HR FAMILY
จดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2564

ประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือกผูสมควรดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาว�ทยาลัยประเภทคณะจารยประจำ ครั้งที่ 1/2564
วันที่ 10 พฤศจ�กายน 2564
กองการเจาหนาที่ ไดดำเนินการจัดประชุมคณะกรรมการดำเนินการเลือก
ผูสมควรดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาว�ทยาลัยประเภทคณะจารยประจำ
ครั้งที่ 1/2564 ณ หองประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยพะเยา และผานระบบออนไลน Microsoft Teams โดยไดรับเกียรติ
จากคณะกรรมการฯ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ ประธานกรรมการ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา เทพหินลัพ กรรมการ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธ�์ สินคางาม กรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ กรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด จ�หวา กรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ว�มลเรขา ศิร�ชัยราวรรณ กรรมการ
7. นายสมทบ เหล็กสิงห เลขานุการ
และนายประฐมพงษ ทองรอด รองอธ� ก ารบดี ฝ  า ยกฏหมายและทรั พ ย ส ิ น
เปนผูเขารวมช�้แจงในการประชุมฯ
โครงการนำเสนอโครงรางและพิจารณาใหทุนสนับสนุนงานว�จัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (R2R) รุนที่ 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565
วันที่ 2 พฤศจ�กายน 2564
กองการเจาหนาที่ ไดดำเนินการจัดโครงการนำเสนอโครงราง
และพิจารณาใหทุนสนับสนุนงานว�จัยเพื่อการพัฒนางานประจำ
(R2R) รุนที่ 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 ผาน MS Teams
โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก ศาสตราจารย ดร.เสมอ ถาน อ ย
รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม ใหเกียรติเปนประธาน
ในพิธ�เปด พรอมดวยคณะกรรมการผูทรงคุณวุฒิ ดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.ชยันต บุณยรักษ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธ�์ สินคางาม
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด จ�หวา
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ยุทธนา หมั่นดี
6. ผูชวยศาสตราจารยอุดม งามเมืองสกุล
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเทพ โรจนวสุ
8. รองศาสตราจารย ดร.เปรมว�ทย ว�วัฒนเศรษฐ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สันธ�วัฒน พิทักษพล
11. ดร.รัตนา ยาว�เลิง
12. นายสมทบ เหล็กสิงห
ทั้งนี้ในโครงการดังกลาว มีพนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุน
เขารวมการนำเสนอเพื่อพิจารณารับทุนฯ จำนวน 76 เร�่อง
ที่ปร�กษา
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
บรรณาธ�การ
นายสมทบ เหล็กสิงห

กองบรรณาธ�การ
นางสาวพราวตา ศร�ว�ชัย
นางสาวสุกัญญา เช�ยงคำ
นางสาวพิมพว�ภา โควฮวด
นางสาวกาญจนา สุดเสนห
นางสาวอินทิรา ยารังษี
นางอรพรรณ จ�นาเฟย

จดหมายขาวกองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยาผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

วันที่ 24 พฤศจ�กายน 2564
กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�แสดงความยินดีและมอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ทางว�ชาการ ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา ดังนี้
ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย จำนวน 19 ราย
ตำแหนงรองศาสตราจารย จำนวน 5 ราย
1. ผูชวยศาสตราจารยธัญญพัทธ มุงพัฒนสุนทร
1. รองศาสตราจารย วาที่ ร.ต.ดร.ฉัตรมงคล สุวรรณภูมิ
2. ผูชวยศาสตราจารยประกาศิต ทอนชวย
2. รองศาสตราจารย ดร.เอกสิทธ�์ วงศราษฎร
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุรดา เศรษฐการ
3. รองศาสตราจารย ดร.ภัทรา บุรารักษ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรพัฒน ธ�รโสภณ
4. รองศาสตราจารย ดร.สิทธ�ชัย พิมลศร�
5. ผูชวยศาสตราจารยปณณว�ชญ สิร�เวชว�ร�ยะ
5. รองศาสตราจารย ดร.วรวรรธน ศร�ยาภัย (ติดภารกิจ)
6. ผูชวยศาสตราจารยนคเรศ ชัยแกว
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เอื้อมพร ว�ทยารัฐ
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรชัย คำแสน
9. ผูชวยศาสตราจารยโขมพัฒน ประวัง
10. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธ�ดา พงษพันธงาม
11. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุวลี ฟองอินทร
12. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธ�รุตม หมื่นวงษเทพ
13. ผูชวยศาสตราจารยรัตนะ ตาแปง
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คณาทิพย สิงหสาย
15. ผูชวยศาสตราจารยนัฐพล ปนสกุล
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ฑามาศ เทพมาลี
17. ผูชวยศาสตราจารยฐาปนี ใจปนตา (ติดภารกิจ)
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญลือ ฉิมบานไร (ติดภารกิจ)
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พิชญะ คำอาย (ติดภารกิจ)
ประชาสัมพันธ กองการเจาหนาที่
กองการเจาหนาที่ ขอประชาสัมพันธพนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุน
ส ง งานว� จ ั ย เพื ่ อ เข า รั บ การประเมิ น คุ ณ ภาพของงานว� จ ั ย
โดยไมมคี า ใชจา ย!! สามารถ Download แบบขอรับการประเมินคุณภาพ
ของงานว�จัย ไดที่ www.personnel.up.ac.th (คลิ๊กที่ Banner)
สงแบบขอรับการประเมินฯ ไดตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 15 ธันวาคม 2564
ทั้งนี้ งานว�จัยที่ผานการประเมินคุณภาพ สามารถนำไปเผยแพรยัง
วงว�ชาการและว�ชาช�พที่เกี่ยวของ เพื่อใชประกอบการยื่นขอกำหนด
ตำแหนงสูงข�้น สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติม งานสงเสร�มและพัฒนา
กองการเจาหนาที่ หมายเลขโทรศัพท (ภายใน) 1042

