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HR Cluster 

สหกรณ์ออมทรัพย์ : สิทธิประโยชน์หรือแรงจูงใจการเป็นสมาชิก
ของสหกรณ์ออมทรัพย์ โดยการปรึกษาหารือระหว่างสภาพนักงาน
กับสหกรณ์ออมทรัพย์ในการทำาโครงการร่วมกัน

ค่าตอบแทนหัวหน้างาน : ดำาเนินการสำารวจความคิดเห็นเกี่ยวกับ
การจ่ายค่าตอบแทนตำาแหน่งหัวหน้างาน ปัจจัยหรือแรงจูงใจการเข้าสู่
ตำาแหน่งหัวหน้างานของบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
  สวัสดิการที่อยู่อาศัย : ดำาเนินการสำารวจความต้องการในสวัสดิการ 
ที่อยู่อาศัย และหลักเกณฑ์/เงื่อนไขต่าง ๆ ในการขอสวัสดิการที่อยู่อาศัยของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

Networking Cluster 

กิจกรรมต่าง ๆ  จะดำาเนินการจัดในรูปของกิจกรรมแต่ละเครือข่าย 
ประกอบไปด้วย เครือข่ายวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนางานประจำา 
เครือข่ายงานบริหารและธุรการ เครือข่ายงานนโยบายและแผนเครือ
ข่ายงานกิจการนักศึกษา เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและทำานุบำารุง
ศิลปวัฒนธรรม เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารบุคคล เครือข่ายพัฒนา
ระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ บุคลากรสามารถติดตามข่าวสารการ
ดำาเนินกิจกรรมของเครือข่ายได้ที่เพจสภาพนักงาน มช. หรือ https://
ec.oou.cmu.ac.th

Well-being Cluster
 
1) นโยบายกลุ่ม และประสานงานร่วมจัดทำาแนวทางไปสู่ Good health  
    & Well-being
2) การใช้ผลข้อมูลจาก Heathy CMU สะท้อนเพื่อผลักดันนโยบาย
    ผู้บริหารสู่ประชาคมบุคลากร มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3) Sports for Health & CMU Friendship Network
4) Well-being media

People Recognition Cluster

โครงการงานวิจัยเรื่อง “การศึกษาบริหารจัดการแนวปฏิบัติ
ที่ดีในการบริหารจัดการการเสนอชื่อบุคลากรเข้ารับรางวัล 
เชิดชูเกียรติ” อาทิเช่น รางวัลบุคลากรสายสนับสนุนผู้มีผลงาน
ดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่และรางวัลอาจารย์
ดีเด่นของสภาพนักงาน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่

การดำาเนินกิจกรรมของสภาพนักงานในปีที ่ 2 

• สภาพนักงานพบประชาคม มช.  
• กิจกรรม Open House เครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการ สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 

ข่าวเด่น 
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โครงการเกษียณอายุงานก่อนกำาหนด และได้รับเงินชดเชยเมื่อออกจากงาน
คณะทำางานโครงการออกจากงานก่อนกำาหนดฯ และการเปลี่ยนชื่อตำาแหน่งงาน ซึ่งการประชุม ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่  

21 มิถุนายน 2564 โดยมี ท่านรองอธิการบดี (ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พงษ์รักษ์ ศรีบัณฑิตมงคล) เป็นประธานคณะทำางานฯ 
มีมติเห็นชอบการเกษียณอายุงานก่อนกำาหนด โดยได้รับเงินช่วยเหลือเมื่อออกจากงานมีเงื่อนไข ดังนี้

1. ผู้ยื่นออกจากงานต้องมีอายุงาน 25 ปีขึ้นไป นับอายุงานถึงวันอนุมัติให้ออก โดยการนับอายุงานให้นับตั้งแต่บรรจุเป็น
ข้าราชการ ลูกจ้างประจำา พนักงานมหาวิทยาลัยประจำา

2. ให้ยื่นความจำานงก่อน 180 วัน นับจากวันที่ยื่นไปที่ส่วนงาน และสามารถเปลี่ยนใจได้ภายใน 30 วันนับจากวันยื่น  
โดยส่วนงานต้องดำาเนินการส่งให้มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ภายใน 60 วัน นับจากวันที่ยื่น

3. การยื่นออกต้องผ่านความเห็นชอบของหัวหน้าส่วนงาน
    หมายเหตุ: การอนุญาตให้ออก ไม่เป็นเหตุในการอ้างขอตำาแหน่งทดแทนได้

ความก้าวหน้าของฝ่ายด้านการบริหารงานบุคคลสภาพนักงาน

โครงการออกจากงานก่อนเกษียณอายุโดยได้รับเงินช่วย
เหลือกรณีออกจากงาน ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุมคณะ
กรรมการกองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 20 สิงหาคม 2564

รอนำาเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย 
(กบม.) รับทราบและนำาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงาน
บุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (ก.บ.) เพื่อพิจารณา

การเปลี่ยนชื่อตำาแหน่งงาน “พนักงานปฏิบัติงาน”
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กบม. ครั้งที่ 14/2564 เมื่อวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 ชื่อตำาแหน่งงาน แบ่งเป็น 7 กลุ่มงาน คือ  
1) นักบริหารงานพัสดุ 2) นักบริหารงานทั่วไป 3) นักบริหารงานยุทธศาสตร์ 4) นักบริหารงานการศึกษา 5) นักบริหารงาน
ทรัพยากรบุคคล 6) นักบริหารงานสารสนเทศ 7) นักวิทยาการข้อมูล (ชื่อตำาแหน่งใหม่)
ผ่านความเห็นชอบจากที่ประชุม กบ. ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 2 สิงหาคม 2564 ให้ใช้ชื่อกลาง “นักจัดการงานทั่วไป” แทนชื่อ 
“พนักงานปฏิบัติงาน”

เงินสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล 20,000 บาท
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มอบหมายให้กลุ่มวิจัยเศรษฐมิติ คณะเศรษฐศาสตร์ ทำาโครงการวิจัย “ศึกษาความเป็นไป
ได้และแนวทางในการเพิ่มประสิทธิภาพในการจัดสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่”

ความก้าวหน้าของฝ่ายด้านส่งเสริมเครือข่ายบุคลากรมหาวิทยาลัย
คณะอนุกรรมการส่งเสริมเครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการ ได้จัดตั้งกลุ่มเครือข่าย จำานวน 7 เครือข่าย ดังนี้

1. เครือข่ายวิจัย นวัตกรรมและการพัฒนางานประจำา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. เครือข่ายงานบริหารและธุรการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
3. เครือข่ายงานนโยบายและแผน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
4. เครือข่ายงานกิจการนักศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
5. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานศาสนพิธีและทำานุบำารุงศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
6. เครือข่ายผู้ปฏิบัติงานบริหารบุคคล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
7. เครือข่ายพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
ทั้งนี้ ขอเชิญชวนบุคลากรที่สนใจการทำางานของเครือข่าย สามารถติดตามข่าวสารการดำาเนินกิจกรรมของเครือข่าย 

ต่าง ๆ ได้ที่เพจ สภาพนักงาน มช. หรือ https://ec.oou.cmu.ac.th
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แนะนำ�กรรมก�รสภ�พนักง�น

รองศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรสุรพล  นธการกิจกุล
สังกัด: คณะเภสัชศาสตร์
ตำาแหน่งปัจจุบัน: รองศาสตราจารย์ /นายกสมาคมนักเคมีเครื่องสำาอางแห่งประเทศไทย
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: เป็นตัวแทนของหน่วยงานรับข้อมูลจากบุคลากรทุกระดับผ่านช่องทางโดยตรง หรือการประชุมกลุ่มเพื่อนำาเสนอแก่ที่
ประชุมสภาพนักงานในการกลั่นกรองสู่การตัดสินเชิงนโยบายของสภามหาวิทยาลัย ตลอดจนสร้างความสัมพันธ์และผลักดันความก้าวหน้าในการทำางาน ส่งเสริม
สวัสดิการและความเป็นอยู่อย่างมีคุณภาพชีวิตที่ของบุคลากรในมหาวิทยาลัย
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: มีส่วนร่วมหลายสมัยตั้งแต่สภาอาจารย์และสภาพนักงาน ตั้งใจทำางานเพื่อส่วนรวม สร้างความผูกพัน  
ลดความขัดแย้ง เชื่อมโยงเครือข่าย ส่งเสริมกิจกรรมเพื่อสุขภาพและความสามัคคี ด้านกีฬา ศิลปวัฒนธรรม และเชิดชูคุณความดีของบุคลากร

นายจักรภพ  ธาตุสุวรรณ 
สังกัด: งานนโยบายและแผนและประกันคุณภาพการศึกษา คณะพยาบาลศาสตร์์  
ตำาแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้างานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพการศึกษา
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากร มช. มีชีวิตการทำางาน ความเป็นอยู่/สวัสดิการที่ดีขึ้น พร้อม ๆ กับการพัฒนา
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ตามวิสัยทัศน์ และปณิธานของมหาวิทยาลัย
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: ร่วมดำาเนินงานเพื่อขับเคลื่อนกิจกรรมสภาพนักงานใน HR Cluster, Network Cluster และ  
People Recognition Cluster

