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ที่ปร�กษา

รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย

บรรณาธ�การ

นายสมทบ เหล็กสิงห

กองบรรณาธ�การ

นางสาวพราวตา ศร�ว�ชัย

นางสาวพิมพว�ภา โควฮวด

นางสาวอินทิรา ยารังษี

นางสาวสุกัญญา เช�ยงคำ

นายฤกษดี แกวมาเมือง

นางสาวกาญจนา สุดเสนห

www.personnel.up.ac.th

ติดตามจดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ฉบับอื่นๆ

Scan QR Code 

กองการเจาหนาที่ Division of Personnel

จดหมายขาว กองการเจาหนาที่

ติดตามขาวสาร กองการเจาหนาที่ ไดที่ 

Facebook: กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา 

University

Division of PersonnelSMARTPeople

ติดตามขาวสารประชาสัมพันธ

หลักสูตรฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก

Scan QR Code

พิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานสายว�ชาการ

ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ มหาว�ทยาลัยพะเยา

กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษ ใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัย

สายว�ชาการที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ 

จำนวน 4 ราย ดังนี้

ดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย จำนวน 2 ราย ไดแก

1. รองศาสตราจารย ดร.สิทธ�เดช วช�ราศร�ศิร�กุล 

ตั้งแตวันที่ 13 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป

2. รองศาสตราจารย ดร.ว�ศณุสรรค ชาติอารยะวดี 

ตั้งแตวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป

ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย์ จำนวน 2 ราย ไดแก

1.ผูชวยศาสตราจารยนิลุบล ปุระพรหม 

ตั้งแตวันที่ 13 กุมภาพันธ พ.ศ. 2561 เปนตนไป

2. ผูชวยศาสตราจารยแววดาว คำเข�ยว

ตั้งแตวันที่ 5 พฤศจ�กายน พ.ศ. 2561 เปนตนไป

การเสนอช�่อผูสมควรดำรงตำแหนงกรรมการสภามหาว�ทยาลัย

ประเภทคณาจารยประจำ (แทนตำแหนงที่วาง)

วันที่ 3 กันยายน 2562

ณ กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

กองการเจาหนาที่ ไดจัดการเสนอช�่อผูสมควรดำรงตำแหนงกรรมการ

สภามหาว�ทยาลัย ประเภทคณาจารยประจำ (แทนตำแหนงที่วาง)

ตั้งแตเวลา 08.30 น. - 15.00 น. ณ กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

โครงการเกษียณอายุพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2562

ณ เร�อนเอื้องคำ มหาว�ทยาลัยพะเยา

กองการเจาหนาที่ ไดจัดโครงการเกษียณอายุพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา 

ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2562 ณ เร�อนเอื้องคำ มหาว�ทยาลัยพะเยา

โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดี

มหาว�ทยาลัยพะเยา เปนประธานในพิธ�เปดพรอมทั้งกลาวแสดงมุทิตาจ�ตและแสดง

ความยินดี ใหแกผูเกษียณอายุงาน ไดแก ดร.ว�ทนมนภัทร พุทธวโรตมผล และ 

นายถนอม ทองกูล และมอบโลเกียรติคุณ ใหแก นายไพโรจน เทพวัลย และ

นายชำนาญ แสงแกว ซ�่งบรรยากาศภายในงานเปนไปดวยความอบอุน

Welcome to SRITRANG  Domitory
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นายอานนทณัฎฐ จ�นเอียด

ผูอำนวยการสำนักงานอธ�การบดี

นางสาวกาญจนา สุดเสนห

นายศักสิทธ ไชยกุล

นายสุพรรณ เพงภูงา

นางเสาวลักษณ มณีทิพย

นางสาวพิชญาภา กุลเมฆ



SMART DIVISION OF PERSONNEL

���������Flowers

ช�่อไทย : ศร�ตรัง

ช�่อสามัญ : Green ebony/ Jacaranda

ช�่อว�ทยาศาสตร : Jacaranda obtusifolia Humb. & Bonpl.

