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สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2564

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2564
ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท
ที่
การฝึก
อบรม
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ
สายงานวิชาการ
1 นายยืนยง
กันทะเนตร

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
หาญสมุทร

อาจารย์ ฝึกอบรม อบรมหลักสูตร Complete UX/UI Design แบบออนไลน์

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 ว่าที่ร้อยตรี นักวิชาการ ฝึกอบรม การจัดซื้อจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม หมวด 6
หญิงหนึ่ง
พัสดุ
ฤทัย เตชะ
คณะแพทยศาสตร์

ห้องประชุมคณะICT

4 ส.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นางสาวสรัส อาจารย์ ฝึกอบรม The 34th Ramathibodi Annual Pediatrics Update 2021: Smart Use of online
วดี เถลิงศก
Diagnostic Tests in Pediatric Practice
คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์

2-6 ส.ค. 34.00 4,000.00 ได้รับ
64
บาท

หลักสูตรบริหารธุรกิจบัณฑิต สาขาวิชาการเงินและการธนาคาร
1 นางสา
อาจารย์ ฝึกอบรม การวิเคราะห์เครื่องมือวิจัยและการเรียนรู้ของเครื่องโดยใช้ภาษา R และ
วกานต์พิชชา
Python
กองคนขวา
2 นางสา
อาจารย์ สัมมนา รอบรู้ตลาดการค้าเสรี: เตรียมพร้อมผู้ประกอบการไทยให้ยั่งยืน
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
3 นางสา
อาจารย์ สัมมนา เทคนิคการเขียนข้อเสนอโคงการวิจัยให้ได้ทุน ได้ผลงานวิชาการ
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
4 นางสา
อาจารย์ สัมมนา รู้ลึกก่อนใคร โอกาสการค้าชายแดน
วกานต์พิชชา
กองคนขวา
5 นางสา
อาจารย์ ฝึกอบรม สถิติเพื่อการวิจัยที่ใช้ได้จริง 2021 หลักสูตร 4 การวิเคราะห์ข้อมูล
วกานต์พิชชา
สำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
กองคนขวา
6 นายสมคิด
อาจารย์ ฝึกอบรม โครงการ AUN QA Overview (Version 4.0)
ยาเคน
7 นายสมคิด
อาจารย์ ฝึกอบรม การวิเคราะห์ข้อมูลสำหรับการวิจัยเชิงคุณภาพ
ยาเคน
8 นายสมคิด
อาจารย์ ฝึกอบรม E-Banking: เท่าทันกลโกง และการป้องกันการทุจริต รุ่นที่ 2 (Eยาเคน
Training)
คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์

MS Team

28-29 12.00 1,000.00 ไม่มี
ส.ค. 64
บาท

Facebook live

23 ส.ค. 64 2.50

-

ไม่มี

ZOOM Cloud Meeting

5-6 ส.ค. 15.00
64

-

ไม่มี

Facebook live

9 ส.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

ZOOM Meeting Video Conferencing

25 ส.ค. 64 6.00 1,500.00 ไม่มี
บาท

ผ่านระบบ Zoom Clouding Meeting

6 ส.ค. 64 6.00

ผ่านระบบ Zoom Clouding Meeting

25 ส.ค. 64 6.00 5,000.00 ไม่มี
บาท
30 ส.ค. 64 3.00 1,500.00 ไม่มี
บาท

ผ่านระบบ Zoom Clouding Meeting

-

ได้รับ

สำนักงานคณะ
สายงานสนับสนุน
1 นายก
บุคลากร ฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ฤตยชญ์ วงษ์
หาญ

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

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ CITCOMS

16-20 30.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท
หลักสูตร
ที่
การฝึก
อบรม
2 นางสาวณษิ นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ภา เมาคำลี เงินและบัญชี
3 นางสาวธน เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม ครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
กร สุขเกษม บริหารงาน
ทั่วไป

สถานที่ฝึกอบรม

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ CITCOMS

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ
16-20 30.00
ส.ค. 64
16-20 30.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ

-

ไม่ได้รับ

15 ส.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

28 ส.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

21 ส.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

28 ส.ค. 64 3.00

-

ไม่มี

16-24 12.00
ส.ค. 64

-

ไม่มี

1 นายณัฐวุฒิ นักวิชาการ ฝึกอบรม ได้ผ่านการอบรมและสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(โดยมีทักษะ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams และห้องปฏิบัติ
ดาวทอง
คอมพิวเตอร์
ระดับที่ 2) โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
การคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
2 นางสาวศิรา นักวิชาการ ฝึกอบรม ได้ผ่านการอบรมและสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(โดยมีทักษะ ได้ผ่านการอบรมและสอบวัดระดับทักษะการใช้
ณี กันทาศรี
ศึกษา
ระดับที่ 2) โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
คอมพิวเตอร์(โดยมีทักษะระดับที่ 2) โครงการพัฒนา
ทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
งานวินัยและพัฒนานิสิตสู่ความเป็นเลิศ

