
ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

  

รายงานผลการด าเนินงานรายงานผลการด าเนินงาน  

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัพะเยาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัพะเยา  

ประจ าปี พ.ศ. 2556 ประจ าปี พ.ศ. 2556 --  25572557  
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รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2557 มีวัตถุประสงค์เพื่อให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ของ          

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา         

ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2553 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย                 

ข้อมูล 2 ดา้น ได้แก่ 

1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2557  

2) เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อ         

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีพ.ศ. 2556 - 2557 

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อธิการบดี รองอธิการบดี 

ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติ

หน้าที่และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2556 – 2557 ที่ผ่านมา             

ซึ่งท าให้ภารกิจตา่งๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 
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 รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา          

ฉบับนี้ ได้รวบรวมผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พะเยา                 

ที่ได้ด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่ที่ก าหนดไว้ในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา (ประจ าปี พ.ศ. 2556-2557)               

เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของมหาวิทยาลัยพะเยาให้บรรลุตามพันธกิจที่ก าหนดไว้ 

 คณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้ งขึ้ นตามมาตรา 25              

แห่งพระราชบัญญัติ  มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มีหน้าที่ ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา                

ต่อสภามหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย ซึ่งในรอบ 2 ปีที่ผ่านมา 

(ประจ าปี พ.ศ. 2556-2557) ได้มกีารประชุมพิจารณาเพื่อจัดกิจกรรมต่างๆ อย่างตอ่เนื่อง 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จึงหวังว่ารายงานประจ าปีฉบับนี ้  

จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ   

สภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้เกียรติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยาชุดนี้ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย

ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า           

ของประเทศต่อไป 

 

 

                                               
                                                 (นายอานุภาพ  จามิกรณ์) 

                                                      ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
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ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ          ที่ปรึกษา 

2. ดร.เฉิน จง           ที่ปรึกษา 

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

1. นายอานุภาพ จามิกรณ์      ประธานกรรมการ 

2. ดร.ส าราญ ทองแพง      รองประธานกรรมการ 

3. นายสมชาย เบญจรงคกุล     กรรมการ 

4. นายวรฤทธิ์ เนตรทับทิม      กรรมการ 

5. นายณรงค์ ตนานุวัฒน์      กรรมการ 

6. นายจ ารัส อินตะ๊      กรรมการ 

7. นางนุชสุพร กฤษฎาธาร      กรรมการ 

8. พ.ต.อ.คะนอง ไข่ทา      กรรมการ 

9. นายอนุรักษ์ ชูเชญิ         กรรมการ 

10. ผูอ้ านวยการแขวงการทางพะเยา       กรรมการ  

11. ผูอ้ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทจังหวัดพะเยา     กรรมการ 

12. แรงงานจังหวัดพะเยา      กรรมการ 

13. ผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ   กรรมการ 

และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา  

14. นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา   กรรมการ 

15. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรอืง    กรรมการและเลขานุการ 

16. นางกฤษณา แปงณีวงค์      ผูช่้วยเลขานุการ  
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ตามพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 มาตรา 25 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการคนหนึ่งและกรรมการอีกจ านวนหนึ่งซึ่ง

สภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากบุคคลภายนอกมหาวิทยาลัย 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาต่อสภา

มหาวิทยาลัย สนับสนุนและส่งเสริมการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย 

จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และการพ้นจาก

ต าแหน่งการด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ให้เป็นไป

ตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้มคีณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย 

(1) ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง 

(2) กรรมการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้ง โดยค าแนะน าของประธานกรรมการ จาก 

1) ผูท้ี่มภีูมลิ าเนาอยู่ในจังหวัดตา่ง ๆ ในเขตภาคเหนือ 

2) ศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา 

3) ผูท้ี่มขีีดความสามารถที่จะสนับสนุนหรอืเอือ้ประโยชน์ดา้นต่าง ๆ ต่อมหาวิทยาลัย 

(3) รองประธานกรรมการหน่ึงคน หรอืหลายคนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการเลอืกจากกรรมการ 

(4) กรรมการและเลขานุการ ซึ่งสภามหาวิทยาลัยแต่งตั้งจากรองอธิการบดีหนึ่งคน                

ตามค าแนะน าของอธิการบดี 
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 ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา        

พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้ 

(1) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(2) ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

(3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(4) ด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมอื 

(5) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งรายงานผลการด าเนินงาน               

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี               

พ.ศ. 2556 – 2557 (2) เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการ

ด าเนนิงานของมหาวิทยาลัยพะเยา ในปีพ.ศ. 2556 – 2557 ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้

1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2556 - 2557 

1.1)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2556 

จ านวน 4 ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 28 ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ 

 

1.2)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประชุมประจ าปี พ.ศ. 2557  

จ านวน 4 ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 19 ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี แจ้งเพื่อทราบ สืบเนื่อง พิจารณา รวม 

ครั้งที ่1/56 13 ม.ีค. 56 2 2 2 6 

ครั้งที ่2/56 3 ก.ค. 56 4 2 1 7 

ครั้งที ่3/56 18 ก.ย. 56 5 - 4 9 

ครั้งที ่4/56 20 พ.ย. 56 2 2 2 6 

รวม 13 6 9 28 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี แจ้งเพื่อทราบ สืบเนื่อง พิจารณา รวม 

ครั้งที ่1/57 19 ก.พ. 57 4 - 1 5 

ครั้งที ่2/57 15 ก.ค. 57 4 - 1 5 

ครั้งที ่3/57 8 ก.ย. 57 2 - 2 4 

ครั้งที ่4/57 31 ต.ค. 57 3 1 1 5 

รวม 13 1 5 19 
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ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 2556 เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นรอ้ยละ 67.65 

หมายเหตุ จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา 2 ท่าน 

ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 2557 เฉลี่ยต่อปีคิดเป็นรอ้ยละ 50  

หมายเหตุ  จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา 2 ท่าน 

       

 

   

  

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี กรรมการทั้งหมด เข้าประชุม คิดเปน็ร้อยละ 

ครั้งที ่1/56 13 ม.ีค. 56 17 11 64.71 

ครั้งที ่2/56 3 ก.ค. 56 17 14 82.35 

ครั้งที ่3/56 18 ก.ย. 56 17 12 70.58 

ครั้งที ่4/56 20 พ.ย. 56 17 9 52.94 

รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 67.65 

ครั้งที ่ วัน/เดือน/ป ี กรรมการทั้งหมด เข้าประชุม คิดเปน็ร้อยละ 

ครั้งที ่1/57 19 ก.พ. 57 17 8 47.06 

ครั้งที ่2/57 15 ก.ค. 57 17 8 47.06 

ครั้งที ่3/57 8 ก.ย. 57 17 8 47.06 

ครั้งที ่4/57 31 ต.ค. 57 17 10 58.82 

รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ 50 
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2. เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา ในปี พ.ศ. 2556 – 2557 

  ตามข้อบั งคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่ าด้ วย  คณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการ                

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                              

มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้

(1) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

(2) ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

(3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

(4) ด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมอื 

(5) แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

ผลการด าเนนิงานของคณะกรรมการฯ แบ่งตามอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการฯ มีดังนี้ 

คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย  

ในเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ดังนี้ 

 2.1) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

  2.1.1) เรื่องเชิญผู้แทนจากสถาบันขงจื้อในประเทศไทยมาเป็นที่ปรึกษา            

เพื่อพัฒนาภาษาจีน โดยนายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้แจ้งให้ที่ประชุม 

ทราบว่า ผู้แทนจากสถาบันขงจื้อในประเทศไทย เชิญมาเป็นที่ปรึกษา เพื่อพัฒนาด้านภาษาจีน นั้น          

ได้ประสานงานกับประธานกิตติมศักดิ์ของสถาบันขงจื้อในประเทศจีนแล้ว เสนอให้ทางมหาวิทยาลัย

พิจารณาแต่งตั้งคณะกรรมการหรือคณะท างาน เพื่อประสานงานกับประเทศจีนเกี่ยวกับรายละเอียด

ต่างๆ โดยทางมหาวิทยาลัยรับไปด าเนินการ ต่อมาได้ประสานงานติดต่อกับดร.เฉิน จง ที่ปรึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ความว่าทางสถาบันขงจื้อในประเทศจีนได้ตอบกลับมาว่า ทางประเทศไทย

ได้สมัครเข้าไปเยอะมาก ท าให้เกิดความช่วยเหลือไม่ไหว และทางเมืองไทยจะมาเป็นกรรมการและ        

ของบประมาณนั้น ท าได้ล าบาก เกินโควต้าของทางประเทศจีนก าหนด ซึ่งประเทศไทยควรมีไม่เกิน            

10 แห่ง แต่ที่ขอไปประมาณ 27 แห่ง แต่ถ้าทางมหาวิทยาลัยมีเรื่องอะไรที่จะให้ช่วยเหลือให้ติดต่อ

ประสานงานผ่าน ดร.เฉิน จง โดยใหแ้จ้งเป็นเรื่อง ๆ ไป   

 

 

 

 

 



 
 

 

10 

 2.2) ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย 

2.2.1) เรื่องการปรึกษาหารือเกี่ยวกับการจัดหาน้ าส าหรับอุปโภคและบริโภค             

ภายในมหาวิทยาลัยพะเยาในอนาคต คณะกรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา             

ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันก าลังประสบปัญหาเรื่องแหล่งน้ าอุปโภคและบริโภคภายใน

มหาวิทยาลัย การขาดแคลนแหล่งน้ าดิบที่จะน ามาท าน้ าประปาในอนาคต ถ้าเปิดใช้ศูนย์การแพทย์

มหาวิทยาลัยพะเยา จะ ยังมีความต้องการน้ าเพิ่มมากขึ้น จึงจ าเป็นอย่างยิ่งต้องเตรียมความพร้อม             

ในการแก้ไขปัญหาดังกล่าวไว้แต่เนิ่นๆ ซึ่ง นายอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ปัจจุบันอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบได้บรรจุอยู่ในเล่มงบประมาณ

รายจ่ายและรายละเอียดประกอบงบประมาณรายจ่าย ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2557                

ของกรมชลประทาน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เรียบร้อยแล้ว อยู่ในหน้าที่ 80 เรื่องค่าก่อสร้าง

แหล่งน้ า งบประมาณ 6 ,552 ,844 ,000 บาท (หกพันห้าร้อยห้าสิบสองล้านแปดแสนสี่หมื่น                  

สี่พันบาทถ้วน) ห้วยตูบขอบอยู่ในลับที่ 2.9 ชื่อว่า อ่างเก็บน้ าห้วยตุบขอบ ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง 

จังหวัดพะเยา วงเงินก่อสร้าง 25,000,000 บาท (ยี่สิบห้าล้านบาทถ้วน) ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการ

ก่อสร้างไปแล้ว 30 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งหยุดท าการก่อสร้าง เนื่องจากรอการอนุมัติของกรมป่าไม้             

จึงจะได้ด าเนินการก่อสร้างต่อไป และเรื่องอ่างเก็บน้ าในอนาคต คือ อ่างเก็บน้ าห้วยต้นผึ้งและ            

อ่างเก็บน้ าห้วย นาปอยพร้อมระบบส่งน้ า บรรจุอยู่ในแผนงบประมาณ (MTEE) ส านักชลประทานที่ 2                   

ของกรมชลประทาน  อยู่ ใ นปี  2556-2560 อ่ า ง เก็ บน้ าห้ วยนาปอยพร้ อมระบบส่ งน้ า                  

บรรจุอยู่ในปี 2559  

2.2.2) เรื่องการช่วยเหลือนิสิตที่ขาดทุนทรัพย์  ซึ่ งนายบรรยงสิน ศรีนวล           

ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงการทางพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ เรื่องการช่วยเหลือนิสิต           

ที่ขาดทุนทรัพย์  ซึ่ งแขวงการทางพะเยา  มีการเปิดรับสมัครนิสิตมาท างานในช่วงปิดเทอม              

โดยลักษณะของการจ้างเป็นลักษณะลูกจ้างช่ัวคราว ที่ประชุมมีมติมอบให้ฝ่ายเลขานุการประสานงาน             

ในรายละเอียดต่อไป   

 

 2.3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย 

  2.3.1) เรื่องการติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติม ช่วงบ้านแม่กาห้วยหลวงและ

แม่กาห้วยเคียน ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ซึ่งนางสาวเนตรนภิศ จองสิทธิ์ ผู้แทนผู้อ านวยการแขวง

การทางพะเยา ได้รายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ด าเนินการหาผู้รับจ้างแล้ว                

ทั้งหมดจ านวน 7 ราย แต่มาจ านวน 4 ราย ซึ่งงานติดตั้งไฟฟ้าและแสงสว่างเพิ่มเติม อยู่ 1 ใน 3            

ของการจ้าง แต่ยังไม่ได้งบประมาณในการด าเนินการ หากมีความคืบหน้าแล้วจะรายงานให้ที่ประชุม

ทราบต่อไป              
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  2.3.2) เรื่องการอนุเคราะห์สถานที่การรับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ ากาศึกษา 2554 และ 2555 ซึ่งนายมนูญ สุขศรจีันทร์ แรงงานจังหวัดพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุม

ทราบดังนี้ 

   1) ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ต าบลแม่กา ได้ให้ความอนุเคราะห์

จัดสถานที่ เพื่อรองรับผู้ปกครองและผู้มาร่วมแสดงความยินดีกับบัณฑิต ที่จะเข้ารับพระราชทาน

ปริญญาบัตรจากมหาวทิยาลัยพะเยา โดยมีจุดถ่ายรูป ซุ้มดอกไม้ และจุดพักส าหรับญาติ 

   2) แรงงานจังหวัดพะเยาร่วมกับเทศบาลต าบลแม่กา ได้จัดเวทีสภากาแฟ                   

ในวันที่ 12 มีนาคม 2557 ณ ศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัดพะเยา ต าบลแม่กา โดยใช้เวทีใน             

การช้ีแจงเพิ่มเติมเรื่องเกี่ยวกับการรับปริญญาของมหาวิทยาลัยพะเยา 

2.3.3) เรื่องการจัดระเบียบจราจรหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา หลังเกิดอุบัติเหตุ

บ่อยครั้ง พร้อมเตรียมแผนท าอุโมงค์ ลดผู้บาดเจ็บและเสียชีวิตระยะยาว คณะกรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ติดตามปัญหาการจราจรหน้ามหาวิทยาลัย

