
รายงานการประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สมัยสามัญครั้งท่ี3/๒๕๖4 ผ่านส่ืออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft  Teams 

วันศุกร์ ท่ี 21  พฤษภาคม ๒๕๖4 

เวลา 13.30 น. 

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. ศิริลักษณ ์ สันพา  กรรมการ 

11. ผู้ช่วยศาสตราย์ ดร.บังอร  สุขสวัสดิ์   กรรมการ 

12. ดร.ไผแ่ดง  ขวัญใจ       กรรมการ  

๑3. อาจารย์พชรธัช  ไชยมงคล     กรรมการ 

๑4. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช    กรรมการ 

๑5. นายณรงค์  วงค์ไชย      กรรมการ 

๑6. นายจริเมศน์  ไพฑูรย์     กรรมการ 

17. นายบรรเจิด  หงษ์จักร     กรรมการ 

18. นายอิทธิฤทธิ์  มูลเมือง     กรรมการ 

19. ว่าที่ร้อยตรี อุกฤษณ์  กัณธะค า   กรรมการ 

20. นางศรีวรรณ  ฟูแสง      กรรมการ 

21. นายฉัตรนรงค์  ไชยมงคล     กรรมการ 

22. นายภานุวัฒน์  โลมากุล     กรรมการ 

23. นาย พิศุทธ์ จิโรจน์กุล     กรรมการ 

24. นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท   กรรมการและเลขาธิการ 

 

รายนาม... 



- ๒ - 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางเพลนิพิศ เมืองน  าเที่ยง    หัวหน้างานสภาพนักงาน 

2. นางสาวศศิวิมล  ค าประกายสติ   เจ้าหน้าที่บรหิารงานทั่วไป 

เริ่มประชุม     เวลา ๑๓.30 น. 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล ประธานกล่าวเปิดประชุมสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

สมัยสามัญครั งที่ 3/๒๕๖4 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ในระบบ Microsoft  Teams 

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่องแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  

ติดตามการขับเคลื่อนจ านวน 3 เร่ือง 

1. มหาวิทยาลัยได้อนุมั ติจัดท าประกันสุขภาพกลุ่มให้แก่พนักงานมหาวิทยาลัย 

โดยมหาวิทยาลัยช าระค่าเบี ยประกันให้ 100 เปอร์เซนต์เต็มจากเดิมช าระคนละคร่ึง 

และมหาวิทยาลัยได้อนุมัติจัดท าประกันโควิดให้กับพนักงานทุกคน 

2. มหาวิทยาลัยได้มีข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า ด้วย ค่าชดเชยและเงินทดแทน 

ของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๔ ท าให้เงินชดเชยหลังเกษียณอายุงาน  

เมื่อท างานครบ 20 ปีขึ นไปจะได้รับเงินชดเชย 14 เดอืนคูณเงินเดอืนสุดท้าย  

3. การเสนอช่ือรับเคร่ืองราชอิสริยาภรณ์ ได้แนวทางทบทวนเร่ืองของเกณฑ์ว่าแต่ละปี

มหาวิทยาลัยจะสง่ช่ือใครเข้าเสนอ 

มต ิ                     ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่องพจิารณารับรองรายงานการประชุม 

สรุปเรื่อง  

  ตามที่ คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีการประชุมสมัยสามัญ 

ครั งที่ 2/2564  วันที่ 1 เมษายน พ.ศ. 2564  เวลา 09.00 น. ณ ห้องสโมสรพนักงานมหาวิทยาลัย

พะเยา นั น 

  ฝ่ายเลขาธิการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุม

คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวเรียบรอ้ยแล้ว (รายละเอียดดังแนบ) 

  จึงขอเสนอที่ประชุมเพ่ือโปรดพิจารณาให้การรับรองรายงานการประชุมดังกล่าวต่อไป   

(ดังเอกรายงานประชุมที่แนบมาพร้อมน ี) 

 มต ิ  ที่ประชุมพิจารณารับรองรายงานประชุม 

 

 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๓  เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่องเสนอพจิารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.๑ เรื่อง การเลอืกกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