ช�่อวงศ์ : BIGNONIACEAE

ลักษณะว�สัย : ไมยืนตน

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์ ประกอบไปดวย 

ลำตน : ไมตนขนาดเล็ก สูง 4 - 10 เมตร ผลัดใบ เร�อนยอดรูปทรงไมแนนอน โปรง เปลือกตนสีน้ำตาลปนเทา 

ใบ : ประกอบแบบขนนกสองชั้น ปลายคี่ กานใบรวมยาว 40 - 50 ซม. ใบยอยจำนวนมาก เร�ยงตรงขาม รูปร�หร�อรูปขอบขนานแกมรูปสี่เหลี่ยมขาวหลามตัด 

กวาง 0.5 - 0.7 ซม. ยาว 1 - 1.5 ซม. ปลายใบแหลม โคนใบมน แผนใบทั้งสองดานขนาดไมเทากัน

ดอก : สีมวง ออกดอกเปนชอแขนงขนาดใหญที่ปลายกิ่ง ชอดอกรูปพีระมิด ยาว 5 - 9 ซม. ดอกยอยจำนวนมาก เสนผาศูนยกลางดอก 1.5 - 2.5 ซม. 

โคนกลีบดอกเช�่อมติดกันเปนหลอด ยาว 2 - 4 ซม. ปลายแยกเปน 5 กลีบ คลายรูประฆัง ดอกทยอยบาน และมีกลิ่นหอมออนๆ

ผล : เปนฝกแบน กวาง 1 - 1.5 ซม. ยาว 2 - 2.5 ซม. เมื่อแกจะแตกออกเปน 2 ซ�ก เมล็ด แบนขนาดเล็ก มีปก�
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(ขอมูลจาก อุทยานหลวง ราชพฤกษ)์

���������Domitory 
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4 - 9 ตุลาคม 2562

รายละเอียด หอพักศร�ตรัง 

1. อัตราคาหองพัก เดือนละ 2,000 บาท

2. คาไฟฟา หนวยละ 7 บาท

3. คาน้ำ ฟร�!!

4. ภายในหองพักประกอบดวย 

 4.1 แอร 

 4.2 ซ�งคลางจานและโตะทำอาหาร ภายในหองครัว

 4.3 ผามาน

 4.4 เตียง 

 4.5 ตูเสื้อผา

5. ที่จอดรถสำหรับผูเขาพักอาศัย

6. มีพื้นที่สวนกลางและสิ่งอำนวยความสะดวก

 

 

  

คาเชาหองพัก ถึงสิ้นเดือนธันวาคม 62

คาน้ำฟร�!!

สอบถามขอมูลเพิ่มเติมไดที่ งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ โทร 1044

ปรับปรุงอาคาร หอพัก มน.นิเวศน 2

 อาคารหอพัก มน.นิเวศน 2 มหาว�ทยาลัยพะเยา สรางข�้นเมื่อป พ.ศ. 2543 

โดยใชเปนอาคารสวัสดิการหอพักใหกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา จนถึงปจจ�บัน

รวมระยะเวลาทั้งสิ้น 19 ป ซ�่งปจจ�บันอาคารดังกลาวไดมีความเสื่อมโทรมลงตามกาลเวลา

 

 ดวยเหตุนี้ มหาว�ทยาลัยพะเยา จ�งไดมีการจัดสรรงบประมาณและกำหนดนโยบาย 

ปรับปรุง ซอมแซม รวมไปถึงการดูแลสภาพแวดลอม ของหอพักสวัสดิการบุคลากร

มหาว�ทยาลัยพะเยา อาคารหอพัก มน.นิเวศน 2 ใหกลับมาสวยงามและนาอยูมากยิ่งข�้น

 

 เพื่อใหการปรับปรุง ซอมแซมดังกลาวเปนไปดวยความเร�ยบรอย มหาว�ทยาลัยพะเยา

จ�งขอความรวมมือบุคลากรผูพักอาศัยภายในอาคารหอพัก มน.นิเวศน 2 ทำการยายหองพัก

ไปยัง หอพักศร�ตรัง ตั้งแตวันที่ 21 - 25 ตุลาคม 2562 โดยสามารถติดตอสำรองหองพัก

ณ หอพักศร�ตรัง ไดที่ งานสวัสดิการ กองการเจาหนาที่ โทร 1044  

 

 

  

งานเง�นเดือนและคาตอบแทน  โทร 1038

งานบร�หารตำแหนงและอัตรากำลัง โทร 1041

งานธุรการ    โทร 1042

งานสวัสดิการ   โทร 1044

งานระบบสารสนเทศบุคลากร  โทร 1040

งานสงเสร�มและพัฒนา  โทร 1042

หมายเลขโทรศัพทภายใน

กองการเจาหนาที่