พะเยา หลังจากที่ผ่านมาเกิดอุบัติเหตุทางถนนบ่อยครั้ง ส่งผลให้มีนักศึกษาและประชาชน บาดเจ็บและ

เสียชีวิตจ านวนมาก จนเป็นเหตุให้ทางจังหวัดต้องระดมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องหาทางแก้ไขปัญหาอย่าง

เร่งด่วน ซึ่ง นายบรรยงสิน ศรีนวล รองผู้อ านวยการแขวงการทางพะเยา ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงการ

ทางพะเยา ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า แขวงการทางได้ตีเส้นทางจราจรไว้แต่ส่วนมากใช้ไม่ได้ผล 

มาตรการช่ัวคราวทางองค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ช่วยในเรื่องการติดตั้งไฟสัญญาณจราจร 

และทางแขวงการทางจังหวัดพะเยา รับปรับปรุงเรื่องของจุดกลับรถซึ่งอยู่ในช่วงของการออกแบบ          

เป็นแบบอุโมงค์ จุดกลับรถตัวเล็ก ในส่วนมาตรการระยะยาวออกแบบเสร็จเรียบร้อยแล้ว                     

แต่ยังไม่ได้ค านวณราคา และนายวัชรินทร์ แววโคกสูง ผู้แทนผู้อ านวยการแขวงการทางพะเยา  

รายงานให้ที่ประชุมทราบความคืบหน้าเกี่ยวกับเรื่องสัญญาณไฟจราจรหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา        

ว่าขณะนี้อยู่ในระหว่างรอการขออนุมัติแบบ โดยองค์กรบริหารส่วนจังหวัดพะเยา ได้ให้การสนับสนุน

งบประมาณในการก่อสร้าง จ านวน 5 ล้านบาท ต่อมาท่านประธาน (นายอานุภาพ จามิกรณ์)            

ได้สอบถามเกี่ยวการสร้างสะพานกลับรถหน้ามหาวิทยาลัยว่ามีความคืบหน้าอย่างไรบ้าง นายวัชรินทร์ 

แววโคกสูง ได้ ชี้แจงว่า การก่อสร้างสะพานแบบเกือกม้า  ใ ช้พื้นที่ ในการก่อสร้างน้อยกว่า                 

การก่อสร้างแบบอุโมงค์ และงบประมาณในการก่อสร้างก็จะถูกกว่าการแบบอุโมงค์  การก่อสร้าง          

แบบอุมงค์ใช้พื้นที่จ านวนมาก ในกรณีมหาวิทยาลัยพะเยาอยู่ในขั้นตอนการพิจารณาแบบการก่อสร้าง

ทั้งสะพานและอุมงคใ์ห้สอดคล้องกับภูมทิัศน์ของมหาวิทยาลัยพะเยา    
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 2.4)  ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ 

  2.4.1)  เรื่องแนวทางการรณรงค์หาเงินเข้ากองทุนสนับสนุนการศึกษา

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินงาน

ตามที่มหาวิทยาลัยพะยา ก าหนดให้มีการจัดตั้งกองทุนเพื่อรณรงค์บริจาคเงินเข้ากองทุนสนับสนุน

การศึกษา พ.ศ. 2556 เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยด้านการจัด การเรียนการสอน การวิจัย 

การบริการวิชาการ โดยมหาวิทยาลัยพะเยาได้ขอให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

ให้ข้อคิดเห็นและข้อเสนอแนะในแนวทางการรณรงค์หาเงินเข้ากองทุนสนับสนุนการศึกษา           

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2556 ได้ดังนี ้

1) เห็นชอบการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยาเสนอ 

2) มอบให้คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ และดร.พรชัย นุชสุวรรณ          

ที่ปรึกษา รับไปด าเนินการเรื่องการจัดกิจกรรมการแข่งขันกอล์ฟการกุศล                 

ปี 2557 

3) มอบให้คุณณรงค์ ตนานุวัฒน์ และพันต ารวจเอกคะนอง ไข่ทา รับไปด าเนินการ           

เรื่องการจัดผ้าป่าเพื่อการศกึษา  

4) มอบให้ดร.ส าราญ ทองแพงและคุณณรงค์ ตนานุวัฒน์  รับไปด าเนินการ           

เรื่องจัดกิจกรรมประกวดพระ และการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่ง 

5) มอบให้ฝ่ายเลขานุการสรุปข้อมูลความยากจนของนิสิต และรายนามศิษย์เก่าของ

มหาวิทยาลัยเพื่อจัดท าใบขอบุญ จัดส่งไปยังศษิย์เก่าของมหาวิทยาลัย 

 

 2.5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร 

  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาไม่ได้มีการด าเนินการแต่งตั้ง

คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใดๆ แต่ได้มีการแต่งตั้งบุคคลเพื่อเข้าร่วมเป็นกรรมการชุดต่างๆ

ของมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

  2.5.1) เรื่องแต่งตั้งที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา           

ฉบับที่ 2 และ ฉบับที่ 3 พ.ศ. 2556 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้เสนอ         

ขอแตง่ตัง้ผู้ท าหน้าที่รองประธานและผู้ช่วยเลขานุการเพื่อจดบันทึกการประชุม โดยมีรายนามดังนี ้ 

1. ดร.ส าราญ  ทองแพง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น    

รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยา 
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2. นางกฤษณา  แปงณวีงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา         

เป็น ผู้ ช่วยเลขานุการกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 2.5.2) เรื่องแต่งตั้งคณะท างานการให้ทุนการศึกษานิสิตไร้สัญชาติ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้งคณะท างานการให้ทุนการศึกษานิสิต        

ไร้สัญชาต ิโดยมีรายนามดังนี้ 

  1. ดร.ส าราญ ทองแพง   ประธานคณะท างาน 

  2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรอืง คณะท างาน 

  3. นายจ ารัส อินตะ๊    คณะท างาน 

  4. พันต ารวจเอกคะนอง  ไข่ทา  คณะท างาน 

 2.5.3)  เรื่องคณะกรรมการด าเ นินโครงการทอดผ้าป่าสามัคค ี             

เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยาได้ด าเนินงานโครงการทอดผ้าป่าทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิต          

ที่ขาดแคลน และมีสว่นร่วมในการเป็นคณะกรรมการด าเนนิงาน โดยมีรายนามดังนี ้

1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ    ที่ปรึกษา 

2. ดร.เฉิน จง     ที่ปรึกษา 

3. นายอานุภาพ   จามิกรณ ์    ประธานกรรมการ 

4. ดร.ส าราญ ทองแพง    รองประธานกรรมการ 

5. นายวรฤทธิ์ เนตรทับทิม    กรรมการ 

6. นายสมชาย เบญจรงคกุล    กรรมการ 

7. นายณรงค์ ตนานุวัฒน ์    กรรมการ 

8. นายจ ารัส อินตะ๊     กรรมการ 

9. นางนุชสุพร กฤษฎาธาร    กรรมการ 

10. พันต ารวจเอกคะนอง  ไข่ทา    กรรมการ 

11. นายอนุรักษ์ ชูเชญิ     กรรมการ 

12. ผูอ้ านวยการแขวงการทางพะเยา   กรรมการ 

13. ผูอ้ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทพะเยา กรรมการ   

14. แรงงานจังหวัดพะเยา    กรรมการ  

15. ผูอ้ านวยการส านักงานทรัพยากรธรรมชาติ  กรรมการ 

       และสิ่งแวดล้อมจังหวัดพะเยา 
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16. นายกสมาคมศษิย์เก่ามหาวิทยาลัยพะเยา  กรรมการ 

17. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง  กรรมการและเลขานุการ 

18. นางกฤษณา  แปงณวีงค์    ผูช่้วยเลขานุการ 

 2.5.4)  เรื่ องก าหนดการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วย

พระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษา

ของนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้มีส่วนร่วมในการเป็นคณะกรรมการจัดหารายได้ 

โดยมีรายนามดังนี ้

1. ดร.พรชัย นุชสุวรรณ    ที่ปรึกษา 

2. คุณขจิต ทัพนานาท์    ที่ปรึกษา 

3. นายอานุภาพ   จามิกรณ ์    ที่ปรึกษา 

4. คุณวีระยุทธ ปั้นน่วม     ที่ปรึกษา 

5. คุณชนรรค์ พุทธมิลินประทีป   ที่ปรึกษา 

6. คุณสมชาย เบญจรงคกุล    ประธานกรรมการ 

7. คุณณรงค์ ภูอทิธิวงศ์    รองประธานกรรมการ 

8. คุณพทธวรรษ วิไลหงส ์   รองประธานกรรมการ  

9. คุณทรงยศ โรจนวีระ    กรรมการ 

10. คุณศรินทิพย์ ธนวิจิตรพันธ์   กรรมการ 

11. ดร.ส าราญ ทองแพง    กรรมการ 

12. นายวรฤทธิ์  เนตรทับทิม   กรรมการ 

13. คุณธงไชย ชมถนอม    กรรมการ 

     (ผูอ้ านวยการส านักงานทางหลวงชนบทพะเยา)    

14. คุณวิรัตน์ แสนอุดม    กรรมการ 

     (ผูอ้ านวยการแขวงการทางพะเยา)      

15. คุณอนุรักษ์ ชูเชญิ     กรรมการ 

16. คุณจ ารัส อินตะ๊     กรรมการ 

17. พันต ารวจเอกคะนอง  ไข่ทา    กรรมการ  

18. คุณมนูญ สุขศร ี     กรรมการ 

     (แรงงานจังหวัดพะเยา) 

19. รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี  ทองเรือง กรรมการและเลขานุการ 

20. นางกฤษณา  แปงณีวงค์   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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21. คุณอัมพิการ อัมพุธ   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

22. คุณรุง่ทิวา กิตติฤดีกุล   กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 
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1)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนการศึกษานิสิตไร้สถานะ

บุคคล พร้อมช่วยเหลือการได้สัญชาติของนิสิต  

เมื่อวันที่ 20 พฤศจิกายน 2556 เวลา 14.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา โดยคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้เล็งเห็นถึงความเสมอภาคของนิสิต และการให้โอกาสทาง 

การศึกษาของนิสิตไร้สถานะบุคคล โดยได้มอบหมายให้ งานวินัยและพัฒนานิสิต กองกิจการนิสิต 

ด าเนินการส ารวจข้อมูลนิสิตที่ไร้สถานะบุคคล และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทย าลัย               

ได้ด าเนินการสัมภาษณ์ โดยมีมติสนับสนุนทุนการศึกษา เพื่อจัดสรรเป็นค่าลงทะเบียนเรียน และ       

ค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้กับนิสิต จ านวน 15 ทุน รวมกว่า 450,000 บาท (สี่แสนห้าหมื่นบาท) ทั้งนี้                     

ได้รับเกียรติจากนายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา           

เป็นประธาน มอบทุนการศึกษา พร้อมด้วย ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการฯ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการฯ และคณะผู้บริหาร เข้าร่วมพิธี มอบทุนการศึกษา              

จ านวน 15 คน ได้แก่  

1. น.ส.จิ่ง กลอนแก้ว 

2. น.ส.พรสวรรค์ แซ่หว้า 

3. น.ส.พาขวัญ เขมะวงศ์ 

4. น.ส.อรอุมา นวลตา 

5. น.ส.บัวแก้ว อ่อนค า 

6. น.ส.ค า นามแสง 

7. น.ส.บัวแก้ว นามแก้ว 

8. น.ส.ปิ่นค า ค าวงษ์ 

9. น.ส.อังคณา ใจวงศ์ 

10. น.ส.พร ลุงกอ 

11. น.ส.จันทร์ติ๊บ บุญห้อย 

12. น.ส.พลอย อินทอง 

13. น.ส.อารียา แสงทอง 

14. น.ส.จันทร์เพ็ญ ค าลอื 

15. น.ส.จัว แซ่หว้า  
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พร้อมมอบหมายให้มหาวิทยาลัยด าเนินการช่วยเหลือทางกฎหมายในการขอมีสัญชาติ           

ของนิสิต รวมถึงการให้ค าปรึกษาในด้านต่างๆ อีกด้วย ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานอธิการบดี 

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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2) คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เยี่ยมชมโมเดล ก่อสร้างศูนย์การแพทย์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เข้าเยี่ยมชม 

โมเดลศูนย์การแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา และเยี่ยมชมสถานที่ก่อสร้างจริง 
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3) ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนสิิตที่ขาดแคลน 

เมื่อวันที่ 19 กุมภาพันธ์ 2557 เวลา 10.00 น. มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการทอดผ้าป่า

สามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ณ ลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1          

อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีนายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการ        

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี  พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ผู้บริหาร บุคลากรและนิสิต  โดยมียอดเงิน ณ วันที่  9 เมษายน 2557              

เป็นจ านวนเงินทั้ งสิ้น 385,685.75 บาท (สามแสนแปดหมื่นห้าพันหกร้อยแปดสิบห้าบาท                     

เจ็ดสิบห้าสตางค์ถ้วน) และได้มีการจัดโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษา

ให้กับนิสติทีข่าดแคลน อย่างตอ่เนื่องทุกปี 

 

 

 

 

  

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.579588522132878.1073741836.205596656198735&type=1
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4) ประชุมแลกเปลี่ยนความคดิเห็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่างๆ 

4.1) เมื่อวันศุกร์ที่  5 กรกฎาคม 2556 มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทร เกษม ได้จัดประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่าง ๆ เพื่อให้การด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยแต่ละแห่งมีประสิทธิภาพ สามารถพัฒนามหาวิทยาลัยสู่ความเป็นเลิศ                    

โดยมี นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมฯ รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง 

เลขานุการกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา และนางสาว เนตรชนก สุขยิ่ ง                   

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมประชุมดังกล่าว โดยมีผลสรุปดังนี้  

สรุปแนวทางการพัฒนาการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

โดย รองศาสตราจารย์ ชวน ีทองโรจน์ 

1. พันธกิจหลักของคณะกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย  

1. ให้ค าแนะน า ปรึกษา และขอ้เสนอแนะแก่มหาวิทยาลัย 

2. จัดหาทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย 

3. สนับสนุนการด าเนินกิจการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยและด าเนินงานตามที่

มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ 

4. ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนเพื่อส่งเสริมความเสมอ

ภาคของโอกาสทางการศึกษา 

5. เสนอแนะเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการศึกษาเพื่อช่วยพัฒนา

