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จดหมายขาว กองการเจาหนาที่

Division of Personnel

ประจำเดือน กันยายน 2563

Routine to Research : R2R การพัฒนางานประจำสูงานว�จัย มหาว�ทยาลัยพะเยา
เปดรับสมัคร R2R รุนที่ 8
กองการเจาหนาที่ เปดรับขอเสนอโครงการพัฒนางานประจำสูงานว�จัย (R2R Proposal) สำหรับพนักงานสายบร�การ
ที่มีความประสงคขอเขารับการพิจารณารับทุนสนับสนุนการทำว�จัย (R2R) รุนที่ 8 ประจำปงบประมาณ พ.ศ.2564
โดยสามารถสงแบบฟอรมขอเสนอโครงการฯ มายัง กองการเจาหนาที่ ภายในวันที่ 9 ตุลาคม 2563
ทั้งนี้ สามารถดาวนโหลดแบบฟอรมขอเสนอโครงการฯ และเอกสารเพิ่มเติมที่เกี่ยวของ โดยการ Scan QR Code หร�อ
ไปยังเว็บไซดกองการเจาหนาที่ www.personnel.up.ac.th
Scan Here

www.personnel.up.ac.th

ระบบฐานขอมูลงานว�จัยเพื่อการพัฒนางานประจำ มหาว�ทยาลัยพะเยา (UP R2R Database System)
กองการเจาหนาที่ ไดดำเนินการจัดทำระบบฐานขอมูลงานว�จัยเพื่อการพัฒนางานประจำ (UP R2R Database System)
สำหรับพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา เพื่อใชเปนประโยชนในการสืบคนงานว�จัย R2R อีกทั้งยังเปนการเก็บรวบรวม
ผลงานว�จัย R2R ของพนักงานสายบร�การมหาว�ทยาลัยพะเยา ตั้งแตป พ.ศ. 2556 จนถึงปจจ�บัน จำนวนกวา 300 เร�่อง
โดยสามารถเขาสูระบบดังกลาวไดที่ www.personnel.up.ac.th เลือกไปที่ "HR SMART"

บัตรพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา
บัตรประจำตัว_________
ชือ
เลขประชาชน
ตำแหน่ง
______
ลายมือชื่อ หมู่โลหิต _____
วันออกบัตร_______

_____________________
อธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา
ผู้ออกบัตร
บัตรหมดอายุ ____________

บัตรประจำตัว_________
QR Code

กองการเจาหนาที่ ขอประชาสัมพันธการเปลี่ยนบัตรพนักงานมหาว�ทยาลัยพะเยา จากเดิมเปนกระดาษแข็ง
เปลี่ยนเปนบัตร PVC CARD โดยไมมีคาธรรมเนียมการออกบัตร ตั้งแตเดือนตุลาคม - ธันวาคม 2563
(หากเลยกำหนดระยะเวลาดังกลาวจะมีคาธรรมเนียม 100 บาท) ทั้งนี้สามารถกรอกคำขอมีบัตรประจำตัวฯ
และ Download แบบฟอรมคำขอมีบัตรประจำตัวของบุคลากรมหาว�ทยาลัย ไดที่ www.personnel.up.ac.th
ในหัวขอ “แบบฟอรมออนไลน” หร�อ Scan QR code ดานลาง และสงมายังกองการเจาหนาที่
เพื่อดำเนินการออกบัตรประจำตัวรูปแบบใหม ่ตั้งแตบัดนี้จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2563
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมไดที่ งานระบบสารสนเทศบุคลากร โทรหมายเลข 1040
Scan Here
http://app.personnel.up.ac.th/SalaryUP/Login.aspx

มหาวิทยาลัยพะเยา
กระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม

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

บัตรพนักงาน > คำขอมีบัตรประจำตัวของบุคลากร
> กรอกรายละเอียด > บันทึก > พิมพเอกสาร > สงกจ.

