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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563
ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

ตำแหน่ง

1 นางสาวทศพร
แสนศรีเชาว์
พันธ์
คณะนิติศาสตร์

ประเภท
การฝึก
อบรม
สัมมนา รวมพลังก้าวนำคุณวุฒิวิชาชีพ

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

ห้องรอยัล จูบิลี่บอลรูม อาคารชาเลน 19 ส.ค. 62 24.00
เจอร์ เมืองทองธานี อ.ปากเกล็ด จ. - 21 ส.ค.
นนทบุรี
63

-

ได้รับ

8 พ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

19 พ.ค. 63 8.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม หลักสูตรหลักจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์

12 พ.ค. 63 8.00

-

ได้รับ

-

ได้รับ

ฝึกอบรม Educational Measurement Assessment and Evaluation (Basic course)

Online

18-19 พ.ค. 16.00
63
5 พ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม Educational Measurement Assessment and Evaluation (Advance course)

online

21 พ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม Microsoft Teams and Learning Management System for Online Education

มหาวิทยาลัยพะเยา

-

ได้รับ

ฝึกอบรม โครงการอบรม เรื่อง การใช้ Hangouts Meet by Google และ Google Classroom

การอบรมผ่านระบบออนไลน์

31 พ.ค.-1 12.00
มิ.ย. 63
7 พ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม การอบรม OBE (Outcome Based Education

การออนไลน์

5 พ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม การอบรมทักษะ UP PSF 1

การอบรมออนไลน์

8 พ.ค. 63 4.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม คลินิก UP PSF

การประชุมออนไลน์

14 พ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม การอบรมการใช้งานระบบสารบัญอิเล็กทรอนิกส์ e-document

คณะเภสัชศาสตร์

15 พ.ค. 63 1.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอน มุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเน้น
ผลลัพธ์(OBE) ครั้งที่ 2

การอบรมออนไลน์

21 พ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม กิจกรรมพัฒนาอาจารย์ตามกรอบ UP PSF เรื่องการวัดประเมินผลการศึกษาและการ การอบรมออนไลน์
ให้ข้อมูลป้อนกลับ

26 พ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม โครงการอบรมพัฒนาการจัดการเรียนการสอนมุ่งเน้นการเรียนรู้แบบเน้น
ผลลัพธ์(OBE)

5 พ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

ออนไลน์ ผ่านระบบ Microsoft Team 26 พ.ค. 63 8.00

-

ไม่มี

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวกฤต นักวิชาการ สัมมนา แนวปฏิบัติในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความ ออนไลน์ผ่าน Ms teams
พร จุใจ
คอมพิวเตอร์
มั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล
2 นางสาวกฤต นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Word 2013/2016 (ออนไลน์)
ออนไลน์ผ่าน Ms teams
พร จุใจ
คอมพิวเตอร์
คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สายงานวิชาการ
1 นางสาวคณา
ผู้ช่วย
ทิพย์ สิงห์สาย ศาสตราจารย์
2 นางสาวคณา
ผู้ช่วย
ทิพย์ สิงห์สาย ศาสตราจารย์
3 นางสาวคณา
ผู้ช่วย
ทิพย์ สิงห์สาย ศาสตราจารย์
4 นางสาวคณา
ผู้ช่วย
ทิพย์ สิงห์สาย ศาสตราจารย์
5 นางสาวคณา
ผู้ช่วย
ทิพย์ สิงห์สาย ศาสตราจารย์
6 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
7 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
8 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
9 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
10 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
11 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
12 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
13 นางสาว
ผู้ช่วย
อัจฉรา
ศาสตราจารย์
ปัญโญศักดิ์
คณะวิศวกรรมศาสตร์

ON-LINE RESEARCH ETHICS
TRAINING
ฝึกอบรม การอบรมการใช้สารสกัดจากกัญชาทางการแพทย์ สําหรับบุคลากรทางการแพทย์ หลักสูตรออนไลน์

