HR FAMILY
จดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ประจำเดือน มิถนุ ายน 2564

ทรงพระเจริญ

๓ มิถุนายน เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ
พระบรมราชินี
ดวยเกลาดวยกระหมอม
ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ผูอำนวยการ และบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมช�้แจงการประเมินคางาน
วันที่ 2 มิถุนายน 2564
กองการเจาหนาที่ ไดรบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม เปนประธานในการประชุมช�้แจง
การประเมิ น ค า งาน ณ ห อ งประชุ ม บวร รั ต นประสิ ท ธ� ์ เพื ่ อ ช� ้ แ จง
รายละเอี ย ดและว� ธ � ก ารประเมิ น ค า งานสำหรั บ การแต ง ตั ้ ง พนั ก งาน
มหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น ซ�่งเปนการประชุม
ผานโปรแกรม Microsoft Teams โดยไดมีผูเขารวมประชุมออนไลน
กวา 300 ทาน

ที่ปร�กษา
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
บรรณาธ�การ
นายสมทบ เหล็กสิงห

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตั้งพนักงาน
มหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.)

วันที่ 8 มิถุนายน 2564
กองการเจาหนาที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตั้ง
พนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.)
ผานระบบประชุมออนไลน Microsoft Teams ณ หองประชุมชูชาติ
กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา
โดยไดรับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัยและ
นวัตกรรม เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษว�ทยากร ผูทรงคุณวุฒิภายนอก
มหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธ�รงั สิยากร ผูท รงคุณวุฒภิ ายนอกมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
4. ผูช ว ยศาสตราจารย วาทีร่ อ ยตร� ดร.รังสรรค เกตุออ ต ผูท รงคุณวุฒิ
ภายในมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
5. ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.สมคิด จ�หวา ผูท รงคุณวุฒภิ ายในมหาว�ทยาลัย
เปนกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ คณบดีคณะศิลปศาสตร
เปนกรรมการ โดยในการประชุมฯ ไดมกี ารรายงานความกาวหนาและพิจารณา
ผลการประเมินคางาน และแบบฟอรมที่เกี่ยวของ

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

จดหมายขาวกองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

มพ.เยี่ยมไข
วันที่ 22 มิถุนายน 2564
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา พรอมดวยผูบร�หาร
มหาว�ทยาลัยพะเยา มอบกระเชาดอกไมและผลไมเยีย่ มไข ใหกำลังใจ รองศาสตราจารยพรรณยุพา นพรัก
คณบดีคณะรัฐศาสตรและสังคมศาสตร ที่พักรักษาตัว ณ โรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร

ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา ผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

โครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ

วันที่ 18 มิถุนายน 2564
กองการเจาหนาที่ ไดจดั พิธเ� ปดโครงการพัฒนาทักษะการใชภาษาอังกฤษ โดยไดรบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดี
ฝายว�จัยและนวัตกรรม เปนประธานในพิธ�เปด พรอมทั้งไดรับเกียรติจาก ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ คณบดีคณะศิลปศาสตร และ
ผูช ว ยศาสตราจารย ดร.คมกฤช ตาชม รองคณบดีฝา ยว�ชาการ คณะศิลปศาสตร เขารวมในพิธเ� ปดโครงการฯ ณ หอง CE14206 อาคารเร�ยนรวม
มหาว�ทยาลัยพะเยา โดยผูเขารวมโครงการฯ ไดมีการทดสอบวัดระดับ (Pre-test) เพื่อดำเนินการจัดหลักสูตรในระดับที่เหมาะสมตอไป

กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
www.personnel.up.ac.th

กองการเจาหนาที่ มพ
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การประชุมช�้แจงการใชระบบประเมินผลการปฏิบัติงาน
ของพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
กองการเจาหนาที่ จัดการประชุมช�แ้ จงการใชระบบประเมินผลการปฏิบตั งิ าน
ของพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา ผานการประชุมออนไลน Microsoft Teams
เพื่อเปนการช�้แจงรายละเอียด ขั้นตอน องคประกอบ และแบบฟอรม
การประเมินผลการปฏิบัติงาน รวมทั้งตอบขอซักถามตางๆที่เกี่ยวของ
เพือ่ ใหเกิดการประเมินผลการปฏิบตั งิ านของพนักงานมหาว�ทยาลัยอยางมี
ประสิทธ�ภาพตอไป

เสนอช�่อผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร
มหาว�ทยาลัยพะเยา
วันที่ 29 มิถุนายน 2564
คณะอนุกรรมการหนวยเสนอช�อ่ ผูส มควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิตศิ าสตร
มหาว�ทยาลัยพะเยา ไดดำเนินการจัดการเสนอช�่อผูสมควรดำรงตำแหนง
คณบดีคณะนิตศิ าสตร มหาว�ทยาลัยพะเยา ซ�ง่ เปนการเสนอช�อ่ โดยบุคลากร
ของสวนงาน ณ หองศาลจำลอง (A305/A306) คณะนิตศิ าสตร
มหาว�ทยาลัยพะเยา

โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา ประจำป 2564
วันที่ 28 มิถุนายน 2564
เร�่มแลว …
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา ณ โรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร โดยบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
สามารถลงทะเบียนเขารับการตรวจสุขภาพ ประจำป 2564 ไดตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
โดยสามารถเลือกวันทีเ่ ขารับการตรวจสุขภาพได ในระหวางวันที่ 28 มิถนุ ายน ถึงวันที่
5 สิงหาคม 2564 (ลงทะเบียนลวงหนา กอนเขารับการตรวจฯ อยางนอย 2 วัน)