กองบรรณาธ�การ
นางสาวพราวตา ศร�ว�ชัย
นางสาวสุกัญญา เช�ยงคำ
นางสาวพิมพว�ภา โควฮวด
นางสาวกาญจนา สุดเสนห
นางสาวอินทิรา ยารังษี
นางอรพรรณ จ�นาเฟย

จดหมายขาวกองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

การลดหยอนเง�นสมทบกองทุนประกันสังคม
กองการเจาหนาที่ ขอประชาสัมพันธการลดหยอนการออกเง�น
สมทบเขากองทุนประกันสังคม เนื่องจากสถานการณการระบาด
ของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) ตามประกาศกระทรวงแรงงาน เร�่อง กำหนดหลักเกณฑ ว�ธ�การ และเง�่อนไข
ใหลดหยอนการออกเง�นสมทบของนายจางและผูประกันตนกรณี
การระบาดของโรคติดเช�้อไวรัสโคโรนา 2019 หร�อโรคโคว�ด 19
(Coronavirus Disease 2019 (Covid19)) ลงวันที่ 11 กันยายน
พ.ศ. 2563 ขอ 1 ความวา ใหนายจางและผูประกันตนตามมาตรา
33 ไดรับการลดหยอนการออกเง�นสมทบเขากองทุนประกันสังคม
ประจำงวดเดือนกันยายน พ.ศ. 2563 ถึงงวดเดือนพฤศจ�กายน
พ.ศ. 2563 โดยใหสงเง�นสมทบในอัตราฝายละรอยละสองของ
คาจางของผูประกันตน
แสดงความยินดีกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยาสายว�ชาการ
กองการเจาหนาที่ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
ผูไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ
ตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย จำนวน 4 ราย ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมเรศ เทพมา
2. ผูชวยศาสตราจารยอังคณา ปานเทือก
3. ผูชวยศาสตราจารยว�ระยุทธ หอมช�่น
4. ผูชวยศาสตราจารยณรงค นวลเมือง
มพ.เยี่ยมไข…หวงใยสุขภาพ
รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดี ไดมอบหมายใหกองการเจาหนาที่ เขามอบกระเชาผลไมเยี่ยมบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
ที่เขาพักรักษาตัว ณ โรงพยาบาล เพื่อเปนขวัญและกำลังใจใหมีสุขภาพสมบูรณแข็งแรงยิ่งข�้น
วันที่ 2 กันยายน 2563
นางปยฉัตร พุทธวงศ
สังกัด สำนักงานอธ�การบดี
ณ โรงพยาบาลพะเยาราม

วันที่ 23 กันยายน 2563
นายสมพล วงษสวัสดิ์
สังกัด คณะว�ทยาศาสตร
ณ โรงพยาบาลพะเยาราม

วันที่ 30 กันยายน 2563
นางสาวพิมพผกา แกวษา
สังกัดคณะว�ศวกรรมศาสตร
ณ โรงพยาบาลพะเยาราม

ปรับปรุงหอพัก ม.น.นิเวศน 1 และ 3

อาคารหอพัก ม.น.นิเวศน 1

อาคารหอพัก ม.น.นิเวศน 3

กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
19 หมูที่ 2 ตำบลแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา
หมายเลขโทรศัพท 0 5446 6666
www.personnel.up.ac.th
Facebook: กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

มหาว�ทยาลัยพะเยา ไดจัดสรรงบประมาณสำหรับการปรับปรุง
ซอมแซมพื้นที่ดานสวัสดิการสำหรับบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา
ประกอบไปดวย หอพักม.น.นิเวศ, หอพักศร�ตรัง และศูนยสงเสร�ม
สุขภาพบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา (UP Fitness) โดยไดดำเนินการ
ปรับปรุงพื้นที่หอพัก ม.น.นิเวศน 2 และศูนยสงเสร�มสุขภาพฯ
เร�ยบรอยแลว ซ�่งไดมีกำหนดปรับปรุงซอมแซมอาคารหอพัก
ม.น.นิเวศน 1 และม.น.นิเวศน 3 เปนลำดับตอไป

