HR FAMILY
จดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ประจำเดือน กรกฎาคม 2564

ทรงพระเจริญ

๒๘ กรกฎาคม วันเฉลิมพระชนมพรรษา
พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว
ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ผูอำนวยการ และบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

ทรงพระเจริญ

๔ กรกฎาคม วันคลายวันประสูติ

สมเด็จพระเจานองนางเธอ เจาฟาจุฬาภรณวลัยลักษณ อัครราชกุมารี
กรมพระศรีสวางควัฒน วรขัตติยราชนารี
ควรมิควรแลวแตจะโปรดเกลาโปรดกระหมอม
ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ผูอำนวยการ และบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

11 ป มหาว�ทยาลัยพะเยา
11 ป แหงการพัฒนา มหาว�ทยาลัยสรางปญญา เพื่อนวัตกรรม สูสากล

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

โครงการเสวนาใหความรูการขอกำหนดตำแหนงทางว�ชาการ

วันที่ 1 กรกฎาคม 2564
กองการเจ า หน า ที ่ ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก รองศาสตราจารย ดร.สุ ภ กร พงศบางโพธ� ์ อธ� ก ารบดี ม หาว� ท ยาลั ย พะเยา เป น ประธานในพิ ธ � เ ป ด
โครงการเสวนาใหความรูก ารขอกำหนดตำแหนงทางว�ชาการ ผานการประชุมออนไลน Microsoft Teams และผูช ว ยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา เทพหินลัพ
รองอธ�การบดีฝายว�ชาการและประกันคุณภาพ เปนผูดำเนินรายการเสวนาว�ชาการ พรอมทั้งไดรับเกียรติจาก คณะกรรมการพิจารณาตำแหนง
ทางว�ชาการมหาว�ทยาลัยพะเยา (ก.พ.ว.) เปนว�ทยากรเสวนาว�ชาการในหัวขอ "ก.พ.ว. พบปะประชาคม ม.พะเยา" ดังนี้
1. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.เกตุ กรุดพันธ
2. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.กุสุมา รักษมณี
3. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.ม.ร.ว.ช�ษณุสรร สวัสดิวัตน
4. ศาสตราจารยไชยยศ เหมะรัชตะ
5. ศาสตราจารย ดร.ทนงเกียรติ เกียรติศิร�โรจน
6. ศาสตราจารยเกียรติคุณ ดร.นันทวัน บุณยะประภัศร
7. ศาสตราจารย ดร.บุญเสร�ม กิจศิร�กุล
8. ศาสตราจารย นายแพทยยง ภูวรวรรณ
9. ศาสตราจารย ดร.สุเทพ สวนใต
10. ศาสตราจารยประดิษฐ พงศทองคำ
11. ศาสตราจารยกิตติคุณ ดร.ปทีป เมธาคุณวุฒิ
ทัง้ นี้ โครงการดังกลาวไดรบั การตอบรับเปนอยางดีจากพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา โดยมีผเู ขารวมโครงการกวา 250 คน รวมทัง้ ไดมกี ารแลกเปลีย่ น
เร�ยนรู และสอบถามในประเด็นตางๆที่เกี่ยวของระหวางว�ทยากรและผูเขารวมโครงการฯ เพื่อเปนการสงเสร�มใหพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ
เขาสูตำแหนงทางว�ชาการอยางมีประสิทธ�ภาพตอไป
โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564
กองการเจาหนาที่ ไดจดั พิธเ� ปดโครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา ประจำป 2564 โดยไดรบั เกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์
อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา เปนประธานในพิธเ� ปด และผูบ ร�หารมหาว�ทยาลัยพะเยา เขารวมในพิธเ� ปดโครงการฯ ณ โรงพยาบาลมหาว�ทยาลัยพะเยา
คณะแพทยศาสตร ทัง้ นี้ โครงการตรวจสุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา เปนโครงการทีจ่ ดั ข�น้ เปนประจำทุกป โดยมีวตั ถุประสงคเพือ่ เปนการเสร�มสราง
สุขภาพและเปนการปองกันโรคภัยในระยะเร�ม่ ตนของบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา พรอมกันนีย้ งั ไดมกี ารฉีดวัคซ�น AstraZeneca (AZ) ใหกบั บุคลากร
มหาว�ทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดของเช�้อไวรัส Covid-19 อีกดวย

การประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.)
วันที่ 30 กรกฎาคม 2564
กองการเจาหนาที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตัง้ พนักงานมหาว�ทยาลัย
สายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 3/2564 ผานระบบประชุมออนไลน
Microsoft Teams ณ หองประชุมชูชาติ กีฬาแปง อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา
โดยไดรับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษว�ทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธ�รังสิยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตร� ดร.รังสรรค เกตุออต
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด จ�หวา
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ
คณบดีคณะศิลปศาสตร เปนกรรมการ
โดยในการประชุมฯ ไดมกี ารรายงานความกาวหนา รายงานผลการปฏิบตั งิ าน ผลการประชุม
รวมทั้งพิจารณาผลการประเมินคางาน การกำหนดกรอบตำแหนงสูงข�้น และพิจารณา
การเสนอผลงานทางว�ชาการเพื่อกำหนดตำแหนง ระดับชำนาญการ
พิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
ผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

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

วันที่ 7 กรกฎาคม 2564
กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับ
พนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้ง
ใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย
จำนวน 3 ราย ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รุงทิวา กองสอน
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ว�ลาวัลย สมยาโรน
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัจฉราภรณ ออนตะวงศ

กองการเจาหนาที่ มพ
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