สรุปเรื่อง  

  ตามที่กองการเจ้าหน้าที่ ได้ท าหนังสือเร่ืองขอความอนุเคราะห์สรรหาคัดเลือกกรรมการกองทุน

ส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) เน่ืองจากผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล (กรรมการฝ่ายลูกจ้าง) 

สังกัดคณะนิติศาสตร์ ซึ่งได้รับการแต่งต้ังให้ด ารงต าแหน่งประธานสภาพนักงาน จึงท าให้ขาดคุณสมบัติ

กรรมการกองทุนฝา่ยลูกจ้าง (สมาชกิ) น้ัน 

 เพ่ือให้การด าเนินงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพฝ่ายลูกจ้าง (สมาชิก) เป็นไปด้วยความเรียบร้อย      

ตามคุณสมบัติข้อบังคับมหาวิทยาลัยว่าด้วย กองทุนส ารองเลี้ยงชีพส าหรับบุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา    

จึงขอความอนุเคราะห์สภาพนักงานสรรหาคัดเลอืกกรรมการกองทุนส ารองเลี้ยงชีพดังกล่าว 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝ่ายเลขาธิการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พิจารณาการ 

ขอความอนุ เคราะห์กรรมการสภาพนักงานเป็นกรรมการด าเนินงานกองทุนส ารองเลี้ยงชีพ 

ฝ่ายลูกจ้าง (สมาชกิ)  

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาแล้ว ให้แต่งตั งคณะกรรมการด าเนินการสรรคัดเลือกกรรมการกองทุนส ารอง

เลี ยงชีพ มดีังนี  

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์อุดม  งามเมืองสกุล  ประธานกรรมการ 

2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิมลเรขา  ศิริชัยราวรรณ กรรมการ 

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บังอร  สวัสดิ์สุข  กรรมการ 

4. ผู้ช่วยศาตราจารย์ พงศพัศ  แรงด ี   กรรมการ 

5. นางสาวเปรมดา  ทิพย์เดโช    กรรมการ 

6. นายณัฐวิทย์  ประกิตติกรเวท    กรรมการและเลขานุการ 

มีหน้าที ่ ๑. ก าหนดหลักเกณฑ์และวิธีการสรรหาคัดเลอืกกรรมการกองทุนส ารองเลี ยงชีพ 

 2. ก าหนดกรอบเลอืกตั ง 

 

 

 

 

 

ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๒ พิจารณาเสนอช่ือและประวัตผิู้สมควรไดรั้บการยกย่องให้เป็นอาจารย์ดเีดน่ ประจ าปี

พ.ศ. ๒๕๖๔ 

สรุปเรื่อง 

    ตามที่ ที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย (ปอมท.) ได้จัดให้มีการเชิดชู

เกียรติอาจารย์ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยของรัฐ ที่มีความรู้ความสามารถในเชิงวิชาการ มีความสามารถ 

ในการถ่ายทอดความรู้ มีคุณธรรม มนุษยสัมพันธ์  และอุทิศตนเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติ 

เป็นอาจารย์ดีเดน่แห่งชาตปิระจ าทุกปี จ านวน ๖ สาขา สาขาละ ๑ ท่าน  นั น  

 ทางสภาพนักงานได้ท าหนังสือเวียนแจ้งส่วนงานที่สนใจส่งรายช่ือเข้าร่วมการคัดเลือกดังกล่าว      

ซึง่ส่วนงานไดส้ง่รายช่ือมา ดังนี  

1. สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี สง่ 2 ท่าน ดังนี  

รองศาสตราจารย์ ดร.ธนกฤต  เทียนหวาน 

รองศาสตราจารย์ดร.อนุรักษ์  ประสานเขตร์การ 

2. สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิทยา  ชัยวังเย็น 

3.   สาขาสังคมศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.มนตรา  พงษ์นิล 

4. สาขามนุษยศาสตร์ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมกฤช  ตาชม 

5. สาขาศิลปกรรมศาสตร์ 

ไมม่ ี

6. สาขารับใช้สังคม 

ไมม่ ี

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝ่ ายเลขาธิ การ จึ งขอเสนอที่ ป ระ ชุ มคณ ะก รรมการสภาพนักงานมหาวิ ทยาลั ยพะเยา  

พิจารณาคัดเลือกอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี ที่ด าเนินการส่งรายช่ือมาจ านวน 2 ท่าน  

เพ่ือคัดเลือกรายช่ือเพียง 1 ท่าน เสนอต่อที่ประชุมประธานสภาอาจารย์มหาวิทยาลัยแห่งประเทศไทย  

(ปอมท.) 

