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ทรงพระเจริญ
๑๒ สิงหาคม เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา

สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ 
พระบรมราชชนนีพันปหลวง

ดวยเกลาดวยกระหมอม ขอเดชะ
ขาพระพุทธเจา ผูบริหาร ผูอำนวยการ และบุคลากร กองการเจาหนาที่ มหาวิทยาลัยพะเยา

การประชุมการแสดงว�สัยทัศนและสัมภาษณผูตอบรับการทาบทามเขาเปนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร

วันที่ 16 สิงหาคม 2564

กองการเจาหนาที่ ไดจัดการประชุมการแสดงว�สัยทัศนผูสมควรดำรงตำแหนงคณบดีคณะนิติศาสตร ณ หองประชุมเมืองพะเยา อาคารเทคโนโลยี -

สารสนเทศและการสื่อสาร มหาว�ทยาลัยพะเยา โดยไดรับเกียรติจาก ศาสตราจารย (พิเศษ) อรรถพล ใหญสวาง อุปนายกสภามหาว�ทยาลัยพะเยา 

เปนประธานกรรมการ รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ� ์อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา และ ผูชวยศาสตราจารย ดร.รังสรรค เกตุออต 

กรรมการสภามหาว�ทยาลัยประเภทคณาจารยประจำ เปนกรรมการ ซ�่งไดดำเนินการตามมาตรการปองกันการแพรระบาดอยางเครงครัด 

 เปดรับขอเสนอโครงการพัฒนางานประจำสูงานว�จัย

รุนที่ 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

เปดรับขอเสนอโครงการพัฒนางานประจำสูงานว�จัย (R2R Proposal) 

มหาว�ทยาลัยพะเยา รุ นที ่ 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2565

สำหรับพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยาสายสนับสนุน ที ่สนใจเขารับ

การพิจารณาใหทุนสนับสนุนการทำว�จัยเพื่อการพัฒนางานประจำ 

(Routine to Research: R2R) รุนที่ 9 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2565 

สามารถสงแบบฟอรมขอเสนอฯ จำนวน 3 ชุด มายังกองการเจาหนาท่ี

ตั้งแตบัดนี้ ถึงวันที่ 24 กันยายน 2564



กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
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การประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษาสำหรับอาจารยมหาว�ทยาลัยพะเยา

วันที่ 27 สิงหาคม 2564

กองการเจาหนาที่ ไดดำเนินการจัดการประชุมคณะกรรมการพิจารณาใหทุนการศึกษา

สำหรับอาจารยมหาว�ทยาลัยพะเยา ณ หองประชุมอธ�การบดี อาคารสำนักงานอธ�การบดี 

มหาว�ทยาลัยพะเยา โดยไดรับเกียรติจากคณะกรรมการฯ ในการเขารวมการประชุม

และสัมภาษณอาจารยเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา ประกอบไปดวย

1. รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ� ์อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา ประธานกรรมการ 

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา เทพหินลัพ รองอธ�การบดีฝายว�ชาการและประกันคุณภาพ 

กรรมการ

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.พรเทพ โรจนวสุ คณบดีคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร 

กรรมการ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ปะราลี โอภาสนันท คณบดีคณะพยาบาลศาสตร กรรมการ

5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ คณบดีคณะศิลปศาสตร กรรมการ

6. ผูชวยศาสตราจารยอุดม งามเมืองสกุล ประธานสภาพนักงาน กรรมการ

โดยมีอาจารยเขารับการสัมภาษณเพื่อพิจารณาทุนการศึกษา จำนวน 5 ราย ซ�่งเปนการ

สัมภาษณออนไลน ผานระบบ Microsoft Teams  

โครงการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร

วันที่ 24 สิงหาคม 2564

กองการเจาหนาที่ ดำเนินการจัดโครงการพัฒนาทักษะการใชคอมพิวเตอร รวมกับคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร และศูนยเทคโนโลยี

สารสนเทศและการสื่อสาร ซ�่งมีการอบรมผานสื่ออิเล็กทรอนิกส ในระหวางวันที่ 16 - 23 สิงหาคม 2564 และมีการทบทวนบทเร�ยนพรอมสอบ

วัดระดับทักษะการใชคอมพิวเตอร ในวันที่ 24 สิงหาคม 2564 ณ หองปฏิบัติการคอมพิวเตอร อาคารคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

โดยไดรับเกียรติจาก รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม เปนประธานในพิธ�เปด พรอมท้ัง คณบดีและคณาจารย

คณะเทคโนโลยสารสนเทศและการสื่อสาร ผูอำนวยการและงานฝกอบรมสารสนเทศศูนยบร�การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร เปนผูจัดทำ

หลักสูตรการเร�ยนรู ว�ทยากรบรรยาย จัดทำและควบคุมการสอบวัดระดับทักษะการใชคอมพิวเตอรเพื่อใหสอดคลองกับสมรรถนะความรูและทักษะ

ที่จำเปนของบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา  

การประชุมหาร�อสรุปแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาว�ทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 -2569 

วันที่ 31 สิงหาคม 2564

กองการเจาหนาท่ี ดำเนินการจัดการประชุมหาร�อสรุปแผนยุทธศาสตร

การพัฒนามหาว�ทยาลัยพะเยาและเกณฑคุณภาพการศึกษาเพื่อการ

ดำเนินการท่ีเปนเลิศ พ.ศ. 2565 -2569 โดยไดรับเกียรติจากรองอธ�การบดี

ฝายว�จัยและนวัตกรรม รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย ในการ

ใหคำปร�กษาและช�้แนะแนวทางในการสรุปแผนยุทธศาสตรฯ เพื่อใหเกิด

ความสอดคลองในประเด็นยุทธศาสตร ที่ 5 การพัฒนาระบบบร�หาร

จัดการที่ทันสมัย มีประสิทธ�ภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล 



แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา ผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

พิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

วันที่ 4 สิงหาคม 2564

กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงาน

มหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทาง

ว�ชาการ ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ� ์อาคารสำนักงานอธ�การบดี 

มหาว�ทยาลัยพะเยา ดังนี้

ตำแหนงรองศาสตราจารย จำนวน 1 ราย

รองศาสตราจารย ดร.เกษแกว เสียงเพราะ (ติดภารกิจ)

ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย จำนวน 5 ราย

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิระวัสฐ กาว�ละนันท

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ลภัสรดา มุงหมาย

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุร�ยพร แสงวงศ

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.รัชนีพร กงซุย (ติดภารกิจ)

5. ผูชวยศาสตราจารยสุกฤษฎิ์ กาญจนสุระกิจ (ติดภารกิจ)

วันที่ 19 สิงหาคม 2564

กองการเจาหนาท่ี เขารวมการประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาว�ทยาลัย ประจำปงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 – 2569 ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ� ์อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา

โดยไดรับเกียรติจากรองศาสตราจารย ดร.ฐ�ติรัตน เช�ย่วสุวรรณ รองอธ�การบดีฝายนโยบายและแผน 

เปนว�ทยากรบรรยายใหความรูและใหคำปร�กษาเกี่ยวกับการจัดทำแผนยุทธศาสตรกองการเจาหนาที่ 

เพื่อใหสอดคลองกับแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาว�ทยาลัยตอไป

การประชุมการจัดทำแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาว�ทยาลัย