16-24 8.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ

16-24 8.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ

1 นางสาวณัฐ นักวิชาการ ฝึกอบรม ได้ผ่านการอบรมและสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(โดยมีทักษะ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams และห้องปฏิบัติ
ญาณี ธนา
ศึกษา
ระดับที่ 2) โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
การคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
ฤทธิ์
และการสื่อสาร
2 นายธานัท ฟู นักวิชาการ ฝึกอบรม ได้ผ่านการอบรมและสอบวัดระดับทักษะการใช้คอมพิวเตอร์(โดยมีทักษะ ผ่านระบบออนไลน์ Microsoft Teams และห้องปฏิบัติ
แสง
ศึกษา
ระดับที่ 2) โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
การคอมพิวเตอร์ อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร
งานกิจกรรมนิสิต

16-24 8.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ

16-24 8.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ

26 ส.ค. 64 5.00

-

ได้รับ

ผ่านระบบออนไลน์

20
10.00
เม.ย.-22
ก.ย. 64

-

ได้รับ

ภูลังกา เลอ บาโคนี อ.ปง จ.พะเยา

30 ก.ค.-1 6.00
ส.ค. 64

-

ไม่มี

ภูลังกา เลอ บาโคนี อ.ปง จ.พะเยา

30 ก.ค.-1 6.00
ส.ค. 64

-

ไม่มี

16-24 30.00
ส.ค. 64

-

ได้รับ

สื่อการเรียนรู้อิเล็กทรอนิกส์ CITCOMS

คณะสหเวชศาสตร์
หลักสูตรกายภาพบำบัดบัณฑิต
สายงานวิชาการ
1 นางสาวมณฑิ อาจารย์ ฝึกอบรม ภาพวินิจฉัยสำหรับภาวะระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้อง Online
นี วัฒนสุวกุล
รู้ (Essential points of diagnostic imagings in musculoskeleton
conditions for Physical therapists)
2 นางสาวมณฑิ อาจารย์ ฝึกอบรม ยาทางระบบกระดูกกล้ามเนื้อที่นักกายภาพบำบัดต้องรู้ (Essential Points Online
นี วัฒนสุวกุล
of Pain Medication in Musculoskeletal Conditions for Physical
Therapists)
3 นางสาวมณฑิ อาจารย์ ฝึกอบรม PT Pain Management Explanation
Online
นี วัฒนสุวกุล
4 นางสาวมณฑิ อาจารย์ ฝึกอบรม Physical Therapy Management Guideline in ACL deficiency
Online
นี วัฒนสุวกุล
5 นางสาวสุดา อาจารย์ ฝึกอบรม รู้ไว้ "กฎหมายโฆษณาและประกอบวิชาชีพ" - ไร้คดี
Online
รัตน์ สังฆะ
มณี
กองกิจการนิสิต
งานธุรการ
สายงานสนับสนุน

1 นางสาวสรณี นักกิจการ ฝึกอบรม สันติศึกษา สันติสนทนาวิชาการ หัวข้อ คำตอบอยู่ที่ชุมชน
เกิดทอง
นักศึกษา
ศูนย์ปฏิบัติการมหาวิทยาลัยพะเยาจิตอาสา
1 นางสาวกิติ นักวิชาการ ฝึกอบรม เทคนิคการจัดการความเครียด | Stress Management Techniques
ยา เขียวงาม ศึกษา

ออนไลน์

กองบริหารงานวิจัย
งานสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัย
1 นางสาวรัช
ฎาภรณ์ แก้ว
สืบ
2 นางสาววริ
ศรา คลังนุ่ม

เจ้าหน้าที่ สัมมนา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
บริหารงาน
ทั่วไป
เจ้าหน้าที่ สัมมนา ขอความอนุเคราะห์บุคลากรในสังกัดเป็นวิทยากร
บริหารงาน
ทั่วไป
กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ
งานธุรการ
1 นางสาวสุภา เจ้าหน้าที่ ฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
พร บัวผัด บริหารงาน
ทั่วไป
hr.up.ac.th/index.php/sch/report_training/get_data

อาคารเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มหาวิทยาลัยพะเยา
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ลำดับ ชื่อ - สกุล ตำแหน่ง ประเภท
ที่
การฝึก
อบรม

สรุปรายชื่อบุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม ประจำเดือนสิงหาคม ปี 2564

หลักสูตร

สถานที่ฝึกอบรม

ตั้งแต่วันที่ จำนวน งบ วุฒิบัตร
ชั่วโมง ประมาณ

งานพัฒนาคุณภาพนิสิตพิการ
1 นายอภิเชษฐ นักวิชาการ ฝึกอบรม โครงการพัฒนาทักษะการใช้คอมพิวเตอร์
ดูใจ
ศึกษา

ณ ห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ อาคารคณะ
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร มหาวิทยาลัย
พะเยา

16
40.00
ส.ค.-24
ต.ค. 64

-

ได้รับ

ข้อมูล ณ วันพุธ ที่ 9 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13:51 น.
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