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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม ปี 2564

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม ปี 2564
ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

ตำแหน่ง

ประเภท
การฝึก
อบรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

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
ครู
ฝึกอบรม Cloud Computing
เชี่ยวสุวรรณ
2 นายรณชัย ทิพย์ บุคลากร ฝึกอบรม อบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานสายสนับสนุน
มณฑา
3 นางสุวิมล นามจิต เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม การใช้งาน Google Drive และ Microsoft OneDrive
บริหารงาน
ทั่วไป
คณะพยาบาลศาสตร์

ห้องสำนักงาน คณะ ICT

15 ม.ค. 64 1.00

-

ได้รับ

ม.พะเยา

29 ม.ค. 64 8.00

-

ไม่ได้รับ

สำนักงานคณะ ICT

15 ม.ค. 64 2.00

-

ได้รับ

29 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

19 ม.ค. 64 1.50

-

ไม่ได้รับ

26 ม.ค. 64 1.50

-

ไม่ได้รับ

-

ได้รับ

-

ไม่มี

สำนักงานคณะ
1 นางสาวกัลยกร
รับงาน

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
บริหารงาน
สนับสนุน
ทั่วไป

คณะเภสัชศาสตร์
หลักสูตรเภสัชศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริบาลทางเภสัชกรรม
สายงานวิชาการ
1 นายนิวัฒน์
อาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์
2 นายนิวัฒน์
อาจารย์
ศักดิ์สิทธิ์
3 นางสาวพัชรวรรณ ผู้ช่วย
ตันอมาตยรัตน์ ศาสตราจารย์
4 นางสาวมาลีรักษ์
ผู้ช่วย
อัตต์สินทอง
ศาสตราจารย์
5 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
6 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
7 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
8 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
9 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
10 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
11 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
12 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์

ฝึกอบรม งานประชุม ADCoPT Webinar Series 2021: PGX and Its Application for Online
ADR Prevention เรื่อง "พื้นฐานเภสัชพันธุศาสตร์และการประยุกต์ใช้"
ฝึกอบรม All’s About Warfarin Interaction (EP.3)
Online
สัมมนา การประชุมวิชาการระดับชาติ พะเยาวิจัย ครั้งที่ 10

มหาวิทยาลัยพะเยา

สัมมนา Microsoft Teams Remote Learning Features Update

ผ่านทาง MS Teams

25-28 ม.ค. 8.00
64
9 ม.ค. 64 2.00

สัมมนา Drug Targets Cold Tumors Achilles Heel

สัมมนาออนไลน์

8 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

สัมมนา Nanoscopy Meets Lifetime - Introducing the new STELLARIS 8 ?STED
สัมมนา Preventing cell misidentification in your daily lab routine

สัมมนาออนไลน์

5 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

สัมมนาออนไลน์

10 ม.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

สัมมนา Testing Vaccines final dose form to USP<787> Subvisible Particulate สัมมนาออนไลน์
Matter
สัมมนา Advancing Cell Biology with Cryo-Correlative Microscopy
สัมมนาออนไลน์

20 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

17 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

สัมมนา Who Should Get the COVID Vaccine First?

สัมมนาออนไลน์

15 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

สัมมนา Advancing Cell Biology with Cryo-Correlative Microscopy

สัมมนาออนไลน์

17 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

สัมมนา Storage and Logistics of Vaccines at Ultra Low Temperatures

Online seminar

15 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม ปี 2564

ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
13 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Cell Culture Bioprocess Scale-Up Workflow from Bench to
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
Pilot/Production Scale using Single-Use Bioreactors
14 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Blood Vessel Damage Caused by COVID-19 Disrupts Brain
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
15 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา A ROSALIND? Case Study: Enhanced DNA repair and genomic
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
stability identify a novel HIV related Diffuse Large B-cell Lymphoma
(DLBCL) subtype
16 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Storage and Logistics of Vaccines at Ultra Low Temperatures
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
17 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา Utilization of Optical Genome Mapping in Detection and
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
Characterization of Rare Genetic Markers in Pediatric Leukemias
18 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
สัมมนา High-throughput CRISPR editing using the Onyx? platform identifies
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
essential residues in proteins
19 นางสาวอัจฉรา
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม WEBINAR] สถานการณ์ปัจจุบันและทิศทางเภสัชกรรมไทยในศตวรรษที่
ปัญโญศักดิ์
ศาสตราจารย์
21 (Current Issues and Trends of Pharmacy in Thailand in 21st
Century)
หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิทยาศาสตร์เครื่องสำอาง
1 นางสาวรณิศ
เจริญจิตติชัย
สำนักงานคณะ

ตำแหน่ง

อาจารย์

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

Online seminar

14 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

18 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

16 ม.ค. 64 1.00

-

ไม่มี

Online seminar

20 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

22 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online seminar

26 ม.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

Online

9 ม.ค. 64 3.00

-

ได้รับ

ฝึกอบรม โครงการบริการวิชาการ " การเพาะเลี้ยงเนื้อเยื่อไม้ดอกไม้ประดับอย่าง คณะเกษตรศาสตร์ฯ มหาวิทยาลัยพะเยา
ง่าย "