มต ิ  ที่ประชุมมีมติพิจารณาให้นัดประชุมกรรมการสภาพนักงานสมัยวิสามัญครั งที่ 1 เพ่ือท าการประเมิน

คัดเลอืกอาจารย์สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด าเนนิการตามขั นตอนต่อไป 

 

 
ระเบียบ... 
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ระเบียบวาระที่ ๔.๓ เรื่อง พิจารณาโครงการและงบประมาณใช้จา่ย 

สรุปเรื่อง 

   ตามที่สภาพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรคงบประมาณใช้จ่ายงบประมาณ ๒๕๖๔ 

ตั งแต่วันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๖๒ ถึง วันที่ ๓๐ กันยายน ๒๕๖๔ เพ่ือด าเนนิกิจกรรมในโครงการ นั น 

  เน่ืองจากในช่วงสถานการณ์โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 (Coronavirus Disease 

2019 (COVID-19)) ได้แพร่กระจ่ายเป็นวงกว้างและมหาวิทยาลัยมีมาตราการลดค่าเทอมส าหรับนิสิต        

จึงขอให้ส่วนงานและหน่วยงานคืนงบประมาณที่ได้รับเป็นจ านวน 10 เปอร์เซ็นต์ของงบประมาณที่สรรหา 

สภาพนักงานจึงคืนงบประมาณ จ านวน 45,000 บาท โดยตัดจากโครงการดังนี  

 ๑. โครงการคณาจารย์เข้าน่ังในพิธพีระราชทานปรญิญบัตร    งบประมาณ    40,000 บาท  

๒. โครงการสภาพนักงานสัญจร งบประมาณ 15,000 บาท งบประมาณ      5,000 บาท 

              รวมคืนงบประมาณ    45,000 บาท 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพจิารณา 

 ฝ่ ายเลขาธิ การ จึ งขอเสนอที่ ป ระ ชุ มคณ ะก รรมการสภาพนักงานมหาวิ ทยาลั ยพะเยา  

พิจารณาการด าเนินกิจกรรมโครงการ เพ่ือปรับแผนด าเนินการดังต่อไปนี   (ตามเอกสารแนบ) 

มต ิ ที่ประชุมพิจารณาให้คณะอนุกรรมการแต่ละฝ่ายพิจารณาว่าโครงไหนสามารถด าเนินการได้ 

และโครงการไหนสามารถด าเนินการเร่งด่วนได้ เช่น โครงการคัดเลือกบุคลากรดีเด่นจ าเป็นต้องด าเนินการ

เร่งดว่นเพราะจะมอบรางวัลในเดอืนกรกฎาคม ๒๕๖๔ หากไม่ดพเนินการอาจจะด าเนินการไม่ทันตามก าหนด   

ระเบียบวาระที่ ๕  เรื่องอ่ืนๆ   

 ๑. มีความคืบหน้าในเร่ืองของความก้าวหน้าพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

 ๒. การตรวจสุขภาพประจ าปีมหาวิทยาลัยสามารถเลือกตรวจสุขภาพได้ อายุมากเลอืกตรวจมาก 

อายุน้อยเลอืกตรวจนอ้ยได้ 

ประธานกล่าวขอบคุณและกล่าวปิดประชุม 

ปิดประชุมเวลา เวลา 16.30  น. 

 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ อุดม  งามเมืองสกุล) 

ประธานสภาพนักงาน 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม  

 

 

 

(นางเพลนิพิศ  เมืองน  าเที่ยง) 

ผู้จัดท ารายงานการประชุม 

 (นายณัฐวิทย ์ ประกติติกรเวท) 

ผู้บันทึกรายงานการประชุม 


