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สวัสดีปใหม พ.ศ. 2563

Happy New Year

2020

ขอใหทุกทานประสบแตความสุข ความเจร�ญ
คิดและตั้งใจสิ่งใดก็ขอใหสมหวัง ดั่งใจปราถนา
มีสุขภาพรางกายที่เพียบพรอมสมบูรณแข็งแรง
มีทรัพยสินเง�นทองมากมาย
“สวัสดีปใหม 2563”
นายสมทบ เหล็กสิงห
ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

Happy New Year 2020
วันที่ 24 ธันวาคม 2562
ณ หองอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา
นายสมทบ เหล็กสิงห ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่
พรอมดวยบุคลากรสังกัดกองการเจาหนาที่ เขามอบกระเชาเพื่อขอพรปใหม
จาก รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา
เนื่องในโอกาสเทศกาลสงทายปเกา ตอนรับปใหม พ.ศ. 2563

Division of Personnel : Happy New Year 2020
เมื่อวันที่ 25 ธันวาคม 2562
ณ รานอาหาร Happy Garden Coffee จังหวัดพะเยา
กองการเจาหนาที่ ไดจัดกิจกรรมสงทายปเกา ตอนรับปใหม 2020 (กจ. Family)
โดยไดรับเกียรติจากผูบร�หารมหาว�ทยาลัยพะเยาใหพรปใหมและมอบของขวัญแกบุคลากร
ประกอบไปดวย
รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม
ผูชวยศาสตราจารยอุเทน ธัชศฤงคารสกุล รองอธ�ิการบดีฝายบร�หาร
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา เทพหินลัพ รองอธ�การบดีฝายว�ชาการและประกันคุณภาพ
และ อาจารยประฐมพงษ ทองรอด ผูชวยอธ�การบดี
ซ�่งบรรยากาศภายในงานเต็มไปดวยรอยยิ้ม เสียงหัวเราะและความอบอุน

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

GREEN OFFICE
เมื่อวันที่ 26 ธันวาคม 2562
ณ กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา
กองการเจาหนาที่ ไดจัดกิจกรรม GREEN OFFICE
เพื่อเปนการรวมมือกันทำความสะอาด และปรับภูมิทัศนของสำนักงานใหสะอาดและนาอยูมากยิ่งข�้น
โดยในกิจกรรมดังกลาว ไดรับความรวมมือเปนอยางดีจากบุคลากรสังกัดกองการเจาหนาที่ทุกๆคน

พิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานสายว�ชาการ
เมื่อวันที่ 22 พฤศจ�กายน 2562
ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ มหาว�ทยาลัยพะเยา
กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษ ใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัย สายว�ชาการ
ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ จำนวน 9 ราย ดังนี้
1. ผูชวยศาสตราจารยกิรติ เกงกลา ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน 2561
2. ผูชวยศาสตราจารยว�รดา บัวบังใบ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561
3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุทธ�นันท ศร�รัตยาวงค ตั้งแตวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2561
4. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิร�ลักษณ สันพา ตั้งแตวันที่ 24 กันยายน พ.ศ. 2561
5. ผูชวยศาสตราจารยว�ชานีย ใจมาลัย ตั้งแตวันที่ 11 กันยายน พ.ศ. 2561
6. ผูชวยศาสตราจารยอรรจนมน ธรรมไชย ตั้งแตวันที่ 21 กันยายน พ.ศ. 2561
7. ผูชวยศาสตราจารยพรรณพิมล สุขวงษ ตั้งแตวันที่ 31 ตุลาคม พ.ศ. 2561
8. ผูชวยศาสตราจารยจันทิมา ชูรัศมี ตั้งแตวันที่ 1 ตุลาคม พ.ศ. 2562
9. ผูชวยศาสตราจารยภัทรา เอกประเสร�ฐ ตั้งแตวันที่ 29 ตุลาคม พ.ศ. 2561

นางณิธ�มา ผัดวงศ
นายอรรถพล มณเฑียร
นางสาวเหมวรรณ ศร�สุวรรณ

นางสาวธันยาภรณ เสารเกิด
นางสาวพิมพว�ภา โควฮวด

ธันวาคม 2562

พฤศจ�กายน 2562

Division of Personnel : Happy Birthday

เปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล ประกันสังคม ป 2563
ผูประกันตนที่มีความประสงคจะเปลี่ยนแลงสถานพยาบาลในป 2563 สามารถยื่นขอเปลี่ยนแปลงสถานพยาบาล
ตั้งแตวันที่ 16 ธันวาคม 2562 ถึงวันที่ 31 มีนาคม 2563
โดยสามารถยื่นผานระบบออนไลนไดที่ www.sso.go.th หร�อ Applications SSO Connect
ยื่นภาษีออนไลน

ติดตามขาวสาร กองการเจาหนาที่ ไดที่
Facebook: กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

ตั้งแตวันนี้ ถึงวันที่
8 เมษายน 2563

Training Event

JANUARY 2020

https://www.rd.go.th/publish/index.html
21 - 23 มกราคม 2563
โครงการเตร�ยมความพรอม
การขอตำแหนงของพนักงาน
สายบร�การ
ณ หองประชุมเมืองพะเยา
มหาว�ทยาลัยพะเยา

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

ติดตามขาวสารประชาสัมพันธ
หลักสูตรฝกอบรมจากหนวยงานภายนอก
Scan QR Code
ติดตามจดหมายขาว กองการเจาหนาที่ ฉบับอื่นๆ
Scan QR Code