ชุมชนและท้องถิ่น 

6. ส่งเสริมความสัมพันธ์และความเชื่อมโยงระหว่างมหาวิทยาลัยและชุมชน/

ภาคประชาชน/ภาคเอกชนและอุตสาหกรรม 

2. แนวทางการพัฒนาบทบาทและการด าเนินงาน 

1. เชื่อมโยงกับสภามหาวิทยาลัยเพื่อเชื่อมโยงงานและแลกเปลี่ยนความเห็น 

2. ส่งเสริมการด าเนินงานและกิจกรรมทั้งด้านวิชาการและกิจกรรมเพื่อการ

ด ารงอยู่ของมหาวิทยาลัย 

3. ส่งเสริมกิจการ ความรับผิดชอบของมหาวิทยาลัยต่อสังคม (University 

social responsibility) 

4. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพมาตรฐานการจัดการศกึษา 

5. ส่งเสริมพัฒนาคุณภาพนักศกึษา คุณธรรม จรยิธรรม ภาวะผู้น า 

https://www.facebook.com/media/set/?set=a.652907251467671.1073741851.205596656198735&type=1
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6. พัฒนาการผลิตบัณฑิตที่ท างานได้อย่างมีคุณภาพ ประสานความร่วมมือกับ

ภาคอุตสาหกรรมและผู้ใช้บัณฑิตในการจัดการเรียนการสอนแบบบูรณา

การการท างาน 

7. ประสานความรว่มมอืกับผูเ้กี่ยวข้องทั้งในและตา่งประเทศ  

8. สนับสนุนอาจารย์และนักศึกษา (บัณฑิตศึกษา) ไปท างานและวิจัยร่วมกับ

ภาคอุตสาหกรรม 

3. ตัวอย่างกิจกรรมและการด าเนินการ 

1. การหาทุนและทรัพยากรสนับสนุนการด าเนินพันธกิจของมหาวิทยาลัย 

2. การเชื่อมโยงและระดมการสนับสนุนจากกลุ่มศิษย์เก่า 

3. Community outreach , University social responsibility การสร้างความเข็มแข็งแก่

ชุมชน ส่งเสริมการท าวจิัยเพื่อพัฒนาสังคม 

4. การสนับสนุนสหกิจศกึษา และ WIL 

5. มาตรการหนุนการจัดการศึกษา จ้างคนเก่ง เ ช่น ปตท. สนับสนุนธรรม                

ศาสตราภชิานของ มธ. 

 

หัวข้อธรรมาภิบาลในการส่งเสรมิมหาวิทยาลัย 

1. การบริหารจัดการภาครัฐแนวใหม ่(New Public Management)  

   หลักประสิทธิภาพ (Efficiency)  

• แสวงหาแนวทางผลักดันภาครัฐผ่านทางมหาวิทยาลัยให้จัดสรรงบประมาณ

เหมาะสมตรงตามสภาพความเป็นจรงิภายใต้พื้นฐานข้อมูลที่มหาวิทยาลัยมีอยู่และ

เป็นธรรมต่อทุกมหาวิทยาลัย 

• เสนอแนวทางพิจารณาบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 

• ส่งเสริมการใชเ้ทคโนโลยีเพิ่มในขั้นตอนการท างานเพื่อให้เกิดประสทิธิภาพอย่าง

สูงสุด 

หลักประสิทธิผล (Effectiveness) : 

• เสนอแนะแสวงหาแนวทางให้ผู้บริหารให้ยึดมั่นในวิสัยทัศนม์ุ่งเน้นการผลิตนักศึกษา

ให้มคีุณภาพมากกว่าปริมาณ 

• เสนอให้ผลักดันภาครัฐผ่านทางมหาวิทยาลัยให้พิจารณาแก้ไขปัญหาอุปสงค์และ

อุปทานของจ านวนเปิดรับนักศกึษากับจ านวนบุคลากรที่จะเข้ามาศกึษา 

• ส่งเสริมให้มหาวิทยาลัยเป็นแหล่งเรียนรู้ตลอดชีวติ  
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   หลักการตอบสนอง (Responsiveness) :  

• ช่วยเหลือสนับสนุนในการตอบสนองต่อภารกิจ และอัตลักษณ์ของแต่ละ

มหาวิทยาลัย 

• สนับสนุนในการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการตอบสนอง 

• เสนอใหม้ีการตอบสนองต่อวัฒนธรรมและท้องถิ่น 

2. คา่นิยมประชาธิปไตย (Democratic Value) 

   ภาระรับผิดชอบ/สามารถตรวจสอบได้ (Accountability) : 

• มุ่งด าเนินการอย่างสุดความสามารถที่ได้ตามที่ได้รับผดิชอบและเมื่อผดิพลาดให้

ด าเนนิงานแก้ไขไปตามปัญหา 

  เปิดเผย/โปร่งใส (Transparency) :  

• ส่งเสริมให้สังคมในมหาวิทยาลัยเป็นสังคมที่เปิดเผยและสามารถตรวจสอบเข้าถึง

ข้อมูลขา่วสารได้ 

• จัดท าการการทวนสอบ โดยใหม้ีบุคลากรจากภายนอกเข้ามามีสว่นรว่มในการ

ตรวจสอบ 

3. ประชารัฐ (Participatory State) 

หลักนิตธิรรม (Rule of Law) : 

• ส่งเสริมการปฏิบัติงานด้วยความเป็นธรรม ไม่เลือกปฏิบัติและค านึงถึง สทิธิเสรีภาพ

ของประชาชน 

• ส่งเสริมและให้โอกาสแก่ผู้เรยีนโดยความเสมอภาคตามหลักนิติธรรม 

ความเสมอภาค (Equity) :  

• ส่งเสริมและเปิกโอกาสในผูร้ับบริการทางการศึกษาโดยความเสมอภาค 

• ให้โอกาสส่งเสริมบุคลากรให้ได้รับการพัฒนา  

4. ความรับผดิชอบทางการบริหาร (Administrative Responsibility) 

   การมสี่วนรว่ม/การพยายามแสวงหาฉันทามติ (Participation/ Consensus Oriented) : 

• จัดท าคู่มือการปฏิบัติงานการประเมนิผลและแจกจ่ายต่อบุคลากร 

• รับฟังความคิดเห็น จากบุคลากร 

• ปรับปรุงแก้ไขตามความเหมาะสม 
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   การกระจายอ านาจ (Decentralization) :  

• เสนอใหฝ้่ายบริหารหมอบอ านาจในการตัดสินใจบางเรื่องให้กับคณะหรอืส านักงาน 

 คุณธรรม/จริยธรรม (Morality/ Ethic) :  

• ส่งเสริมการมจีิตส านึกในหนา้ที่และมีการน าไปสู่การปฏิบัติและใหส้อดคล้อง ค่านิยม

และความขาดหวังของสังคมที่มีต่อมหาวิทยาลัย 

 

นักศกึษากับบทบาทของคณะกรรมการส่งเสรมิฯ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ห้องที่ 1 

