศาสตร

  สำนักงานคณะ

1 นางสาวพวง

ผกา ธนะจักร

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผน

ฝกอบรม โครงการยกระดับพัฒนาการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนิน

งาน

ณ วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 13 พ.ย.

63

3.00 - ไมมี

คณะแพทยศาสตร

  หนวยบริการสุขภาพปฐมภูมิ

     สายงานวิชาการ

1 นายคามิน

สุทธิกุลบุตร

อาจารย ฝกอบรม Exploratory Courses in Medical Education Assessment Toolbox Part2 โรงแรมอมารี ดอนเมือง 16-18

พ.ย. 63

72.00 14,025.00

บาท

ไมมี

  สำนักงานกลุมแพทยศาสตร

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวชไมพร

ใหมไชยา

นักวิชาการ

คอมพิวเตอร

ฝกอบรม เขารวมกิจกรรมเครือขายประชาสัมพันธ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย

จ.เชียงราย

12-13

พ.ย. 63

16.00 1,496.00

บาท

ไมมี

คณะเภสัชศาสตร

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

     สายงานวิชาการ

1 นายณัฐกรณ

ใบแสง

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Pharmaceutical Science: Teaching Experiences During COVID-19 ออนไลน 7 พ.ย. 63 3.00 - ไมมี

2 นายนิวัฒน

ศักดิ์สิทธิ์

อาจารย ฝกอบรม Challenge in Neurological Disorder for Community Pharmacy Online 22 พ.ย.

63

2.00 - ไมไดรับ

3 นางสาวสุธิดา

บุญสม

อาจารย สัมมนา การประชุมเชิงปฏิบัติการเภสัชกรรมคลินิก Advanced Pharmacotherapeutics

I

ณ หองประชุมประชาสโมสร 1-2 โรงแรม อ

วานี ขอนแกน โฮเทล แอนด คอนเวนชั่น

เซ็นเตอร จังหวัดขอนแกน

23-27

พ.ย. 63

40.00 2,000.00

บาท

ไมมี

4 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Pharmacy Practice Research Showcase การสัมมนาออนไลน 4 พ.ย. 63 3.00 - ไมมี

5 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการประชุมวิชาการเภสัชศาสตรศึกษาแหงชาติ ประจำป 2563 Thai

Pharmacy Education Conference 2020: Opportunities and Lessons Learned

for Pharmacy Education Amid COVID-19

การอบรมออนไลน 7 พ.ย. 63 3.00 - -

6 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Pharmacist vaccinators and communicable disease management: FIP DG

16 Communicable Diseases

การสัมมนาออนไลน 10 พ.ย.

63

3.00 - -

7 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา Nanopore Sequencing The mobile methylome สัมมนาออนไลน 19 พ.ย.

63

3.00 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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8 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา The 7th international Conference nanoSAFE conference on Health and

Safety Issues Related to NanoMaterials for a Socially Responsible Approach

การสัมมนาออนไลน 7-10 พ.ย.

63

18.00 - ไดรับ

9 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Future Skill courses Python + Data Sciences อบรมออนไลน 21

ก.ย.-10

ธ.ค. 63

10.00 - ไดรับ

10 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา “Transforming Vaccination Globally “series Empowering pharmacists and

removing policy barriers for pharmacy vaccinations

สัมมนาออนไลน 3 พ.ย. 63 3.00 - ไมมี

11 นางสาวอัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

สัมมนา “Transforming Vaccination Globally “series สัมมนาออนไลน 10 พ.ย.

63

3.00 - ไมมี

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา โครงการ The Survivors ฝาวิกฤติเกมการลงทุน ออนไลน Zoom efinanceThai 7 พ.ย. 63 7.00 - ไมไดรับ

2 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย ฝกอบรม การวางแผนการเงิน CFP ชุดวิชาที่ 2 โรงแรมใบหยก 2 20-22

พ.ย. 63

24.00 19,228.00

บาท

ไดรับ

3 นายสมคิด ยา

เคน

อาจารย ฝกอบรม The Survivors ฝาวิกฤตเกมการลงทุน รวมเปนผูหนึ่งในผูรอดชีวิตจากเกมการ

ลงทุน

ผานระบบ Zoom ของ E-Finance (กรุงเทพ) 7 พ.ย. 63 5.50 - ไมไดรับ

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวจารุ

วรรณ เขตขัน

หลา

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ฝกอบรม การเขียนคูมือปฏิบัติงาน หองประชุมคณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร

19-20

พ.ย. 63

12.00 - ไมมี

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

  หลักสูตรศิลปกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาศิลปะและการออกแบบ

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวพัชราภ

รณ ลือราช

อาจารย ฝกอบรม The Workshop of Article Writing for SCOPUS Publication มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 28-29

พ.ย. 63

14.00 - ไดรับ

  หลักสูตรสถาปตยกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสถาปตยกรรมภายใน

1 นางนิลุบล ปุระ

พรหม

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการ เรื่อง เทคนิควิจัยในชั้นเรียนเพื่อ

พัฒนาการเรียนรูของผูเรียนยุคใหม

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หองประชุมเมืองพะเยา

27 พ.ย.

