
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สมัยสามัญครั้งท่ี ๒/๒๕๖4 

วันพฤหัสบดี ท่ี 1  เมษายน ๒๕๖4 

เวลา 09.00น. 

ณ สโมสรสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

---------------------- 

รายนามกรรมการผู้เข้าประชุม 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล  ประธานสภาพนักงาน 

๒. นายวรปรัชญ ์ ศรีดวงค า     รองประธานสภาพนักงานคนที่ 1    

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ รองประธานสภาพนักงานคนที่ 2 

๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. เอกสิทธิ์  วงศร์าษฎร์ กรรมการ 

๕. ดร.ธีรุตม์  หมื่นวงษ์เทพ     กรรมการ 

๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น  าทิพย์  เสมอเชื อ  กรรมการ 

๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สริิวัฒน์  บุญชัยศรี  กรรมการ 

๘. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศกยภพ  ประเวทจิตร์ กรรมการ 

9. ดร.พงศพัศ  แรงดี       กรรมการ 

10. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ศิริลักษณ์  สันพา  กรรมการ 

11. ดร.ไผแ่ดง  ขวัญใจ       กรรมการ  

๑2. อาจารย์พชรธัช  ไชยมงคล     กรรมการ 

๑3. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช    กรรมการ 

๑4. นายณรงค์  วงค์ไชย      กรรมการ 

๑5. นายจริเมศน์  ไพฑูรย์     กรรมการ 

16. นายบรรเจิด  หงษ์จักร     กรรมการ 

17. นายอิทธิฤทธิ์  มูลเมือง     กรรมการ 

18. ว่าที่ร้อยตรี อุกฤษณ์  กัณธะค า   กรรมการ 

19. นางศรีวรรณ  ฟูแสง      กรรมการ 

20. นายฉัตรนรงค์  ไชยมงคล     กรรมการ 

21. นายภานุวัฒน์  โลมากุล     กรรมการ 

22. นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท   กรรมการและเลขาธิการ 

 

 

 

รายนาม... 
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รายนามคณะกรรมการผู้ไม่เข้าประชุม(เนื่องจากติดภาระกจิ) 

๑. ผศ.ดร. บังอร สวัสดิ์สุข     กรรมการ 

2. นาย พิศุทธ์ จิโรจน์กุล     กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางเพลนิพิศ เมืองน  าเที่ยง    หัวหน้างานสภาพนักงาน 

2. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ   เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม     เวลา09.30น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สมัยสามัญครั งที่ ๒/๒๕๖4 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง กรรมการที่ลาประชุม 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัย ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ. 2567 หมวด1 องค์ประกอบ       

ข้อ 8 (ฉ) ขาดการประชุมติดต่อกัน 3 ครั ง โดยไม่แจ้งเหตุผลล่วงหน้า หรือแจ้งล่วงหน้า เกิน 5 ครั ง        

ให้ประธานสภาพนักงานหรือเลขาธิการทราบเป็นลายลักษณ์อักษร  นั น  

  เพ่ือให้องค์ประกอบครบตามข้อบังคับ ขอให้คณะกรรมการที่ติดภาระกิจไม่สามารถเข้า

ประชุมสภาพนักงานได้ ขอให้ท าหนังสือแจ้งประธานสภาพนักงานหรือเลขาธิการ ทราบเป็นลายลักษณ์

อักษร    

มต ิ                     ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่  1.2 เรื่อง ที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.)  

ขอเชิญ เสนอชื่อ และประวัติผู้สมัครสมควรได้รับการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ 

  ตามหนังสือที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอเชิญเสนอช่ือ

คณะกรรมการด าเนินการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่นแห่งชาติ ประจ าปี 2564  จ านวน 6 สาขา สาขาละ1 ท่าน 

นั น จึงแจ้งให้คณะกรรมการทราบว่าท่านใดประสงค์จะเป็ฯตัวแทน รายละเอียดดังกล่าวอยู่ในวาระที่  

มต ิ                     ที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่  1.3 เรื่อง ความคืบหน้าการจัดซื้อประกันสุขภาพกลุ่ม (พ.ค. ๖๔ - เม.ย. ๖๕) 

   ดว้ยประธานได้ติดตามความคืบหน้าการด าเนินการจัดซื อประกันสุขภาพกลุ่ม จากทาง 

บริษัทประกันสุขภาพเมืองไทยประกันชีวิต เร่ืองเพ่ิมวงเงิน OPD นั น ทางประกันยินดีเพ่ิมวงเงินจาก OPD  

เดิมครั งละ 800 บาท เพ่ิมเป็นครั งละ 1,000 บาท โดยเบี ยประกันยังคงจ่ายเท่าเดมิ คนละ 3,500 บาท 

และแจ้งข่าวดีทางดา้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งว่ามหาวิทยาลัยจะจ่ายค่าเบี ยประกันให้พนักงาน

เต็มจ านวนโดยพนักงานไมต้่องด าเนินการจ่ายค่าเบี ยประกันเพ่ิม รายละเอียดเพ่ิมเตมิจะแจ้งทราบภายหลัง 