1. นายประวิทย์ อนันตวราศลิป์    ประธานม.ขอนแก่น/ม.อุบลราชธานี 

2. ผศ.ดร.ปริเยศ สิทธิสรวง   มรภ.ล าปาง 

3. อาจารย์ริยา เด็ดขาด    มรภ.รอ้ยเอ็ด 

4. นายศรเีกือ้กูล ดวงจันทร์ทิพย   ม.มหาสารคาม 

5. นายสมบัติ ปรีชาชาญพาณิชย์  มรภ.ธนบุรี 

6. นางสุภาพร อาษากิจ   มรภ.บุรีรัมย์ 

7. นายวิวัฒน์ โรจนาวรรณ   มรภ.บุรีรัมย์  

8. นายวินัย รุ่งฤทธิเดช   ม.ราชมงคลราชบุรี 

9. นายพิษณุ วัยวุฒิ    ม.ธุรกิจบัณฑติย์ 

10. นายอานุภาพ จามิกรณ์   ม.พะเยา 

11. ศ.ดร.ฐาปนา  บุญหล้า    มรภ.จันทรเกษม 

12.ดร.ไกร  ตั้งสงา่    มรภ.จันทรเกษม 

13. นายทรงพล ทิมาศาสตร์   มรภ.จันทรเกษม 

14. นางสาวธนกร  เทียบปาน   มรภ.เพชรบุรี 
 

มตทิี่ประชุม 

1. เสนอใหน้ายกองค์กรนักศกึษาและประธานสภานักศกึษาเป็นคณะกรรมการส่งเสริมฯ

โดยต าแหน่ง 

2. เสนอใหม้ีการเลือกตั้งนายกองค์กรนักศึกษาและประธานสภานักศกึษา 2 ปีต่อ 1 ครั้ง  

3. เสนอใหม้หาวิทยาลัยมีการประชาสัมพันธ์ผลการประชุมกรรมการส่งเสริมมหาวิทยาลัย 

ภายในมหาวิทยาลัย 

4. ประชาสัมพันธ์นักศกึษาโดยจัดท าป้ายท าเนียบรายชื่อคณะกรรมการส่งเสริมฯ 

5. ให้นายกองค์กรนักศึกษาและประธานสภานักศึกษาเสนอโครงการอันเป็นประโยชน์ 

6. เป็นที่ปรึกษาของชมรมในชุมชนหรือองค์กรต่างๆ 
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7. ส่งเสริมให้นักศกึษามีโครงการจติอาสาร่วมกิจกรรมชุมชน 

8. ส่งเสริมให้มีการตั้งสโมสรบ าเพ็ญประโยชน์ เช่น สโมสร Rotaract 

 

หัวข้อความร่วมมือของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม ห้องที่ 2 

1. ดร.บุญชอบ  พุ่มไพจิตร  (ประธาน)     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

2. น.ส.เนตรชนก สุขยิ่ง  (เลขานุการ)    มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. นายชาลี      เส้นขาว      มหาวิทยาลัยราชภัฏอยุธยา 

4. นายจักรนศิติ    พานชิสวัสดิ์     มหาวิทยาลัยราชภัฏบ้านสมเด็จ 

5. นายสมศักดิ์    สุโมตยกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนคร 

6. ผศ.ดร. สกล    เกิดผล      มหาวิทยาลัยราชภัฏพบิูลสงคราม 

7. ดร.พงษ์     ลิม้วงษ์สกุล     มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

8. นายวิทูรย์     ลิม้ประเสริฐ     มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี 

9. นายไชยศลิป์   ไชยค าภา         มหาวิทยาลัยราชภัฏมหาสารคาม 

10. ผศ.สนธยา     น้อยวงคลัง          มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

11. นาย เรืองชัย   เนตรปฐมพร         มหาวิทยาลัยราชภัฏหมู่บ้านจอมบึง 

12. ดร.โฉมยง     โต๊ะทอง         มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 

13. นางทองอยู่     อานนทวิลาศ     มหาวิทยาลัยราชภัฏเชียงใหม่ 

14. นายสิทธิชัย   อรัณยกานนท์     วิทยาลัยทองสุข 

15. ผศ.ดร.วิชัย   โถสุวรรณจนิดา  (ผูป้ระสานงาน) มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

16. นายเทพดรุณ    เดือนเพ็ญ (ผูช่้วยเลขานุการ)   มหาวิทยาลัยราชภัฏจันทรเกษม 

สถานการณ์การประชุมในหัวข้อความร่วมมือของสภามหาวิทยาลัย และคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีการแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารด าเนินงานของแต่ละมหาวิทยาลัยอย่าง

หลากหลาย ท าให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันอย่างกว้างขวาง 

1. ด้วยภาระหน้าที่ของกรรมการเองที่มมีาก สมควรเริ่มพัฒนาจากทางดา้นใด 

- เบื้องต้นควรพิจารณาจาก ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธะกิจ ซึ่งการพัฒนาในด้านต่างๆควรจะ

ท าตามกรอบนโยบาย รวมไปถึงเป้าหมายและวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้ ทั้งนี้การพัฒนาจะ

สามารถด าเนินได้อย่างสะดวกรวดเร็วและราบรื่นหากผู้รับผดิชอบจะพิจารณาเริ่มท าจากความ

เช่ียวชาญหรือช านาญการของตนเพื่อการด าเนินการและการแก้ปัญหาจะสามารถด าเนินได้

อย่างรวดเร็ว ซึ่งจะเป็นการดีหากคณะกรรมการที่รับผิดชอบโครงการในด้านนั้นๆจัดหา

ผูเ้ชี่ยวชาญช านาญการเข้าร่วมเป็นคณะท างานด้วย. 
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2. บทบาทของคณะกรรมการทั้ง2สภาแตกต่างกันจะสามารถร่วมมอืกันได้อย่างไร 

- สภามหาวิทยาลัยเป็นผู้ก ากับดูแลมหาวิทยาลัย ส่วนของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย มีหน้าที่ในการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ดังนั้นเมื่อคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยมีแผนงานหรือโครงการใดๆ ก็สามารถน าเสนอโครงการ/แผนงาน               

ต่อที่ประชุมสภามหาวิทยาลัย โดยประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ต้อง

เข้าประชุมในฐานะผูเ้ข้าประชุมรว่มของสภามหาวทิยาลัย. 

- บทบาทของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยได้ระบุอ านาจหน้าที่ไว้ชัดเจนอยู่แล้ว  

ไม่ควรจ ากัดเฉพาะเรื่องหาทุนควรจะท าในเรื่องที่เห็นว่าจ าเป็นและเหมาะสม และมหาวิทยาลัย

มีความพร้อมในการด าเนินการทางด้านทรัพยากร. 

3. ปัญหาและอุปสรรค 

- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยบางท่านมีภารกิจมาก ท าให้ไม่สามารถเข้าร่วมประชุม 

ได้ในบางครัง้ท าให้ไม่ครบองค์ประชุม และเสียโอกาสในการท างานของคณะกรรมการฯ 

- ความล่าช้าของกระบวนการการเสนอและอนุมัติโครงการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย              

ที่ได้เสนอต่อสภามหาวิทยาลัย. 

- ไม่มีแนวทางการประเมินผลงานของคณะกรรมการส่ ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัย                       

ท าให้ไม่สามารถเห็นแนวทางการด าเนินงานที่ชัดเจน. 