63

7.00 - ไดรับ

คณะสหเวชศาสตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

1 นายเกษม สม

ทะนะ

อาจารย ฝกอบรม ประชุมเชิงปฏิบัติการประเมินสมรรถนะเจาหนาที่หองปฏิบัติการดานการตรวจ

วินิจฉัยเชื้อมาลาเรีย ดวยกลองจุลทรรศนระดับประเทศ

The Legacy Hotel จ.นนทบุรี 30 พ.ย.-4

ธ.ค. 63

35.00 - ไมมี

2 นายจิรพัฒน

คลอยปาน

อาจารย ศึกษาดู

งาน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู คลังเลือดกลาง โรงพยาบาล ศรีนครินทร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

16-18

พ.ย. 63

21.00 - ไมมี

3 นางสาวพิไลพร

จงรวมกลาง

อาจารย ศึกษาดู

งาน

ศึกษาดูงานและแลกเปลี่ยนเรียนรู คลังเลือดกลาง โรงพยาบาล ศรีนครินทร

คณะแพทยศาสตร มหาวิทยาลัยขอนแกน

16-18

พ.ย. 63

21.00 - ไมมี

4 นางสาวสุภา

พร ขำจันทร

อาจารย สัมมนา การประชุมวิชาการนานาชาติ The 15th International Symposium of the

Protein Society of Thailand

หองประชุมใหญ ศูนยประชุมสถาบันวิจัยจุฬา

ภรณ กรุงเทพมหานคร

4-6 พ.ย.

63

21.00 - ไมมี

  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

1 นางสาวศิริ

นทิพย คำฟู

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม ฟตสมองใหยัง (ดี) อยูเสมอ โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit 33

กรุงเทพฯ

7-8 พ.ย.

63

14.00 - ไมมี

2 นางสาวสุพร

รณิการ

ลดาวัลย

อาจารย ฝกอบรม ฟตสมองใหยัง (ดี) อยูเสมอ โรงแรม Bangkok Hotel Lotus Sukhumvit 33

กรุงเทพฯ

7-8 พ.ย.

63

14.00 - ไมมี

วิทยาลัยการจัดการ

  

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาว

วรัญญา จารุ

ชัยสิทธิกุล

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม การพัฒนาทางไกลดวยระบบอิเล็กทรอนิกส (HRD e-Learning) หมวดการ

พัฒนาองคความรู (Knowledge Development) การบริหารอยางมืออาชีย

วิชาการพัฒนาบุคลิกภาพ

อบรมออนไลน 30 พ.ย.

63

3.15 - ไดรับ

กองกิจการนิสิต

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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1 นายพิเชษฐ ถูก

จิตร

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม หลักสูตรผูกำกับนักศึกษาวิชาทหารพิเศษ (ผกท.พ.) ศูนยการนักศึกษาวิชาทหาร กองทัพบก 2-9 พ.ย.

63

64.00 18,000.00

บาท

-

  งานธุรการ

1 วาที่รอยตรี

หญิงปาริฉัตร

ปญญาสงค

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม อบรมฝกการใชงานระบบ e-budget ดานกระบวนการเบิกคาใชจายทางพัสดุ 27 พ.ย.

63

3.50 - ไมไดรับ

  งานวินัยและพัฒนานิสิตสูความเปนเลิศ

1 นายธานัท ฟู

แสง

นักวิชาการ

ศึกษา

สัมมนา สัมมนาสรางเสริมศักยภาพการควบคุมยาสูบเพื่อรวมขับเคลื่อนนโยบายเชิงรุก

ภาคเหนือตอนบน

หองแกรนดคอนเวนช่ัน โรงแรม เลอ เมอรี

เดียน จังหวัดเชียงใหม

25-26

พ.ย. 63

14.00 - ไมมี

กองแผนงาน

  งานพัฒนาคุณภาพองคกร

1 นางสาวปริญา

พร สันตะจิตต

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม ความตระหนักในการประยุกตรใชมาตรฐาน ISO 9001 หองประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต

กรรม (อาคาร 2)

1 ก.ย. 63

- 1 มี.ค.

64

7.00 - ไมมี

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

  

1 นางสาวมนธิรา

กันธะคำ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงินการคลัง (KM) ครั้งที่ 1/2564 หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 30 พ.ย.

63

3.00 - ไมมี

2 นางสาวมนธิรา

กันธะคำ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม อบรมการประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดำเนินงานของหนวยงาน

ภาครัฐ (ITA)

วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 13

พ.ย.-13

ธ.ค. 63

3.00 1,140.00

บาท

ไมมี

  งานธุรการ

1 นางสาวการะ

เกศ จันณะคำ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ทั่วไป

ฝกอบรม โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูดานการเงินการคลัง ครั้งที่1/2564 หองประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 30 พ.ย.

63

3.00 - ไมไดรับ

คณะทันตแพทยศาสตร

  หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นายพรพัฒน

ธีรโสภณ

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การตรวจติดตามภายใน หองประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต

กรรม (อาคาร 2)

2 ก.ย. 63

- 3 มี.ค.

64

14.00 - ไดรับ

  สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาว

ปนัดดา คำสี

วาส

นักวิชาการ

พัสดุ

ฝกอบรม ฝกอบรมการใชงานระบบ e-Budget ดานการจัดตั้งคำของบประมาณของ

หนวยงาน ประจำปงบประมาณ 2564

หองเรียนออนไลน ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล

ทันตกรรม (อาคาร2)

1 ต.ค. 63

- 1 มี.ค.

64

3.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

1 นางสาวดวงใจ

ใจกลา

นักวิเคราะห

นโยบายและ

แผน

ฝกอบรม แนวทางการดำเนินการเพื่อเพิ่มคะแนนITA หองประชุม R206 อาคารเรียนรวม วิทยาเขต

เชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา

13 พ.ย.

63

3.30 - ไมมี

2 นางสาวปภาอร

เขียวสีมา

นัก

วิทยาศาสตร

ฝกอบรม การเขียนคูมือปฎิบัติงานเพื่อใชในการขอตำแหนงที่สูงขึ้น ไรภูกลอง 12-13

พ.ย. 63

8.00 - ไมมี

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13:42 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