มต ิ                     ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ 
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ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพจิารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง แผนงาน โครงการและงบประมาณของสภาพนักงาน  

สรุปเรื่อง  

  ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณใช้จา่ยงบประมาณ 

๒๕๖๔ ต้ังแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒-๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนนิกิจารรมในโครงการ น้ัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

   ฝ่ายเลขาธิการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณา 

การด าเนนิกิจกรรมโครงการดังต่อไปนี้  

  ๑. โครงการคณาจารย์เข้าน่ังในพิธพีระราชทานปรญิญบัตร 

  ๒. โครงการคัดเลอืกบุคลากรดเีดน่ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๓. โครงการสภาพนักงานสัญจร 

 ๔. โครงการสง่เสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๕. โครงการสง่เสริมความก้าวหน้าของสายสนับสนุน 

 ๖. โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา 

 ๗. โครงการศึกษาดูงานสภาพนักงาน 

มต ิ   ที่ประชุมพิจารณาแลว้มีดังนี  

1. ให้โยกโครงการคณาจารย์เข้าน่ังในพิธีพระราชทานปริญญบัตรงบประมาณ 4,0000  

บาท และ โครงการสภาพนักงานสัญจร งบประมาณ 15,000 บาท รวมกัน  โครงการจัดท าแผนยุทธศาสตร์ 

สภาพนักงาน มหาวิทยาลัยพะเยา และโครงการศึกษาดูงานสภาพนักงาน อาจจะปรับตามความเหมาะสม  

ให้กรรมการแต่ละฝ่ายช่วยพิจารณาเพ่ือจะได้ปรับเปลี่ยนงบประมาณและขออนุมัติปปรับแผนงบประมาณ

กองแผน 

2. โครงการส่งเสริมจรรยาบรรณบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา และ โครงการส่งเสริม

ความก้าวหน้าของสายสนับสนุน โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น มหาวิทยาลัยพะเยา คงเดิม  

เพราะสอดคล้องกับพันธกจิสภาพนักงาน 

 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ ๔.๒… 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒ เรื่องโครงสร้างท างานการแต่งตั้งอนุกรรมการการมีส่วนร่วมของพนักงาน

   มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยามีหน้าที่ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะต่ออธิการบดี

เกี่ยวกับกิจการด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้งเสริมสร้างจรรยาบรรณและคุณธรรม 

ของบุคลากรของมหาวิทยาลัยพะเยา น้ัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา  

พิจารณาการด าเนินโครงสร้างท างาน การแต่งต้ังอนุกรรมการ การมีส่วนร่วมของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ  พิจารณาโดยแต่งตั งคณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายเพ่ือการด าเนินงานและการประสานงาน 

โดยแบ่งออกเป็น 4 ฝ่าย ดังนี  

1. ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

2. ฝ่ายสทิธิประโยชน์ 

3. ฝ่ายความก้าวหน้าเข้าสูต่ าแหน่งทางวิชาการ 

4. ฝ่ายสโมสรสภาพนักงาน 

โดยแต่ละฝ่ายให้แต่งตั งประธานอนุกรรมการ คณะกรรมการ และเลขานุการ คณะกรรมการ

สามารถเลอืกอยู่กี่ฝ่ายก็ไดต้ามความสมัครใจ โดยกรรมการเสนอช่ือแต่ละฝ่ายดังนี  

ฝ่ายสื่อสารองค์กร 

1. นางสาว เปรมดา ทิพย์เดโช 

2. นายณรงค์ วงค์ไชย 

3. นายบรรเจิด หงษ์จักร 

4. นายจรเมศน์ ไพฑูรย์ 

5. นายพิศุทธ์ จิโรจน์กุล 

มีหน้าที่ ด าเนินการเกี่ยวกับการสื่อสารเผยแพร่ข้อมูล ข่าวสาร ของมหาวิทยาลัยเพ่ือให้บุคลากร

ของมหาวิทยาลัยเกิดการรับรูแ้ละเข้าใจในสิ่งเดยีวกันจัดหาและพัฒนาสื่อเพ่ือให้พนักงานทุกคนเข้าถึงไดง้่าย 

ฝ่ายสิทธิประโยชน์ 

1. ผูช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอกสิทธิ์  วงศร์าษฎร์ 

2. ดร.พงศพัศ  แรงดี 

3. ดร.ไผแ่ดง ขวัญใจ 

4. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา 

5. นางศรีวรรณ ฟูแสง 

 

มีหน้าที่... 
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มีหน้าที่ ๑. ส่งเสริมและกระตุ้นให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยพัฒนาศักยภาพในด้านวิชาการ  

และความเช่ียวชาญในสายอาชีพ 

 ๒. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรพัฒนาตนเองอย่างเป็นรูปธรรมในการขอต าแหน่ง 