- อัตราเบีย้ประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยแต่ละแหง่ไม่เท่ากัน 

- การสื่อสารระหว่างคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยกับสภามหาวิทยาลัย                  

ที่ไม่สะดวกรวดเร็ว และมีการผิดพลาดบ่อยครั้ง 

- ขาดความเชื่อมโยงและตอ่เนื่องในการด าเนินโครงการ ของมหาวิทยาลัย 

4. ข้อเสนอแนะ 

- คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรก าหนดแนวทางการสร้างความสัมพันธ์ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชน และหน่วยงานภายนอก ทั้งในและนอกประเทศ 

- คณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรมีการจัดตั้ง อนุกรรมการเพื่อรับผิดชอบเฉพาะ

กิจกรรมหรือโครงการ รวมไปถึงอนุญาตให้มีการประชุมของอนุกรรมการเพื่อท าการประชุม

และจัดท ารายงานความคืบหน้าของกิจกรรมหรือโครงการนั้นๆ ให้กับคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยส่วนใหญ่ตอ่ไป 

- สภามหาวิทยาลัยควรเร่งรัดการพิจารณาประเด็นต่างๆที่ทางคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยน าเสนอ 
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- มหาวิทยาลัยควรให้เกียรติ ให้ความสะดวก ให้ความร่วมมือ และให้การสนับสนุนกับ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย เท่าที่สามารถจะท าได้ เพื่อให้คณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยมีก าลังใจในการทุ่มเทท างานให้กับมหาวิทยาลัย 

- เลขานุการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ควรจะเป็นผู้แทนฝ่ายบริหาร  เช่น           

รองอธิการบดีฝ่ายใดฝา่ยหนึ่ง  เพื่อประโยชน์ในการด าเนินงานรว่มกัน 

- กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยที่ขาดการประชุมเกิน 3 ครั้ง โดยไม่มีเหตุอันสมควร          

ควรมีหลักเกณฑห์รอืเงื่อนไขใหพ้้นจากต าแหน่ง 

- การเพิ่มเบีย้ประชุมในอัตราที่เหมาะสมจะเป็นแรงจูงใจให้กรรมการมาร่วมประชุมมากขึ้น 

- ควรจัดให้มีส านักงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยให้มีที่ท างานและห้องรับรอง

ส าหรับกรรมการฯ อีกทั้งควรมีเจา้หนา้ที่ท าการประจ า 

- ควรมีการจัดท าวิจัยต่างๆรวมไปถึงการจัดเก็บข้อมูลที่มีผลต่อนักศึกษา หรือเกี่ยวข้องกับ

นักศึกษาในปัจจุบัน เช่น ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆที่ตอบโจทย์ตลาดปัจจุบัน หรือจัดท าวิจัยข้อมูล

เกี่ยวกับตลาดแรงงาน เพื่อใช้เป็นข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับนักศึกษาต่อไปและมีการน า

ผลงานวิจัยของมหาวิทยาลัยออกไปเผยแพร่ และให้มกีารใชป้ระโยชน์ 

- คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรจะมีการประชุมกันทุกเดือน และควรจัดให้มี

การประชุมกับสภามหาวิทยาลัยอย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง เพือ่หารอืแนวทางการด าเนินงานรว่มกัน 

- ควรใหส้มาคมศษิย์เก่าเข้ามามีส่วนร่วมในขั้นตอนการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยเช่น เข้าร่วม

เป็นกรรมการ หรอืร่วมในกิจกรรมตา่งๆ รวมถึงการหาทุนเพื่อส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

- ควรใหม้ีตัวแทนฝา่ยบริหารของมหาวิทยาลัยเข้าร่วมประชุมกับคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัย เพื่อการประสานงาน ในการท างานรว่มกัน 

 

หัวข้อบทบาทของศิษย์เก่าต่อการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

บทบาท 

 กลุ่มประชุมมีความเห็นตรงกันว่าสมาคมศิษย์เก่านั้นมีบทบาทอย่างมากในการยกระดับ

มหาวิทยาลัยขึ้น โดยเฉพาะศษิย์เก่าที่มชืี่อเสียงในสังคม 

 นอกจากนีย้ังมีการระดมทุนเพื่อช่วยเหลือ ส่วนตา่งๆของมหาวิทยาลัย เช่น สวัสดิการช่วยเหลือ

การเจ็บป่วย หรือเป็นทุนการศึกษาให้นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์  ดูแลกิจการของมหาวิทยาลัย 

ปัญหา 

 การไม่ด าเนินการของสมาคม หรือตัวประธาน การไม่ประติดประต่อทางเครือข่าย ท าให้

เครือขา่ยของสมาคมไม่เข้มแข็ง การให้เกียรติให้ความส าคัญ  และความหมายกับสมาคม 
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แนวทางการแก้ไขปัญหา 

ควรให้ศิษย์เก่ามีบทบาทในคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัย  หรือคณะกรรมการอื่นๆ 

ของมหาวิทยาลัย 

 มีการเสนอให้น าคนนอกมาเป็น ผู้จัดการทั่วไป แต่จะไม่ให้เป็นประธานเนื่องจาก ขาดความ

เชื่อถือจากผู้ที่อยู่ในสมาคม 

 การออกข้อบังคับ ให้สมาคมควรด าเนินการในสิ่งที่จ าเป็น หรือ จัดท าโครงการที่มีประโยชน์ต่อ

มหาวิทยาลัย 

ในมหาวิทยาลัยแห่งหนึ่ง   อธิการบดีกล่าวในการประชุมคณาจารย์ว่า ต้องใส่ใจดูแลลูกศิษย์ที่จะ

กลายเป็นศษิยเ์ก่าของมหาวิทยาลัยใหด้ี 

ลูกศษิยท์ี่สอบได้คะแนน  100 เปอร์เซนต์  ก็จะกลายเป็นนักวิทยาศาสตร์ระดับประเทศ 

ลูกศษิยท์ี่สอบได้คะแนน 80 เปอร์เซ็นต์  ก็จะได้เป็นครูบาอาจารย์ 

ลูกศิษย์ผู้ที่สอบได้คะแนนต่ ากว่า 50 เปอร์เซนต์ ก็จะกลายเป็นคนร่ ารวยที่กลับมาช่วยเหลือสนับสนุน

มหาวิทยาลัย 

ลูกศษิยท์ี่โกงขอ้สอบ ก็อย่าไปเอาเรื่องเขา  เพราะต่อไปพวกเขาก็จะเติบโตไปเป็นนักการเมอืงผู้ยิ่งใหญ่ 

และลูกศิษย์ที่เรียนไม่จบ แล้วลาออกไปก่อน  ก็ต้องให้เกียรติเขาอย่างเต็มที่ เพราะพวกเขาจะ

กลายเป็นอย่าง บิลเกตต์ และ สตีฟ จ๊อบส์   

สรุปคือ คนจะอยู่ในสมาคมศษิยเ์ก่า  หรอืนายกสมาคมฯ 

ควรจะมีคุณสมบัติที่ส าคัญคือ  “ใจเขามา  เวลาเขามี  ผลดีก็จะเกิดต่อมหาวิทยาลัย” 
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4.2) เมื่อวันที่ 3 - 4 กรกฎาคม 2557 มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์ได้จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยน

ความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยราชภัฏ และมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ     

ครั้งที่ 2 ประจ าปี พ.ศ. 2557 โดยมี นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา นางกฤษณา แปงณีวงค์ ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะ เยา และ

นางสาวสุทธาทิพย์ ยามจีน เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เข้าร่วมโครงการดังกล่าว  โดยมีผลสรุป             

การประชุมสัมมนาคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ ครั้งที่ 2 ของแต่ละกลุ่ม ดังนี้  
 