การอบรมออนไลน์ผ่าน MS Teams

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมเครื่องกล
1 นายวสันต์ คำ
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม การวัดประเมินผลการศึกษาและการให้ข้อมูลป้อนกลับ
สนาม
ศาสตราจารย์
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563

ตำแหน่ง

2 นายวสันต์ คำ
ผู้ช่วย
สนาม
ศาสตราจารย์

ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
ฝึกอบรม Microsoft Forms เพื่อประเมินแบบฝึกหัด และข้อสอบ

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

ออนไลน์

31 พ.ค. 63 8.00

-

ไม่มี

Online

9 พ.ค.-13 30.00
มิ.ย. 63

-

ได้รับ

ออนไลน์ผ่าน Zoom

19-20 พ.ค. 24.00
63

-

ไม่มี

21 พ.ค. 63 8.00

-

ไม่ได้รับ

ผ่านระบบ Conference ณ ห้อง R805 10 เม.ย.-10 3.00
มิ.ย. 63

-

ไม่มี

5 พ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

12 พ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

19 พ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

1 มี.ค.-29 4.00
ก.ค. 63

-

ไม่มี

8 พ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

21 พ.ค. 63 2.00

-

ไม่มี

5 พ.ค. 63 6.00

-

ได้รับ

12 พ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟ้า
1 นางสาวธนา
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม เวทีพัฒนาศีกยภาพผู้นำแห่งอนาคต "ผู้นำร่วมสร้างสุข" (Leadership for Collective
ทิพย์ จันทร์คง ศาสตราจารย์
Happiness - LCH ) โมดูล 2 : ปัญญาภายใน : บ่มเพาะศักยภาพผู้นำ
หลักสูตรวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา
1 นายชัยวัฒน์
แสงศรีจันทร์

อาจารย์

ฝึกอบรม การฝึกอบรม (ออนไลน์) หลักสูตร Introduction to BIM, BIM for Interior Design,
Unseen BIM (ผ่าน Zoom)

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวพิมพ์ นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการอบรมฝึกการใช้งานระบบ e-Budget และการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง ผ่านระบบ Microsoft Teams
ผกา แก้วษา เงินและบัญชี
วิทยาลัยการจัดการ
สายงานวิชาการ
1 นายโกศล มี
รอง
ฝึกอบรม การใช้ระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ E-Document ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ระบบ
คุณ
ศาสตราจารย์
Microsoft Teams
สำนักงานวิทยาลัย
สายงานสนับสนุน
1 นางสาวธนาภ
รณ์ ภู่
พฤกษชาติ
2 นางสาวธนาภ
รณ์ ภู่
พฤกษชาติ
3 นางสาวธนาภ
รณ์ ภู่
พฤกษชาติ
4 นายพิษณุ ตัน
บุญยศิริเดช

นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 : หลักสูตรการใช้งาน Microsoft Teams อย่างมือ
อาชีพ
นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 : อบรมการนำเสนอและการสร้างสื่ออย่าง
สร้างสรรค์ ด้วย PowerPoint
นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาคุณภาพบุคลากร ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยพะเยา
ศึกษา
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปี 2563 : อบรมการใช้งาน Microsoft Word 2016 อย่าง
มืออาชีพ
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การเปิดใช้ระบบการบริหารจัดการด้านงบประมาณและแผนงาน (Budget)
ห้องประชุม L807 วิทยาลัยการ
บริหารงาน
จัดการ
ทั่วไป
5 นางสาวรชต เจ้าหน้าที่ สัมมนา แนวปฏิบัติในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซด์และระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความ พรรณ วรบู บริหารงาน
มั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล
รณ์
ทั่วไป
6 นายวรพล ศรี เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ประชุมด้านงานแผนและงบประมาณอบรมฝึกการใช้งานระบบ E-Budget และการ Microsoft Teams
ศรกำพล
บริหารงาน
แก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
ทั่วไป
7 นางสาวสิริ
นักวิชาการ ฝึกอบรม การใช้งานโปรแกรม Microsoft Excel อย่างมืออาชีพ
ผ่านระบบ Microsoft Team
ภัสสร มาวงษ์
ศึกษา
8 นางสาวสิริ
นักวิชาการ ฝึกอบรม การนำเสนอและการสร้างสื่ออย่างสร้างสรรค์ ด้วยPowerPoint
ออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft Teams
ภัสสร มาวงษ์
ศึกษา
กองกิจการนิสิต
งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ
1 นางสาวณัฐ นักวิชาการ ฝึกอบรม การปรับปรุงการทำงาน
ญาณี ธนา
ศึกษา
ฤทธิ์
งานกิจกรรมนิสิต

