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WE LAUNCHED !!
A LOGO FOR OUR SPORT DAY 2020

ประเภทกีฬา

กองการเจาหนาที่ ขอประชาสัมพันธโลโก (Logo) สำหรับการแขงขันกีฬาบุคลากร
มหาว�ทยาลัยพะเยา ประจำป 2563 UP Sport 2020 ซ�่งเปนการแขงขันกีฬาที่มี
วัตถุประสงคเพื่อการเสร�มสรางความสัมพันธอันดีระหวางบุคลากรภายในมหาว�ทยาลัย
อีกทั้งยังเปนการสงเสร�มใหบุคลากรออกกำลังกาย เพื่อเปนการดูแลสุขภาพอีกดวย

ฟุตซอล

กีฬามหาสนุก

ฟุตบอล

E-sport

วอลเลยบอล

แบดมินตัน

เช�ยรลีดเดอร

เปตอง

บาสเกตบอล

แชรบอล

ขอเช�ญบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
รวมเปนสวนหนึ่งในการแขงขันกีฬาบุคลากร
ประจำป 2563
กองการเจาหนาที่ ขอประชาสัมพันธประเภทกีฬา
ที่มีการจัดแขงขันในการแขงขันกีฬาบุคลากร
ประจำป 2563 โดยมีจำนวนทั้งสิ้น 10 ประเภทกีฬา

Color Themes for UP Sport Day 2020
สีชมพู กลุมสำนักงานอธ�การบดี
สีเหลือง กลุมว�ทยาศาสตรสุขภาพ
สีเข�ยว กลุมว�ทยาศาสตรและเทคโนโลยี
สีฟา

กลุมมนุษยศาสตรละสังคมศาสตร

ติดตามความเคลื่อนไหวเกี่ียวกับกีฬา
Facebook: กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
Application สำนักงานประกันสังคม SSO Connect

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

“SSO Connect” แอพพลิเคชั่นของสำนักงานประกันสังคม (สปส.)
จัดทำข�้นเพื่อใหบร�การแกผูประกันตนใหสามารถตรวจสอบขอมูลของตนเอง
ซ�่งจะมีขอมูลใน 6 หมวดสำคัญที่จำเปนอยางยิ่งที่ผูประกันควรจะตองรู ประกอบดวย
1.ตรวจสอบยอดเง�นชราภาพ
2.ตรวจสอบเง�นสมทบผูประกันตน
3.ตรวจสอบการเบิกสิทธ�ประโยชน 4.ตรวจสอบคารักษาทันตกรรม
5.เปลี่ยนโรงพยาบาล
6.ขาวประชาสัมพันธ
ที่จะทำใหผูประกันตนไมพลาดที่จะทราบขาวสำคัญๆเกี่ยวกับประกันสังคม
สามารถดาวนโหลดไดทั้งผานทาง Google play และ App Store
กองบรรณาธ�การ
นางสาวพราวตา ศร�ว�ชัย
นางสาวสุกัญญา เช�ยงคำ
นางสาวพิมพว�ภา โควฮวด
นางสาวกาญจนา สุดเสนห
นางสาวอินทิรา ยารังษี
นางอรพรรณ จ�นาเฟย

อยาลืม!! ยื่นภาษีออนไลน
กรมสรรพากร กำหนดระยะเวลาการยื่นแบบภาษีเง�นไดบุคคลธรรมดา (ภ.ง.ด.90/91)
ผานอินเทอรเน็ต ปภาษี 2562 ไดระหวางวันที่ 1 มกราคม - 30 มิถุนายน 2563
โดยสามารถยื่นได https://epit.rd.go.th/publish/index.php
สาระนารู

กจ.