23 ม.ค. 64 6.00 1,000.00 ได้รับ
บาท

ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

ออนไลน์

29 ม.ค. 64 6.00

-

ได้รับ

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต
กรรม (อาคาร 2)

1 ก.ย. 63 - 7.00
1 มี.ค. 64

-

ไม่มี

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย อบรมผ่านโปรแกรม Microsoft team
29 ม.ค. 64 6.00
บริหารงาน
สนับสนุน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม อบรมโครงการ TQA Criteria
อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 20 ม.ค. 64 6.00
บริหารงาน
มหาวิทยาลัยพะเยา
ทั่วไป

-

ไม่มี

-

ไม่มี

สายงานสนับสนุน
1 นางสาวธัญญ์ชนา บุคลากร
ธร ธัญญ์ชัญญา
ธารก์
กองแผนงาน
งานพัฒนาคุณภาพองค์กร
1 นางสาวปริญาพร เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ความตระหนักในการประยุกตร์ใช้มาตรฐาน ISO 9001
สันตะจิตต์
บริหารงาน
ทั่วไป
สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา
1 นางสาวมนธิรา
กันธะคำ
2 นางสาวมนธิรา
กันธะคำ
งานธุรการ
1 นางกฤษณา
แปงณีวงค์

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป
2 นางกฤษณา
เจ้าหน้าที่
แปงณีวงค์
บริหารงาน
ทั่วไป
3 นางสาวการะเกศ เจ้าหน้าที่
จันณะคำ
บริหารงาน
ทั่วไป
4 ว่าที่ร้อยตรีอัคร
เจ้าหน้าที่
พล ดวงพัตรา
บริหารงาน
ทั่วไป
งานประชุม

ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
สนับสนุน

29 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม โครงการ TQA Criteria

ห้องประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี
สารสนเทศและการสื่อสาร

20 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างาน พนักงานมหาวิทยาลัย
สายสนับสนุน

ผ่านโปรแกรม Microsoft Team

29 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่ได้รับ

29 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

20 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

29 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย มหาวิทยาลัยพะเยา
สนับสนุน

1 นางสาวเนตรชนก เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครง TQA Criteria
ห้องประชุมเมืองพะเยา
สุขยิ่ง
บริหารงาน
ทั่วไป
2 นายพฤทธพงค์
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย มหาวิทยาลัยพะเยา
รัตนพัทธยากร
บริหารงาน
สนับสนุน
ทั่วไป
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ลำดับ
ที่

ชื่อ - สกุล

3 นายอาทิตย์ การ
ดื่ม

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนมกราคม ปี 2564

ตำแหน่ง

เจ้าหน้าที่
บริหารงาน
ทั่วไป

ประเภท
หลักสูตร
การฝึก
อบรม
ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานสายสนับสนุน

สถานที่ฝึกอบรม

ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
29 ม.ค. 64 6.00

-

ไม่มี

29 ม.ค. 64 8.00

-

ไม่มี

20 ม.ค. 64 8.00

-

ไม่มี

2 ก.ย. 63 - 14.00
3 มี.ค. 64

-

ได้รับ

นักวิชาการ ฝึกอบรม ฝึกอบรมการใช้งานระบบ e-Budget ด้านการจัดตั้งคำของบประมาณ ห้องเรียนออนไลน์ ชั้น 4 อาคารโรงพยาบาล 1 ต.ค. 63 - 3.00
พัสดุ
ของหน่วยงาน ประจำปีงบประมาณ 2564
ทันตกรรม (อาคาร2)
1 มี.ค. 64

-

ไม่มี

งานกิจการพิเศษ
1 นางสาวสุทธา
ทิพย์ ยามจีน
2 นางสาวสุทธา
ทิพย์ ยามจีน

เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการอบรมคณะกรรมการประเมินค่างานพนักงานมหาวิทยาลัยสาย ผ่านโปรแกรม Microsoft Teams
บริหารงาน
สนับสนุน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการ TQA Criteria
ห้องประชุมเมืองพะเยา (ICT 1247) อาคาร
บริหารงาน
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ทั่วไป
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะทันตแพทยศาสตร์
หลักสูตรทันตแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นายพรพัฒน์ ธีร
ผู้ช่วย
ฝึกอบรม การตรวจติดตามภายใน
โสภณ
ศาสตราจารย์
สำนักงานโรงพยาบาลทันตกรรม

ห้องประชุม ชั้น4 อาคารโรงพยาบาลทันต
กรรม (อาคาร 2)

สายงานสนับสนุน
1 นางสาวปนัดดา
คำสีวาส
สำนักงานคณะ
1 นายปรีชา อ่วม
นาค

นักวิชาการ ฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐตามระเบียบพัสดุและการ โรงแรมรามาดา บาย วินแดม แบงคอก
พัสดุ
บันทึกข้อมูลในระบบ e-GPสำหรับนักพัสดุมือใหม่ ประจำปีงบประมาณ เจ้าพระยาปาร์ค กรุงเทพฯ
64

19 ธ.ค. 63 14.00 8,429.34 ได้รับ
- 20 มี.ค.
บาท
64

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:48 น.
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