HRD : e-Learning

20
3.00
เม.ย.-15
พ.ค. 63

-

ได้รับ

1 นางสาวสุพัทธ นักวิชาการ ฝึกอบรม การเข้าใจธรรมชาติของมนุษย์เพื่อการบริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ
มาศน์ ธรรม
ศึกษา
ขัน
2 นางสาวสุพัทธ นักวิชาการ ฝึกอบรม การคิดเพื่อประสิทธิผลของงาน
มาศน์ ธรรม
ศึกษา
ขัน
3 นางสาวสุพัทธ นักวิชาการ ฝึกอบรม การสื่อสารเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการทำงาน
มาศน์ ธรรม
ศึกษา
ขัน

HRD : e-Learning

28 พ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

อบรมออนไลน์

27 พ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

อบรมออนไลน์

30 พ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ
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ลำดับ ชื่อ - สกุล
ที่

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนพฤษภาคม ปี 2563

ตำแหน่ง

ประเภท
การฝึก
อบรม
4 นางสาวสุพัทธ นักวิชาการ ฝึกอบรม ทักษะการตัดสินใจและแก้ปัญหา
มาศน์ ธรรม
ศึกษา
ขัน

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

อบรมออนไลน์

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
15 พ.ค. 63 3.00

-

ได้รับ

8 พ.ค. 63 6.00

-

ไม่มี

21 พ.ค. 63 3.00

-

ไม่มี

ประชุมออนไลน์ผ่านระบบ Microsoft 21 พ.ค. 63 2.00
Teams มหาวิทยาลัยพะเยา

-

ไม่มี

15 พ.ค. 63 8.00

-

ไม่มี

15 ส.ค. 62 32.50
- 17 ส.ค.
63

-

ได้รับ

กองคลัง
งานธุรการ
1 นายพิชัย ไชย นักวิชาการ สัมมนา แนวปฏิบัติในการพัฒนาและให้บริการเว็บไซต์และระบบสารสนเทศเพื่อให้เกิดความ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์
กุล
คอมพิวเตอร์
มั่นคงปลอดภัยต่อข้อมูลส่วนบุคคล
2 นางสาววลัย เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การใช้งานระบบ e-Budget และการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
ประชุมออนไลน์ผ่าน Microsoft
ลักษณ์ อ่อน บริหารงาน
Teams
นวล
ทั่วไป
กองบริหารงานวิจัย
งานธุรการ
1 นางสาววิจิต
รา แก้วปุก

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมฝึกการใช้งานระบบ e-Budget และการแก้ไขข้อมูลในระบบให้ถูกต้อง
บริหารงาน
ทั่วไป
งานบริหารทุนวิจัยและบริการวิชาการ

1 นางสาวเกตุ
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ขอเชิญเข้ารับการอบรมเชิงปฏิบัติการ “การใช้ระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ สำนักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)
วดี เครือวัลย์ บริหารงาน
(ระบบ NRMS) ประจำปีงบประมาณ 2563
ทั่วไป
คณะทันตแพทยศาสตร์
สำนักงานคณะ
1 นายเจษฎา
เพ็งสาย

ช่างเทคนิค ฝึกอบรม โครงการปฐมนิเทศบุคลากร ประจำปี งบประมาณ 2562

โรงแรมแคนทารี่ ฮิลล์ จังหวัด
เชียงใหม่

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:34 น.
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