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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เขารับการฝกอบรม ประจำเดือนมิถุนายน ป 2564

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

  หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแวร

1 นายณัฐพล

หาญสมุทร

อาจารย ฝกอบรม อบรมหลักสูตร Complete UX/UI Design แบบออนไลน 14 ธ.ค. 63

- 30 ก.ย.

64

3,290.00

บาท

ไมไดรับ

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวนภัทร

ไชยมงคล

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ ในรูปแบบออนไลน และหองสอบศูนยสอบภาษา

อังกฤษคณะศิลปศาสตร

28 มิ.ย.-16

ก.ค. 64

30.00 - ไดรับ

2 นางนุชรารัตน

ถาวะดี

เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

ฝกอบรม โครงการพัฒาการใชทักษะภาษาอังกฤษ รูปแบบออนไลน MS Team 18 มิ.ย.-16

ก.ค. 64

30.00 - ไดรับ

คณะนิติศาสตร

  หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต

     สายงานวิชาการ

1 นายธีระพันธ

เมฆเกรียงไกร

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการคิดเชิงออกแบบสำหรับอาจารยเพื่อ

ถายทอดและใหคำปรึกษาแกนิสิตระดับปริญญาตรี ของมหาวิทยาลัย

พะเยา (Train the trainer)

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยผานสื่ออิเล็กทรอนิกส จาก

ระบบ Microsoft Teams

16 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

คณะแพทยศาสตร

  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต

1 นางสาวลภัส

กรณ ยะปะ

นัน

อาจารย ฝกอบรม การพัฒนาขอสอบปรนัยเพื่อประเมินความรูทางการแพทย ระบบออนไลน 21-22 มิ.ย.

64

16.00 1,800.00

บาท

ไดรับ

คณะเภสัชศาสตร

  หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม

1 นางสาวคณา

ทิพย สิงหสาย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การประชุมวิชาการ ความกาวหนาทางเภสัชวิทยาของยาใหม ครั้งที่ 19online 10-11 มิ.ย.

64

14.00 1,000.00

บาท

ไดรับ

2 นางสาวพิมพ

ชนก จรุงจิตร

อาจารย สัมมนา การประชุมวิชาการ ความกาวหนาทางเภสัชวิทยาของยาใหม ครั้งที่ 19คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประชุม

ออนไลนผานระบบ Webex

10-11 มิ.ย.

64

16.00 1,000.00

บาท

ไมมี

3 นางสาวพิมพ

ชนก จรุงจิตร

อาจารย สัมมนา International Conference and Exhibition on Pharmaceutical Sciences

and Technology (PST 2021)

อาคารวิจัยและการศึกษาตอเนื่อง สมเด็จพระเทพ

รัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี มหาวิทยาลัย

ศรีนครินทรวิโรฒ

23-24 มิ.ย.

64

16.00 2,000.00

บาท

ไมมี

4 นางสาวสุธิดา

บุญสม

อาจารย สัมมนา การประชุมวิชาการ ความกาวหนาทางเภสัชวิทยาของยาใหม ครั้งที่ 19คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล (online) 10-11 มิ.ย.

64

16.00 1,000.00

บาท

ไมมี

5 นางสาว

อัจฉรา

ปญโญศักดิ์

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม การเขียนโครงการอยางไรใหไดทุนวิจัย Online 1-2 มิ.ย.

64

12.00 - ไมมี

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร

  หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร

1 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา โครงการมุงเปาสูการพัฒนานักวิจัย FaceBook Live 18 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

2 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา การออมสม่ำเสมอในหุนดวย DCA order FaceBook Live 20 มิ.ย. 64 2.00 - ไมมี

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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3 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา เรื่องเลาชุด ทรัพยสยามตอน ขาวหลอเลี้ยงชีวิตและเศรษฐกิจไทย FaceBook Live 22 มิ.ย. 64 2.00 - ไมมี

4 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย ฝกอบรม เงินทองตองวางแผน และการวางแผนเกษียณสไตลมนุษยเงินเดือน E-Learning 25 มิ.ย. 64 6.00 - ไมมี

5 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา จับมือใหมหัดเทรด Options FaceBook Live 26 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

6 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา คัมภีร 4 รู วางแผนดีชีวิตมั่นคง E-Learning 26 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

7 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา วางแผนภาษี สไตลมนุษยเงินออม และการวางแผนการเงินหลัง

เกษียณ สไตลวัยเกา

E-Learning 27 มิ.ย. 64 6.00 - ไมมี

8 นางสา

วกานตพิชชา

กองคนขวา

อาจารย สัมมนา วางแผนลงทุนสม่ำเสมอดวยหุนและกองทุน และหมดหนี้มีออม E-Learning 28 มิ.ย. 64 6.00 - ไมมี

9 นายวัลลพ

ลอมตะคุ

อาจารย ฝกอบรม โครงการ “มุงเปาสูการพัฒนานักวิจัย บนเสนทางความกาวหนาทาง

วิชาการที่สูงขึ้น”