นายทวีศักดิ์  นาธรรมเจริญ 
สังกัด: สำานักงานขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ สำานักงานมหาวิทยาลัย
ตำาแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้ากลุ่มภารกิจ
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: เนื่องจากมีโอกาสได้ปฏิบัติงานสังกัดส่วนกลาง 
ของมหาวิทยาลัย จึงอยากให้ข้อมูลที่เป็นความจริงและมีแหล่งที่มาถูกต้อง เพื่อประกอบการดำาเนินงาน 
ของสภาพนักงาน
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: สภาพนักงานให้โอกาสได้เข้าร่วมเป็นคณะทำางาน
ด้านบริหารงานบุคคล (HR Cluster) ซึ่งจะเป็นส่วนช่วยในการนำาข้อเสนอจากพนักงานมหาวิทยาลัยมารวบรวม
และกลั่นกรองเสนอที่ประชุมสภาพนักงานเพื่อพิจารณาและเสนอมหาวิทยาลัยรับฟังข้อคิดเห็นต่อไป

นายนิคม  หล้าอินเชื้อ
สังกัด: สำานักบริการวิชาการ 
ตำาแหน่งปัจจุบัน: นักวิชาการโสตทัศนศึกษาชำานาญการพิเศษ
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: ช่วยขับเคลื่อนการสร้างเครือข่ายสายสนับสนุนวิชาการให้มีการ
ทำาผลงานขอตำาแหน่งที่สูงขึ้น
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: เสนอแนะข้อคิดเห็นต่าง ๆ ที่เป็นประโยชน์ของสายสนับสนุน 
โดยเฉพาะกลุ่มที่ยังคงเป็นสถานภาพข้าราชการและลูกจ้างประจำาอยู่ในขณะนี้
 
รองศาสตราจารย์ ดร.ยุทธนา  พิมลศิริผล
สังกัด: คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
ตำาแหน่งปัจจุบัน: ผู้อำานวยการศูนย์นวัตกรรมอาหารและบรรจุภัณฑ์
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: 
สนใจในการพัฒนาสิทธิสวัสดิการของพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และร่วมผลักดันในการขับเคล่ือนมหาวิทยาลัย
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: เป็นส่วนหนึ่งของการดำาเนินการด้านบุคคล 
และแนวทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ว่าที่ร้อยตรี พลทรรปณ์ มัทธิว อดิศัยตรีเอกภาพ
สังกัด: คณะการสื่อสารมวลชน
ตำาแหน่งปัจจุบัน: หัวหน้างานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: เป็นตัวแทนพนักงานมหาวิทยาลัยสะท้อนความ
ต้องการ การจัดการสวัสดิการเพื่อสวัสดิภาพและคุณภาพชีวิตที่ดีของชาว มช.
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: เป็นกรรมการสภาพนักงาน รวมถึงคณะทำางาน
และอนุกรรมการฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง มีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย

อาจารย์ ดร.พลภัทร  เหมวรรณ 
สังกัด: คณะสังคมศาสตร์
ตำาแหน่งปัจจุบัน: อาจารย์
ความสนใจหรือตั้งใจมาทำางานในสภาพนักงาน: สนใจขับเคลื่อนเรื่อง Happy and Well-being  
ของบุคลากร
การเข้าไปมีส่วนร่วมในการทำางานของสภาพนักงาน: อนุกรรมการฝ่าย Well-being Cluster

แนะนำ�เลข�นุก�รสำ�นักง�นสภ�พนักง�น

นางสาวพลินพริมา กุลโพธิสุวรรณ
เลขานุการสำานักงานสภาพนักงาน
ดำารงตำาแหน่งตั้งแต่วันที่ 24 สิงหาคม พ.ศ. 2564
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กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

สภาพนักงานจัดกิจกรรม “สภาพนักงานพบประชาคม มช. ประจำาปี 2564” โดยบอกเล่าผลงานของสภาพนักงาน 
ในรอบปีที่ผ่านมา การนำาเสนอแผนดำาเนินงานของสภาพนักงาน ในงบประมาณปี 2565 ทั้ง 4 Clusters ได้แก่ HR  
Cluster, Networking Cluster, Well-being Cluster และ People Recognition Cluster พร้อมรับฟังความคิดเห็นและ 
ข้อเสนอแนะจากบุคลากรมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อร่วมกันพัฒนาองค์กรสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย ณ ห้องประชุมอินทนิล 
ชั้น 1 สำานักบริการวิชาการ และระบบ Zoom Video conferencing เมื่อวันที่ 8 กันยายน 2564

สภาพนักงานจัดประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงาน และมุทิตาจิตแก่คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกษียณอายุงาน 
ประจำาปีงบประมาณ 2564 ซึ่งการประชุมสัมมนาได้สรุปการดำาเนินกิจกรรมในปีงบประมาณ 2564 และวางแผนการดำาเนินกิจกรรมของปีงบประมาณ 2565  
ตลอดจนคณะกรรมการสภาพนักงานร่วมแสดงมุทิตาจิตแด่ คุณวสุ ละอองศรี ตำาแหน่งกรรมการสภาพนักงาน สังกัดสำานักหอสมุด ซึ่งท่านจะเกษียณอายุงานประจำา
ปีงบประมาณ 2564 ณ ห้องประชุมบัวเรศ  คำาทอง ชั้น 5 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย เมื่อวันที่ 4 กันยายน 2564

