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จดหมายขาวกองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา

จดหมายขาว กองการเจาหนาท่ี ประจำเดือน มีนาคม 2564

วันที่ 24 เมษายน 2564

นายสมทบ เหล็กสิงห ผูอำนวยการกองการเจาหนาที่

พรอมดวย บุคลากรสังกัดกองการเจาหนาที่เขารวม

กิจกรรม Meeting of the Mind ภายใต Concept 

Thai Cultural Festival ซ�่งจัดข�้น ณ หอประชุมพญา

งำเมือง มหาว�ทยาลัยพะเยา โดยภายในงานไดมี

กิจกรรมตาง ๆ มากมาย อาทิ จับรางวัล 

กวา 300 รางวัล กิจกรรมประกวด Miss Meeting 

of the Mind การแสดงดนตร�สด กิจกรรมมอบ

ของที่ระลึก และ รับประทานอาหารรวมกัน

Meeting of the Mind

โครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาว�ทยาลัยพะเยา

วันที่ 1 มีนาคม 2564

กองการเจาหนาที่ ไดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาว�ทยาลัยพะเยา ข�้น ในระหวางวันที่ 1 - 2 มีนาคม 2564 

ณ แมลงปอ ฮอล แอนด การเดน อำเภอเช�ยงคำ จังหวัดพะเยา โดยไดรับเกียรติจาก 

รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา เปนประธานในพิธ�เปด พรอมดวยผูบร�หาร

มหาว�ทยาลัยพะเยา เปนว�ทยากรใหความรูกับบุคลากรใหมที่เขารวมโครงการฯ จำนวนทั้งสิ้น 81 คน 

ผานการจัดกิจกรรมกลุมสัมพันธ จำนวน 6 ฐาน ประกอบไปดวย

ฐานที่ 1 Planning2U นำโดย รองศาสตราจารย ดร.ฐ�ติรัตน เช�่ยวสุวรรณ รองอธ�การบดีฝายนโยบายและแผน 

ฐานที่ 2 HR - R&I2U นำโดย รองศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย รองอธ�การบดีฝายว�จัยและนวัตกรรม

ฐานที่ 3 Academic2U นำโดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.ชลธ�ดา เทพหินลัพ รองอธ�การบดีฝายว�ชาการและประกันคุณภาพ

ฐานที่ 4 Money PR & IT2U นำโดย รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก ธ�ระภูธร รองอธ�การบดีฝายการคลังและส่ือสารองคกร

ฐานที่ 5 Student-act2U นำโดย ดร.วุฒิชัย ไชยร�นคำ รองอธ�การบดีฝายคุณภาพนิสิต

ฐานที่ 6 Law - Landscape2U นำโดย นายประฐมพงษ ทองรอด รองอธ�การบดีฝายกฎหมายและทรัพยสิน

นอกจากนี้ ยังมีกิจกรรมเพื่อการสรางแรงบันดาลใจใหกับบุคลากรใหม ภายใตกิจกรรมช�่อ "DINNER TALK" โดยไดรับ

เกียรติจากบุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา จำนวน 5 ทาน ข�้นมาพูดแลกเปลี่ยนความรูสูการสรางแรงบันดาลใจ

ดังนี้

1. รองศาสตราจารยกันยกัญญา ใจการวงคสกุล คณะนิติศาสตร

2. รองศาสตราจารย ดร.ประสิทธ�์ ชอลำเจ�ยก คณะว�ทยาศาสตร

3. ผูชวยศาสตราจารย ดร.วัชระ แลนอย คณะเกษตรศาสตรฯ

4. นางสาวอำนวยพร ขัติวงศ กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ

5. นางสาวกัลวรา ภูมิลา ผูอำนวยการกองบร�การการศึกษา



พิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ 

ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ

วันที่ 24 มีนาคม 2564

ณ หองประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ มหาว�ทยาลัยพะเยา

กองการเจาหนาที่ ไดจัดพิธ�มอบคาตอบแทนพิเศษใหกับพนักงานมหาว�ทยาลัยสายว�ชาการ 

ที่ไดรับการแตงตั้งใหดำรงตำแหนงทางว�ชาการ จำนวน 1 ราย 

ตำแหนงผูชวยศาสตราจารย ผูชวยศาสตราจารย ดร.สรายศ ราเร�งใจ สาขาว�ชาเทคนิค-

การแพทย (3901) ตั้งแตวันที่ 8 กุมภาพันธ 2562

วันที่ 2 มีนาคม 2564

กองการเจาหนาที่ ไดจัดโครงการปฐมนิเทศบุคลากร มหาว�ทยาลัยพะเยา ข�้น ซ�่งจัดข�้นในระหวางวันที่ 1-2 มีนาคม 

2564 ณ แมลงปอ ฮอล แอนด การเดน อำเภอเช�ยงคำ จังหวัดพะเยา โดยกิจกรรมในวันที่ 2 มหาว�ทยาลัยพะเยา

ไดรับเกียรติจาก ดร.บรรจบ ปยมาตย และ คุณมุกดาพรรณ แพไผท เปนว�ทยากรใหความรูเกี่ยวกับการทำงาน

เปนทีมสูความสำเร็จ ภายใตกิจกรรมกลุมสัมพันธ หัวขอ "มหาว�ทยาลัยพะเยาในฝน"

การประชุมแลกเปลี่ยนเร�ยนรูบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานบุคคล

วันที่ 12 มีนาคม 2564

กองการเจาหนาที่ จัดการประชุมแลกเปลี่ยนเร�ยนรูบุคลากรที่ปฏิบัติงานดานบุคคล ณ หอง -

ประชุมบวร รัตนประสิทธ�์ อาคารสำนักงานอธ�การบดี มหาว�ทยาลัยพะเยา เพื่อเปนการ

แลกเปลี่ยนความคิดเห็นสูการพัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน อีกทั้งยังเปนการประชาสัมพันธ

ขาวสารกิจกรรมตางๆ เพื่อใหเกิดความรวมมืออันดีระหวางหนวยงาน และการสงเสร�ม

การปฏิบัติงานดานการบร�หารงานบุคคลใหมีประสิทธ�ภาพมากยิ่งข�้นอีกดวย

มพ.เยี่ยมไข

รองศาสตราจารย ดร.สุภกร พงศบางโพธ�์ อธ�การบดีมหาว�ทยาลัยพะเยา ไดมอบหมายให กองการเจาหนาที่ เขามอบกระเชาผลไมเยี่ยมไข

บุคลากรมหาว�ทยาลัยพะเยา ดังนี้

1. แพทยหญิงณัฎฐ�นี นันทาทอง สังกัดคณะแพทยศาสตร 

2. นางสาวนร�ศรา ศูนยกลาง สังกัดกองกลาง

3. รองศาสตราจารย ดร.ธนกฤต เทียนหวาน สังกัดคณะว�ทยาศาสตร

กองการเจาหนาที่ มหาว�ทยาลัยพะเยา เปดชอง Youtube ภายใตช�่อ 

Division of Personnel University of Phayao เพื่อเปนชองทางการเผยแพร

ขอมูลขาวสารผานรูปแบบคลิปว�ดีโอเพื่อเปนประโยชนตอบุคลากรมหาว�ทยาลัย

พะเยา และเปนแหลงขอมูลใหกับหนวยงานภายนอกตอไป