ออนไลน 18 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

10 นายสมคิด ยา

เคน

อาจารย ฝกอบรม โครงการ มุงเปาการพัฒนานักวิจัย บนเสนทางความกาวหนาทางวิ

ชการที่สูงขึ้น

ผานระบบออนไลน (Live & Zoom) ของกองการวิจัย

และนวัตกรรม มหาวิทยาลัยนเรศวร

18 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นางสาวจารุ

วรรณ เขตขัน

หลา

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ฝกอบรม การเขาสูตำแหนงที่สูงขึ้นดวยการวิจัย Routine to Research ออนไลนผาน Facebook Live 17 มิ.ย. 64 3.00 - ไมมี

2 นางสาวจารุ

วรรณ เขตขัน

หลา

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ฝกอบรม “Routine to Research” เพื่อความเปนเลิศทางนวัตกรรม ออนไลนผาน Zoom Meeting 7 มิ.ย. 64 3.00 3,000.00

บาท

ไดรับ

3 นางสาวจารุ

วรรณ เขตขัน

หลา

นักวิชาการ

เงินและบัญชี

ฝกอบรม เทคนิคการพัฒนาผลงานจากงานประจำเพื่อกาวสูตำแหนงสูงขึ้น ออนไลนผาน Zoom Meeting 14 มิ.ย. 64 3.00 3,000.00

บาท

ไดรับ

คณะสถาปตยกรรมศาสตรและศิลปกรรมศาสตร

  สำนักงานคณะ

1 นายกฤตยชญ

วงษหาญ

บุคลากร ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ MS Team 18 มิ.ย.-12

ก.ค. 64

30.00 - ไดรับ

2 นายกิตติคุณ

คำรักษ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ MS Team 18 มิ.ย.-12

ก.ค. 64

30.00 - ไดรับ

คณะสหเวชศาสตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคนิคการแพทย

     สายงานวิชาการ

1 นางสาวศุภ

กัญญา ลาสม

อาจารย สัมมนา ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 44 ศูนยประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ชลบุรี 22-25 มิ.ย.

64

21.00 - ไมมี

2 นายสุรสิทธิ์ สุ

วรรณสินธุ

อาจารย สัมมนา ประชุมวิชาการสมาคมเทคนิคการแพทย ครั้งที่ 44 ศูนยประชุมพีช โรงแรมรอยัล คลิฟ บีช พัทยา ชลบุรี 22-25 มิ.ย.

64

21.00 - ไมมี

  หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต

1 นางสาวพัชรี

ยา อัมพุธ

อาจารย ฝกอบรม Cardiac Rehabilitation and Physical Therapy in Cardiovascular

Disease

Online 10-11 มิ.ย.

64

14.00 2,500.00

บาท

ไมมี

  สำนักงานคณะ

     สายงานสนับสนุน

1 นายชนะพล

จันทรากาศ

เจาหนาที่

บริหารงาน

ท่ัวไป

ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ Online 28 มิ.ย.-16

ก.ค. 64

30.00 - ไมมี

กองกิจการนิสิต

  ศูนยปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร
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1 นางสาวกิติยา

เขียวงาม

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม เทคนิคการจัดการความเครียด | Stress Management Techniques ผานระบบออนไลน 20

เม.ย.-22

ก.ย. 64

10.00 - ไดรับ

2 นางสาวกิติยา

เขียวงาม

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม หลักสูตรสงเสริมการรูเทาทันสื่อ สารสนเทศ และดิจิทัล เฝาระวังและ

ใชสื่ออยางสรางสรรคในมิติวัฒนธรรม รุนที่ 2

ผานระบบออนไลน 30 มิ.ย. 64 10.00 - ไดรับ

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

  งานทุนการศึกษา

1 นางสาวกลาง

วารี ไชยวุฒิ

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 28 มิ.ย.-16

ก.ค. 64

30.00 - ไดรับ

  ศูนยใหคำปรึกษาและสรางเสริมสุขภาวะ

1 นางธัญ

ญพิชฌา สิงห

สถิตย

นักวิชาการ

ศึกษา

ฝกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ มหาวิทยาลัยพะเยา 28 มิ.ย.-16

ก.ค. 64

18.00 - ไดรับ

คณะสาธารณสุขศาสตร

  หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

     สายงานวิชาการ

1 นายประกาศิต

ทอนชวย

ผูชวย

ศาสตราจารย

ฝกอบรม Outcome-Based Education รุนที่ 4 รูปแบบออนไลน 14-15 มิ.ย.

64

13.00 1,500.00

บาท

ไมมี

2 นางสาวปุณญิ

สา ผุดผอง

อาจารย ฝกอบรม Outcome-Based Education รุน 4 Zoom Meeting 14-15 มิ.ย.

64

12.00 1,500.00

บาท

ไมมี

ขอมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ 2565 เวลา 13:50 น.

ลำดับ

ที่

ชื่อ - สกุล ตำแหนง ประเภท

การฝก

อบรม

หลักสูตร สถานที่ฝกอบรม ตั้งแตวันที่ จำนวน

ชั่วโมง

งบ

ประมาณ

วุฒิบัตร