สภาพนักงานพบประชาคม มช. ประจำาปี 2564

ประชุมสัมมนากรรมการสภาพนักงาน และมุทิตาจิตแก่คณะกรรมการสภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ที่เกษียณอายุงาน 
ประจำาปีงบประมาณ 2564

“มหาวิทยาลัยแห่งการเรียนรู้ เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน (The 
Learning University for Sustainable Development)” โดยมีกรรมการ
สภาพนักงานร่วมเป็นคณะทำางานในการจัดโครงการและคณะกรรมการ
พิจารณาผลงาน ณ ห้องประชุม 201 สำานักบริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
และผ่าน Online Platform เมื่อวันที่ 18 สิงหาคม 2564

สภาพนักงานมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมเป็นเจ้าภาพ
โครงการ CMU-KM Day ประจำาปี 2564

สาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชูชาติ สันธทรัพย์ สังกัดคณะเกษตรศาสตร์
สาขารับใช้สังคม 
รองศาสตราจารย์ ดร.วราภรณ์  บุญเชียง สังกัดคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำาทอง ชั้น 5 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย 2 
เมื่อวันที่ 4 สิงหาคม 2564

รองศาสตราจารย์โรม จิรานุกรม รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เป็นประธานในพิธีมอบโล่อาจารย์ดีเด่นของสภาพนักงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ ประจำาปี พ.ศ. 2564  
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ช่องทางการติดต่อสภาพนักงาน

Website: https//:ec.oou.cmu.ac.th
Facebook: EmployeeCouncilOffice
Tel: 053 - 943018
Email: employeecouncil@cmu.ac.th

กิจกรรม Open House เครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการ สภาพนักงานมหาวิทยาลัย
เชียงใหม่ โดยมีการประชาสัมพันธ์การดำาเนินงานของเครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการให้บุคลากร
ของมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ทราบ และส่งเสริมให้มีการทำางานเป็นทีมระหว่างบุคลากรสายปฏิบัติการ
ของส่วนงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผ่านเครือข่ายบุคลากรสายปฏิบัติการ ณ ห้องประชุม
อินทนิล สำานักบริการวิชาการ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบ Zoom Video conferencing 
เมื่อวันที่ 23 กรกฎาคม 2564

กิจกรรม Open House

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ

ประชุมรับฟังความคิดเห็นของบุคลากร

สภาพนักงานดำา เ นินการจัดประชุม รับฟั ง
ความคิดเห็นของบุคลากรมหาวิทยาลัย เชียง ใหม่  
เกี่ยวกับเรื่อง การแก้ไข เพิ่มเติม ข้อบังคับมหาวิทยาลัย
มหาวิทยาลัย ว่าด้วยการบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2553 
ในประเด็นการถูกเลิกจ้างของมหาวิทยาลัยสายปฏิบัติ
การ กรณีไม่สามารถเลื่อนขึ้นสู่ตำาแหน่งระดับต้น ระดับ
กลาง ระดับสูง ณ ห้องประชุมบัวเรศ คำาทอง ชั้น 5 อาคาร
สำานักงานมหาวิทยาลัย 2 มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ และระบบ 
Zoom Video conferencing เมื่อวันที่ 14 กรกฎาคม 
2564 

กิจกรรมและประชาสัมพันธ์

ประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5 (สามัญ) ครั้งที่ 
4/2564 เวลา 09.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมบัวเรศ  
คำาทอง ชั้น 5 อาคารสำานักงานมหาวิทยาลัย 2 เมื่อวันที่ 4 
สิงหาคม 2564

ประชุมสภาพนักงาน สมัยที่ 5

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คมสันติ โชคถวาย รองประธานสภาพนักงาน คนที่ 2 เข้าร่วมประชุม 
ปอมท. สมัยสามัญ ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ในช่วงเดือนกรกฎาคม-กันยายน 2564 ดังนี้

ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม-1 สิงหาคม 2564
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันที่ 27-29 สิงหาคม 2564
ประชุม ปอมท. สมัยสามัญ ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 17-19 กันยายน 2564

วันมหิดล ประจำาปี 2564

              ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อลงกรณ์ คูตระกูล 
ประธานสภาพนักงานและคณะกรรมการสภาพนักงาน
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ร่วมพิธีวางพวงมาลาถวายบังคม
พระราชานุสาวรีย์สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม 
พระบรมราชชนก เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตหรือ
วันมหิดล ประจำาปี 2564 ณ พระราชานุสาวรีย์ อาคาร
สุจิณโณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมื่อวันที่ 23 กันยายน พ.ศ. 2564