ทางวิชาการสายวิชาการ หรือต าแหน่งทางความเช่ียวชาญของสายบรกิาร 

  ๓. ส่งเสริมและเสริมสร้างสภาพแวดล้อมการท างานที่ เหมาะสมของบุคลากร 

เพ่ือการท างานอยา่งมีความสุข และชักน าให้เกิดประสิทธิภาพของการท างาน 

ฝ่ายความก้าวหน้าเข้าสู่ต าแหน่งวิชาการฝ่ายอาจารย์ 

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์น  าทิพย์  เสมอเซื อ 

2. ดร.ธีรุตม์ หมื่นวงษ์ 

3. ผศ.ดร.บังอร สวัสดิ์สุข 

4. ผศ.ดร.เอกสิทธิ์ วงศร์าษฎร์ 

5. ผศ.ดร.ศิริลักษณ์ สันพา 

มีหน้าที่ ๑. ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี แจงเกี่ยวกับการเงินเดือนและค่าตอบแทน 

รวมถึงให้บรกิารเกี่ยวกับสทิธิประโยชน์ต่างๆ ที่ควรได้รับของบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา 

  ๒. ให้ค าปรึกษาแนะน า ตอบปัญหาและชี แจงเกี่ยวกับสวัสดิการ และสิทธิประโยชน์ของ

บุคลากรของมหาวิทยาลัย รวบรวมข้อมูล ท าการประชาสัมพันธ์ และเผยแพร่ความรู้ที่เกี่ยวกับการ

สวัสดกิารและสทิธิประโยชน์ 

ฝ่ายสนับสนุน 

1. นายอิทธิฤทธิ์ มูลเมือง 

2. ว่าที่ร้อยตรีอุกฤษณ์ กัณธะค า 

3.  นายฉัตรนรงค์ ไชยมงคล 

๔.  นายจรเมศน์ ไพฑูรย์ 

๕.  นายณรงค์ วงค์ไชย 

๖.  นายบรรเจิด หงษ์จักร 

มีหน้าที ่ ๑. รวบรวมและรับฟังความคิดเห็นเร่ืองราวร้องทุกขจ์ากบุคลากรมหาวิทยาลัย 

 ๒. กล่ันกรองเร่ืองราวร้องทุกขแ์ละความคิดเหน็ ก่อนน าเสนอที่ประชุมสภาพนักงาน 

  ๓. รวบรวมเร่ืองรอ้งทุกข์ และแนวทางแก้ไขปัญหาของเหตุการณ์ที่ผ่านมา 

 

 

 

 
ฝ่ายสโมสร… 
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ฝ่ายสโมสรสภาพนักงาน    

 1.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศกยภพ ประเวทจิตร์ 

 2.  นายภานุวัฒน์ โลมากุล  

 3.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์พชรธัช ไชยมงคล 

 ๔.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สริิวัฒน์ บุญชัยศรี 

มีหน้าที่  ๑. สง่เสริมและสนับสนุนสุขภาพ กีฬา และนันทนาการ 

 ๒. สง่เสริมอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม และประเพณีอันดงีาม 

  ๓. สนับสนุนกิจกรรมอันสอดคลอ้งกับวัตถุประสงค์ของมหาวิทยาลัย 

ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง การแต่งตั้งคณะท างานเพื่อศึกษาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

ว่าด้วยสภาพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๗ 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ใช้บังคับข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย  

สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ เพ่ือให้เกิดความสะดวกและความคลอ่งตัวในการด าเนนิงาน น้ัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

   ฝ่ายเลขาธิการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

พิจารณาการแตง่ต้ังคณะท างานเพื่อศึกษาแก้ไขปรับปรุงข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าดว้ยสภาพนักงาน  

พ.ศ. ๒๕๕๗ 

มต ิ ที่ประชุมมีมติมอบคณะกรรมการสภาพนักงานตรวจสอบศึกษาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา 

วา่ดว้ย สภาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๗ เบื้องต้นไปก่อนและเสนอแนวทางการเปลี่ยนแปลงภายหลังต่อไป  

ระเบียบวาระที่  ๔ .๔ เรื่อง แนวทางการพิ จารณาและเสนอชื่ อและประวัติอาจารย์ดี เด่ น 

ของมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเสนอต่อที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) 

ประจ าปี ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ขอเชิญเสนอ

ช่ือคณะกรรมการคัดเลอืกอาจารย์ดีเดน่แห่งชาต ิประจ าปี ๒๕๖๔ จ านวน ๖ สาขา สาขาละ ๑ ท่าน น้ัน 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

พิจารณาแนวทางการพิจารณาและเสนอช่ือและประวัติอาจารย์ดีเด่นของมหาวิทยาลัยพะเยา เพ่ือเสนอ  

ต่อที่ประชุมสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มต ิ     ที่ประชุมรับทราบและมอบส านักงานสภาพนักงานด าเนินการจัดท าหนังสือเวียนแจ้ง 

ไปยังสว่นงานเพ่ือขอเสนอรายช่ือดังกลา่วต่อไป          

ระเบียบวาระที่ ๕... 
 

 



- ๗ - 
 

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ   

-ไม่มี- 

 

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา เวลา ๑2.๐๐  น. 

 

 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล) 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 

ประธานสภาพนักงาน 

 

 

 

(นางเพลนิพิศ  เมืองน  าเที่ยง) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 (นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


