HR FAMILY
จดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ประจำเดือน กันยายน 2564
เกษียณสุข เกษมสันต สงใจใหกันตลอดไป
วันที่ 23 กันยายน 2564
กองการเจ า หน า ที ่ ได ด ำเนิ น การจั ด โครงการเกษี ย ณอายุ พ นั ก งาน
มหาว�ทยาลัยพะเยา ประจำป 2564 ภายใตช�่องาน "เกษียณสุข เกษมสันต
สงใจใหกนั ตลอดไป" ณ เร�อนเอือ้ งคำ มหาว�ทยาลัยพะเยา โดยไดรบั เกียรติ
จากผูบ ร�หารมหาว�ทยาลัยพะเยาเขารวมแสดงมุทติ าจ�ตและมอบของทีร่ ะลึก
ใหกับผูเกษียณอายุ จำนวน 4 ทาน โดยมีรายนามดังนี้
1. รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา
2. รองศาสตราจารย ดร.เภสัชกร นุวัตร ว�ศวรุงโรจน คณะเภสัชศาสตร
3. รองศาสตราจารย ดร.เปรมว�ทย ว�วัฒนเศรษฐ คณะศิลปศาสตร
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ทว�วรรณ ศร�สุขคำ คณะสาธารณสุขศาสตร
โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรกองการเจาหนาที่

ขอแสดงความยินดีกับ ศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม มหาว�ทยาลัยพะเยา

วันที่ 6 กันยายน 2564
กองการเจาหนาที่ ดำเนินการจัด โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร
กองการเจ า หน า ที ่ ณ โรงแรมเอ็ ม ทู วอเตอร ไ ซด จั ง หวั ด พะเยา
โดยมีนายสมทบ เหล็กสิงห ผูอ ำนวยการกองการเจาหนาที่ บรรยายช�แ้ จง
รายละเอียดแผนยุทธศาสตรการพัฒนามหาว�ทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 2569 ประเด็นยุทธศาสตรที่ 5 การพัฒนาระบบบร�หารจัดการที่ทันสมัย
มีประสิทธ�ภาพ โปรงใส และมีธรรมาภิบาล พรอมกันนี้ไดรับเกียรติจาก
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝา ยว�จยั และนวัตกรรม
เปนว�ทยากรบรรยายใหความรูแ ละดำเนินกิจกรรมสูก ารกำหนดว�สยั ทัศน
ตั ว ช� ้ ว ั ด ความสำเร็ จ ค า นิ ย มร ว ม และแผนการพั ฒ นาตนเอง (IDP)
ของกองการเจาหนาที่ เพื่อเปนการกำหนดแนวทางการดำเนินงาน
สูความสำเร็จอยางเปนมืออาช�พและมีประสิทธ�ภาพตามคานิยมของ
มหาว�ทยาลัยพะเยา

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

แสดงความยินดีและมอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

วันที่ 8 กันยายน 2564
กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�แสดงความยินดีและมอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนง
ทางว�ชาการ ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา ดังนี้
ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย จำนวน 8 ราย
ตำแหนงรองศาสตราจารย จำนวน 3 ราย
1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.เสกสรรค ทองติ๊บ
1. รองศาสตราจารย ดร.จตุพร ตั้งจ�ตรว�ทยากูล
2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อรัณยภัค พิทักษพงษ
2. รองศาสตราจารย ดร.ไพบูลย ปะนาเส
3. ผูชวยศาสตราจารยอรุณรัตน ศร�ทะวงษ (ติดภารกิจ)
3. รองศาสตราจารย ดร.รักษิต สุทธ�พงษ (แสดงความยินดี)
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.มารุต แกววงศ
5. ผูชวยศาสตราจารยดว�ษ แสนโภชน
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ จตุพร
7. ผูชวยศาสตราจารยเอกชัย แผนทอง (ติดภารกิจ)
8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิร�กาญจน สันพา (ติดภารกิจ)
ประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตั้งพนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.) ครั้งที่ 4/2564
วันที่ 15 กันยายน 2564
กองการเจาหนาที่ จัดการประชุมคณะกรรมการประเมินพิจารณาแตงตัง้
พนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น (ก.พ.ต.)
ครั ้ ง ที ่ 4/2564 ผ า นระบบประชุ ม ออนไลน Microsoft Teams
ณ หองประชุมกองบร�หารงานว�จัย อาคารสำนักงานอธ�การบดี
โดยไดรับเกียรติจาก
1. รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย
รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม เปนประธานกรรมการ
2. รองศาสตราจารยเพ็ญรัตน หงษว�ทยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
3. คุณวลุลี โพธ�รังสิยากร
ผูทรงคุณวุฒิภายนอกมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.บุญฤทธ�์ สินคางาม
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
5. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สมคิด จ�หวา
ผูทรงคุณวุฒิภายในมหาว�ทยาลัย เปนกรรมการ
6. ผูชวยศาสตราจารย ดร.จ�ตติมา กาว�ระ
คณบดีคณะศิลปศาสตร เปนกรรมการ
7. นายอานนทณัฏฐ จ�นเอียด
ผูอำนวยการสำนักงานอธ�การบดี เปนกรรมการ
ว�ทยากรบรรยายใหความรูกับบุคลากรสังกัดศูนยบร�การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
วันที่ 2 กันยายน 2564
นายสมทบ เหล็ ก สิ ง ห ผู  อ ำนวยการกองการเจ า หน า ที ่ ได ร ั บ เกี ย รติ จ าก
นายพลรบ สวัสดี ผูอำนวยการศูนยบร�การเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
ใหเปนว�ทยากรบรรยายใหความรูก บั บุคลากรสังกัดศูนยบร�การเทคโนโลยีสารสนเทศ
และการสื่อสาร ในหัวขอที่เกี่ยวของกับ การกำหนดระดับตำแหนงและการแตงตั้ง
พนักงานมหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น ผานระบบออนไลน
Microsoft Teams พรอมทั้งไดตอบขอซักถามในประเด็นตางๆ ที่เกี่ยวของ
เพือ่ เปนการเสร�มสรางความเขาใจในหลักเกณฑ ขัน้ ตอน และว�ธก� ารแตงตัง้ั พนักงาน
มหาว�ทยาลัยสายสนับสนุนใหดำรงตำแหนงสูงข�้น

กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
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