ประเภทของ “หนากากอนามัย” 6 ประเภท
1. หนากากทางการแพทย ผลิตจากผาหร�อพอลิโพรไพลีน ซ�่งเปน
พลาสติกที่มีความปลอดภัยตอผู ใช โดยหนากากอนามัยที่มีคุณภาพ
จะตองมีชั้นกรองอยางนอย 3 ชั้น เพื่อชวยในการปองกันเช�้อโรค
มลพิษ หร�อของเหลวจากภายนอก และยังชวยดูดซับสารคัดหลั่ง
หร�อความช�้นที่มาจากผูสวมใส ปองกันไมใหเช�้อโรคแพรกระจาย
สูคนอื่น ไดถึง 99%
2. หนากากอนามัยคารบอน ชั้น Carbon สามารถกรองกลิ่น
ที่ไมพึงประสงคไดดีกวาหนากากอนามัยทั่วไป มีความหนาถึง 4 ชั้น
สามารถกรองเช�้อแบคทีเร�ยไดถึง 95% และกรองฝุนละอองขนาด
3 ไมครอน ไดถึง 66.37%
3. หนากากอนามัย N95 ชวยปองกันเช�้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆได
โดยประสิทธ�ภาพในการปองกันจะสูงกวาหนากากอนามัยแบบทั่วไป
เพราะมีลักษณะครอบบร�เวณหนา ปากและจมูกอยางมิดช�ด มีประสิทธ�ภาพในการดักจับอนุภาคขนาดเล็ก PM2.5 และ PM10
ไมนอยกวา 95% ถือวาสามารถปองกันฝุน PM 2.5 ที่เมืองไทยเผช�ญอยูในขณะได ในระดับดีมากอีกดวย
4. หนากากอนามัย FFP1 เปนหนาที่ที่ใหประสิทธ�ภาพใกลเคียงกับหนากากอนามัย N95 สามารถชวยปองกันทั้งฝุน
เช�้อแบคทีเร�ย และเช�้อไวรัสไดอยางมีประสิทธ�ภาพสูง ดักจับอนุภาคขนาดเล็ก PM 2.5 และ PM10 ไมนอยกวา 94%
แตนอกเหนือจาก N95 คือ สามารถปองกัน สารเคมี ฟูมโลหะ ไดเพิ่มเติมอีกดวย
5. หนากากกันฝุนทั่วไป หนากากกันฝุนลายนารัก มี 2 แบบ แบบแรกผลิตจากผาฝาย ใชสำหรับปองกันฝุนละออง
และปองกันการกระจายของน้ำมูกหร�อน้ำลายจากการไอ/จามได แตไมสามารถกรองเช�้อโรคที่มีขนาดเล็กมากๆ ได
แบบที่สองผลิตจากใยสังเคราะห ซอนทบชั้นกัน โดยรวมแลวคุณสมบัติของหนากากชนิดนี้ มีคุณสมบัติในการกรองฝุน
ปองกันเช�้อโรคจำพวกเช�้อแบคทีเร�ยหร�อเช�้อราได
6. หนากากอนามัยฟองน้ำ ผลิตจากโพลียูร�เทนคารบอนสำหรับกรองอากาศโดยเฉพาะ สามารถซักทำความสะอาดได
แหงเร็ว พับเก็บไมยับสามารถคืนรูปเดิมไดไมเสียทรง สวนประสิทธ�ภาพในการปองกันสามารถกันฝุนละอองที่มีขนาดเล็ก
และเกสรดอกไมได
เมทิลแอลกอฮอล หามโดนผิว มีพิษ อันตรายถึงช�ว�ต!!
สาระนารู
ปจจ�บันแอลกอฮอลกลายเปนสินคาที่เปนที่ตองการของคนจำนวนมาก จนทำใหแมคาหัวใสที่ขาย
แอลกอฮอลหาทางลดตนทุน โดยการนำเอาเมทิลแอลกอฮอลมาหลอกขาย เนื่องจากมีราคาที่ถูกกวา เอทิลแอลกอฮอล
ซ�่งเมทิลแอลกอฮอลนั้น มีผลกระทบตอรางกาย คือ สามารถดูดซ�มไดอยางรวดเร็วทางผิวหนังลมหายใจและ
ทางเดินอาหาร และจะกระจายเขาสูกระแสเลือด เมื่อรางกายรับเอาเมทานอลเขาไปจะเกิดการสลายตัวเปนฟอรมาลดีไฮด
และกรดฟอรมิก จากนั้นจะสลายตัวเปนแกสคารบอนไดออกไซดและน้ำตอไป ถารางกายไดรับเมทานอลในปร�มาณเพียง
เล็กนอย ก็อาจทำใหตาบอดชั่วคราวหร�อตาบอดถาวรได สำหรับผูที่ไดรับเมทานอลในปร�มาณมากจะทำใหหัวใจเตนชา
ชักและถึงขั้นเสียช�ว�ตได

กุมภาพันธ 2563

กจ.

สุขสันตวันเกิดบุคลากร
สังกัดกองการเจาหนาที่
1. นางกนิษฐา รัตนพัทธยากร
2. นายฤกษดี แกวมาเมือง
3. นางนพรัตน พระดวงงาม
กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
19 หมูที่ 2 ตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท 0 5446 6666
www.personnel.up.ac.th
Facebook: กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

WE CARE
WE PROTECT 
WE SAVE

จดหมายขาวกองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

