กิจกรรม…กองการเจาหนาที่
BIG CLEANING DAY

Division of Personnel Activities
กองการเจาหนาที่ ศึกษาดูงาน
ณ มหาว�ทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร�

เมื่อวันศุกร ที่ 7 มิถุนายน 2562
ณ กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
บุคลากรสังกัดกองการเจาหนาที่ นำทีมโดย นายสมทบ เหล็กสิงห
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ รวมกันจัดเก็บทำความสะอาด
และปรับภูมิทัศนสำนักงานใหกลายเปนสำนักงานนาอยู
ภายใตกิจกรรม "BIG CLEANING DAY กองการเจาหนาที่"

ตรวจเช็คหอพักบุคลากร มหาว�ทยาลัยพะเยา

เมื่อวันศุกร ที่ 7 มิถุนายน 2562
ณ หอพักศร�ตรัง มหาว�ทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัย
และนวัตกรรม พรอมดวย นายสมทบ เหล็กสิงห ผูอำนวยการ
กองการเจาหนาที่ ไดเดินทางเขาตรวจหอพักศร�ตรัง อาคาร 3
อาคาร 4 อาคาร 5 และอาคารสโมสรหอพักศร�ตรัง ซ�่งจะมีการ
เปดบร�การใหบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยาเขาพักเร็วๆนี้

เมื่อวันพุธ ที่ 19 มิถุนายน 2562
ณ กองบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร�
นายสมทบ เหล็กสิงห ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ และบุคลากร
สังกัดกองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา เดินทางไปศึกษาดูงาน
ณ กองบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล สำนักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยบูรพา จังหวัดชลบุร� ภายใต โครงการทบทวน
แผนกลยุทธและแผนปฏิบัติงานกองการเจาหนาที่ ซ�่งในโอกาสนี้
ไดรับเกียรติจาก นางสิร�วรรณ แสงอุไร ผูรักษาการแทน
ผูอำนวยการกองบร�หารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล
มหาว�ทยาลัยบูรพา เปนผู ใหความรู ตอบขอซักถามตางๆ ตลอดจน
เกิดการแลกเปลี่ยนเร�ยนรูเกี่ยวกับระบบการบร�หารทรัพยากรบุคคล
ความกาวหนาทางว�ชาช�พ รวมถึง สวัสดิการของพนักงาน
ที่สามารถนำมาปรับปรุงและพัฒนาตอยอดสูการบร�หารงานบุคคล
ที่มีประสิทธ�ภาพ

เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา
28 กรกฎาคม
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ผูบร�หารและเจาหนาที่ กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

HR FAMILY
จดหมายขาว กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
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ที่ปร�กษา
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
บรรณาธ�การ
นายสมทบ เหล็กสิงห

»ÃÐ¨Óà´×Í¹ ¡Ã¡¯Ò¤Á 2562

กองบรรณาธ�การ
นางสาวพราวตา ศร�ว�ชัย
นางสาวสุกัญญา เช�ยงคำ
นางสาวพิมพว�ภา โควฮวด
นางสาวกาญจนา สุดเสนห
นางสาวอินทิรา ยารังษี
นายฤกษดี แกวมาเมือง

