HR FAMILY
จดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ประจำเดือน เมษายน 2564

การประชุมการแสดงว�สัยทัศนและสัมภาษณผูตอบรับการทาบทามเขาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี 3 หนวยงาน
วันที่ 31 มีนาคม และ วันที่ 2 เมษายน 2564
ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา
กองการเจาหนาที่ ไดจัดการประชุมการแสดงว�สัยทัศนและสัมภาษณผูตอบรับการ
ทาบทามเขาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดี จำนวน 3 หนวยงาน ดังนี้
1. คณะทันตแพทยศาสตร
2. คณะแพทยศาสตร
3. คณะสาธารณสุขศาสตร
โดยในการประชุมดังกลาว มหาว�ทยาลัยพะเยา ไดรับเกียรติจากกรรมการสภา
มหาว�ทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ เปนประธานกรรมการ พรอมทั้งอธ�การบดีมหาว�ทยาลัย
พะเยา รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ และกรรมการสภามหาว�ทยาลัย
ประเภทคณาจารยประจำ เปนกรรมการ
ประเพณีสงกรานต พ.ศ. 2564
วันที่ 7 เมษายน 2564
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม พรอมดวย
นายสมทบ เหล็กสิงห ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ นำบุคลากรสังกัดกองการเจาหนาที่
เขารดน้ำดำหัว รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา
เนื่องในประเพณีสงกรานต ป พ.ศ. 2564
_____________________________________________________________________
กองการเจาหนาที่ จัดพิธ�สรงน้ำพระ เพื่อเปนสิร�มงคลใหกับบุคลากรสังกัดกองการเจาหนาที่
และเปนการสืบสานประเพณีสงกรานต ป พ.ศ. 2564
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

รางวัลการประเมินความโปรงใส (UP-ITA)

วันที่ 21 เมษายน 2564
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา ได ใหเกียรติเปนประธานในการมอบรางวัลการประเมินความโปรงใส
(UP-ITA) ใหกับ นายสมทบ เหล็กสิงห ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่ เพื่อเปนขวัญและกำลังใจในการปฏิบัติงานใหกับบุคลากรสังกัด
กองการเจาหนาที่ อีกทั้งยังเปนสวนหนึ่งในการผลักดันและสงเสร�มการปฏิบัติงานอยางมีประสิทธ�ภาพ ภายใตความซ�่อสัตย สุจร�ต มีคุณธรรม
และโปรงใส (ภาพโดย: กองกลาง มหาว�ทยาลัยพะเยา)
ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.)
วันที่ 28 เมษายน 2564
กองการเจาหนาที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตั้งพนักงาน
มหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.) ผานระบบประชุมออนไลน
Microsoft Teams ณ ห อ งประชุ ม ชู ช าติ กี ฬ าแปง อาคารสำนักงานอธ�การบดี
มหาว�ทยาลัยพะเยา โดยไดรับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม
เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน พงษว�ทยากร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาว�ทยาลัย
เปนกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธ�รังสิยากร ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย วาที่รอยตร� ดร.รังสรรค เกตุออต ผูทรงคุณวุฒิภายใน
มหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
5. ผู  ช  ว ยศาสตราจารย ดร.สมคิ ด จ� ห ว า ผู  ท รงคุ ณ วุ ฒ ิ ภ ายในมหาว� ท ยาลั ย
เปนกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ คณบดีคณะศิลปศาสตร เปนกรรมการ
7. ผูอำนวยการสำนักงานอธ�การบดี เปนกรรมการ
โดยในการประชุ ม ฯ ได ม ี ก ารพิ จ ารณาข อ บั ง คั บ มหาว� ท ยาลั ย พะเยา ประกาศ
มหาว�ทยาลัยพะเยา แนวปฏิบัติขั้นตอนการดำเนินการ ผลการประเมินคางาน
และการกำหนดกรอบตำแหนงสูงข�้น
ประชุมการพิจารณาแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาว�ทยาลัย
วันที่ 30 เมษายน 2564
กองการเจ า หน า ที ่ จั ด ประชุ ม การพิ จ ารณาแบบประเมิ น ผลการปฏิ บ ั ต ิ ง านของพนั ก งาน
มหาว�ทยาลัย ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ อาคารสำนักงานอธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา
โดยได ร ั บ เกี ย รติ จ าก รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถาน อ ย รองอธ� ก ารบดี ฝ  า ยว� จ ั ย และ
นวัตกรรม และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา เทพหินลัพ รองอธ�การบดีฝายว�ชาการและ
ประกันคุณภาพ พรอมทัง้ คณบดีจากทุกหนวยงานเขารวมการประชุมฯ เพือ่ พิจารณาและหาร�อ
แนวทางการกำหนดแบบประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา
กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
www.personnel.up.ac.th
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