พระราชประวัติ พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 พระมหากษัตร�ยไทยแหงราชวงศจักร�
พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 10 พระราชโอรสพระองคเดียวในพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธ�เบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช
บรมนาถบพิตรและสมเด็จพระนางเจาสิร�กิติ์ พระบรมราช�นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัวเสด็จพระราชสมภพ
ณ พระที่นั่งอัมพรสถาน พระราชวังดุสิต เมื่อวันจันทรที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2495 เวลา 17:45 น. พระนามเดิมวา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวช�ราลงกรณ
บรมจักรยาดิศรสันตติวงศ เทเวศรธำรง สุบร�บาล อภิคุณูประการมหิตลาดุลเดช ภูมิพลนเรศวรางกูร กิตติสิร�สมบูรณสวางควัฒน บรมขัตติยราชกุมาร
มีพระเชษฐภคินี คือ ทูลกระหมอมหญิงอุบลรัตนราชกัญญา สิร�วัฒนาพรรณวดี และพระขนิษฐภคินีสองพระองค คือ สมเด็จพระกนิษฐาธ�ราชเจา
กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา เจาฟามหาจักร�สิร�นธร มหาวช�ราลงกรณวรราชภักดี สิร�กิจการ�ณี พิรยพัฒน รัฐสีมาคุณากรปยชาติ สยามบรมราชกุมาร�
และสมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจ�ฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมาร� กรมพระศร�สวางควัฒน วรขัติยราชนาร�
ทรงเร�่มการศึกษาตั้งแต พ.ศ. 2499 จนถึง พ.ศ. 2506 ทรงสำเร็จการศึกษาขั้นตนในระดับอนุบาล รุนที่ 2 จากโรงเร�ยนจ�ตรลดา แลวจ�งเสด็จฯ
ไปทรงศึกษาตอในระดับประถมศึกษาที่โรงเร�ยนคิงสมีด แควนซัสเซกส และศึกษาระดับมัธยมศึกษาที่โรงเร�ยนมิลฟลด แควนซอมเมอรเซทประเทศอังกฤษ
ตั้งแต พ.ศ. 2509 จนถึง พ.ศ. 2513 หลังจากนั้น ทรงศึกษาตอว�ชาทหารที่โรงเร�ยนคิงสสกูลซ�ดนีย ประเทศออสเตรเลีย เสร็จแลวทรงศึกษาตอในระดับ
ปร�ญญาตร�สาขาอักษรศาสตร (ดานการทหาร) จากมหาว�ทยาลัยนิวเซาทเวลสประเทศออสเตรเลีย เมื่อ พ.ศ. 2519
ในชวงระหวางเวลานั้น เมื่อวันที่ 28 กรกฎาคม พ.ศ. 2515 ขณะทรงเจร�ญพระชนมายุ 20 พรรษา พระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9
ไดมีพระบรมราชโองการประกาศสถาปนา สมเด็จพระเจาลูกยาเธอ เจาฟาวช�ราลงกรณ ข�้นดำรงพระอิสร�ยยศ สมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร
มีพระนามาภิไธย ตามจาร�กพระสุพรรณบัฏวา “สมเด็จพระบรมโอรสาธ�ราช เจาฟามหาวช�ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร สิร�กิติยสมบูรณสวางควัฒน
วรขัตติยราชสันตติวงศ มหิตลพงศอดุลยเดช จักร�นเรศยุพราชว�สุทธ สยามมกุฎราชกุมาร”
เมื่อเสด็จนิวัติประเทศไทยทรงรับราชการทหาร ทรงศึกษาตอที่โรงเร�ยนเสนาธ�การทหารบก รุนที่ 46 เมื่อ พ.ศ. 2520 ทรงเขาศึกษาใน
สาขาว�ชานิติศาสตร รุนที่ 2 มหาว�ทยาลัยสุโขทัยธรรมาธ�ราช เมื่อ พ.ศ. 2525 ทรงสำเร็จการศึกษานิติศาสตรบัณฑิต (เกียรตินิยมอันดับ 2) และ พ.ศ. 2533
ทรงศึกษา ณ ว�ทยาลัยปองกันราชอาณาจักรแหงสหราชอาณาจักร
พระองคทรงปฏิบัติพระราชภารกิจนอยใหญมาอยางตอเนื่องนับแตทรงพระเยาว โดยเสด็จพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 สมเด็จพระนางเจา
สิร�กิติ์พระบรมราช�นีนาถในรัชกาลที่ 9 เพื่อทรงศึกษาเร�ยนรูพระราชกรณียกิจในลนเกลาลนกระหมอมทั้งสองพระองค อีกทั้งไดปฏิบัติพระราชกรณียกิจ
สวนพระองคโดยพระราชทานเปนโครงการอันเนื่องมาจากพระราชดำร� สรางประโยชนแกพสกนิกรนำไปสูการพัฒนาคุณภาพช�ว�ตที่ดีของราษฎร เปนกำลังแบงเบา
พระราชภาระในสมเด็จทั้งสองพระองค กอความผาสุกสงบแกปวงประชาชนคนไทยอยางกวางขวาง
เมื่อพระบาทสมเด็จพระเจาอยูหัว รัชกาลที่ 9 เสด็จสวรรคตในวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 ทั้งนี้ ในทางนิตินัยถือวาไดข�้นทรงราชยเปนพระมหากษัตร�ย
ตั้งแตวันที่ 13 ตุลาคม พ.ศ. 2559 เพื่อใหเปนไปตามโบราณราชประเพณีโดยไมขัดตอกฎหมาย ทั้งยังสอดคลองกับคตินิยมในนานาประเทศที่ราชอาณาจักร
ยอมไมวางเวนขาดตอนจากการมีพระมหากษัตร�ย และโปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระปรมาภิไธยวา “สมเด็จพระเจาอยูหัวมหาวช�ราลงกรณ บดินทรเทพยวรางกูร”
วันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 พระราชพิธ�บรมราชาภิเษก สถาปนาเปนพระมหากษัตร�ยโดยสมบูรณ โปรดเกลาฯ ใหเฉลิมพระปรมาภิไธย

“พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธ�บดีศร�สินทรมหาวช�ราลงกรณ มหิศรภูมิพลราชวรางกูร
กิติสิร�สมบูรณอดุลยเดช สยามินทราธ�เบศรราชวโรดม บรมนาถบพิตร พระวช�รเกลาเจาอยูหัว”
ขอมูลจาก
https://siamrath.co.th

กิจกรรม…มหาว�ทยาลัยพะเยา

University of Phayao Activities

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากร

มอบคาตอบแทนพิเศษ
ใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

เมื่อวันจันทร ที่ 10 มิถุนายน 2562
ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์
อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา ได ใหเกียรติเปนประธานในพิธ�เปด
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
ประจำป 2562 ซ�่งจัดข�้นในระหวางวันที่ 10 - 28 มิถุนายน 2562
ณ ศูนยการแพทยและโรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยพะเยา
ตารางโครงการฝกอบรม Trainning Schedule
วันที่ 1 - 8 กรกฎาคม 2562
โครงการนำเสนอความกาวหนางานว�จัยเพื่อการพัฒนางานประจำ
รุนที่ 6 รอบ 6 เดือน ณ มหาว�ทยาลัยพะเยา
วันที่ 9 กรกฎาคม 2562
ประชุมเตร�ยมความพรอมในการเขาสูตำแหนงทางว�ชาช�พของพนักงาน
สายบร�การ ณ หองภูกามยาว 3 มหาว�ทยาลัยพะเยา
วันที่ 15 - 17 สิงหาคม 2562
โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาว�ทยาลัยพะเยา ประจำปงบประมาณ
พ.ศ. 2562 ณ จังหวัดเช�ยงใหม
วันที่ 22 - 24 สิงหาคม 2562
โครงการพัฒนาศักยภาพผูบร�หาร มหาว�ทยาลัยพะเยา
ณ จังหวัดนาน
ติดตามจดหมายขาว กองการเจาหนาที่
ฉบับอื่นๆ ไดที่
www.personnel.up.ac.th
หร�อ Scan QR Code
Scan Here!

เมื่อวันที่ 12 มิถุนายน 2562
ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ มหาว�ทยาลัยพะเยา
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์
อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา ได ใหเกียรติเปนประธานในการ
มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ จำนวน 26 ราย ดังนี้
ตำแหนง รองศาสตราจารย จำนวน 1 ราย ไดแก
รองศาสตราจารย ดร.ฐ�ติรัตน
เช�่ยวสุวรรณ
ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย จำนวน 25 ราย ไดแก
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา
เทพหินลัพ
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศักดิ์สิทธ�์
อิ่มแมน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุภาพร
ภัสสร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉร�ยา
ยศบุญเร�อง
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสร�ม
สุรพินิจ
6. ผูชวยศาสตราจารยปราณี
นางแล
7. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รักสกุล
แกนเรณู
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรดา
ชมภูคำ
9. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ไวพจน
กันจ�
10. ผูชวยศาสตราจารยพันช�ด
ปณฑะดิษ
11. ผูชวยศาสตราจารยธ�ระพันธ
เมฆเกร�ยงไกร
12. ผูชวยศาสตราจารยณภัทร
แสนโภชน
13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.คมศักดิ์
พินธะ
14. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุกัญญา
สืบแสน
15. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อนุกูล
มะโนทน
16. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุนทร
คลายอ่ำ
17. ผูชวยศาสตราจารยพัชร�นทร
ไชยบาล
18. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ฉัตรทิพย
ชัยฉกรรจ
19. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ณัฐกรณ
ใบแสง
20. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วาจาร�
ว�ระ
21. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุธรรม
อรุณ
22. ผูชวยศาสตราจารยไพร�นทร
ขัดธ�พงษ
23. ผูชวยศาสตราจารยอักษราภัค
ชัยปะละ
24. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุลักษณ
สุมิตสวรรค
25. ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทิมา
นาคาพงศ อัศวรักษ