กลุ่มที่ 1 
 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล             สถาบัน หมายเหตุ 

1 นายสุภาพ  เคียนทอง มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2 ผศ.พิษณุ  บางเขียว มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

3 ผศ.เฉินฉิน  สุกปลั่ง มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต  

4 ผศ.สุชิน  นิธิไชโย มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  

5 นายรังสรรค์  เพียรอดวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎมหาสารคาม  

6 อาจารย์ศริิพงษ์  เพียศิริ มหาวิทยาลัยราชภัฎขอนแก่น  

7 นายประสงค์  จันจ าปา มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

8 ผศ.สง่า  พงษ์ภู มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

9 คุณรัชฎาภรณ์  พรมทวน มหาวิทยาลัยราชภัฎศรสีะเกษ  

10 พ.อ.ดร.เพทาย  อัตเศรณยี์ มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง  

11 นายเกษม  จริัฐพิกาลพงษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  

12 นายพงษ์ศักดิ์  ทิสานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  

13 นางสาวสุทธาทิพย์  ยามจนี มหาวิทยาลัยพะเยา  

14 นายค านึง  สิงห์เอี่ยม มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

15 นายวิวัฒน์  โรจนาวรรณ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

16 ผศ.จนิตนา  เวชมี มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

17 รตต.ลัฤษติ์  สายสวาท มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  
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ใบงานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

กิจกรรมกลุ่มชุดที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มรว่มแสดงความคิดเห็นและตอบประเด็นค าถามตอ่ไปนี ้ 

ค าช้ีแจง  ให้แตล่ะกลุ่มท าการเลือกสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อเลือกผู้ที่ท าหน้าที่เป็น ประธานกลุ่ม 1 คน 

    เลขานุการกลุ่ม 1 คน และผูช่้วยเลขานุการกลุ่ม 1 คน 

1. นายรังสรรค์  เพียรอดวงศ์   เป็นประธานกรรมการ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์พิษณุ  บางเขียว  เป็นเลขานุการ  

3. คุณรัชฎาภรณ ์ พรมทวน   เป็นผู้ช่วยเลขานุการ 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ แตล่ะแหง่ 

ค าตอบ  1. การระดมทุน 

- ทุนส่วนตัว 

- การจัดกิจกรรม 

- การระดมทรัพยากร 

2. การน าประสบการณชี์วติของคณะกรรมการส่งเสริม ไปสนับสนุนการแสวงหา

เครือขา่ยของ การส่งเสริมกิจกรรมของนักศึกษา 

3. การส่งเสริมให้นักศึกษาท างานนอกเวลา (Part Time) เพื่อช่วยเหลือค่าใช้จ่าย

ระหว่างเรียน  โดยจัดตั้งองค์กรเพื่อท าหนา้ที่ประสานงาน 

4.การมีส่ วนผลักดันให้มีมหาวิทยาลัยจัดตั้ งคณะอนุกรรมการขึ้นมา                 

เพื่อการพัฒนามหาวิทยาลัย  

5. การสนับสนุนให้มหาวิทยาลัยราชภัฎ เน้นเรื่องการผลิตครูเป็นส าคัญ 

6. การสนับสนุนการจัดตั้งคณะใหม่ เพื่อผลักดันให้เป็นมหาวิทยาลัยของปวงชน

และนานาชาติ 

2. ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับบทบาทและการด าเนนิงานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง               

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 

- เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 

- ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 
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ค าตอบ        1. มหาวิทยาลัย โดยเฉพาะมหาวิทยาลัยราชภัฎจัดการศึกษา เพื่อพัฒนาท้องถิ่น              

จึงควรให้มหาวิทยาลัยมีส่วนสนับสนุน การเพิ่มมูลค่าของผลิตภัณฑ์ท้องถิ่น             

เพื่อน าสู่อาชีพในระดับนานาชาติ 

       2. มหาวิทยาลัยควรสร้างภาคีเครือข่ายกับกลุ่มประเทศอาเซียน โดยใช้ความ           

สนิทสนม การเป็นเครือข่าย สร้างภาคี เครือข่ายทั้ ง ในท้องถิ่นและ

ระดับประเทศ ทั้งในภาครัฐ เอกชน และนานาชาติ 

 3. การจัดประชุมร่วมคณะกรรมการหลัก 4 องค์กรของมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกอบด้วย คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ 

และคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย 

3. บทบาทด้านอื่นๆ ที่ควรด าเนินการ 

ค าตอบ   การด าเนินการจัดสรรทุนใหก้ับนักศึกษาให้มปีระโยชน์อย่างยั่งยืนและเพียงพอ 

ข้อเสนอแนะวิธีการ การจัดสรรทุนให้กับนักศึกษาควรให้นักศึกษาได้ท างานแลกเปลี่ยน 

อาทิ การให้ทุนการศึกษา 30,000 บาท อาจจัดให้นักศึกษาผู้รับทุน           

เข้าช่วยเหลือหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย และแบ่งจ่ายให้นักศึกษา 

เดือนละ 3,000 บาท เป็นต้น 

กลุ่มที่ 2 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล          สถาบัน หมายเหตุ 

1 นายประสาร  เรืองสุขอุดม มหาวิทยาลัยราชภัฎบ้านสมเด็จเจ้าพระยา  

2 รศ.ณัฏฐพร  พิมพายน มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช  

3 ผศ.ดร.สุชาติ  ตันธนะเดชา มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  

4 นายไพรัช  อรรถกาฆานนท์ มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

5 นายเฉลิมชัย  วงษ์นาคเพ็ชร์ มหาวิทยาลัยราชภัฎขอนแก่น  

6 นายอดิศักดิ์  กุลวงศ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

7 อาจารย์มนูญ  รุดดิษฐ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

8 นายดิลก  พจนพ์งษ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบรูณ์  

9 ผศ.สนธยา  นอ้งวังคลัง มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  

10 นายประสิทธิ์  เทียมเดช มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง  

11 นายชัยพล  ไชนค าม่ิง มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  

12 นายอานุภาพ  จามิกรณ์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

13 ผศ.เฉลียว  ประสทิธิ์วิเสษ มหาวิทยาลัยเชยีงราย  



 
 

 

31 

14 นายอนุรักษ์ธารสริิโรจน์ มหาวิทยาลัยราชภัฎภูเก็ต  

15 นางสาวสุภาพร  อาษากิจ มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

16 ผศ.วิไลวรรณ  ฉ่ าพริุณ มหาวิทยาลัยราชภัฎเทพสตรี  

 
ใบงานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

กิจกรรมกลุ่มชุดที่ 1 ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มรว่มแสดงความคิดเห็นและตอบประเด็นค าถามตอ่ไปนี ้ 

ค าช้ีแจง  ให้แตล่ะกลุ่มท าการเลือกสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อเลือกผู้ที่ท าหน้าที่เป็น ประธานกลุ่ม 1 คน 

    เลขานุการกลุ่ม ๑ คน และผูช่้วยเลขานุการกลุ่ม 1 คน 

  1. นายชัยพล  ไชยค าม่ิง เป็นประธานกรรมการ 

  2. ผศ.สนธยา  นอ้งวังคลัง เป็นเลขานุการ 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ แตล่ะแหง่ 

ค าตอบ    1.  สนับสนุนทุนการศกึษา 

              2.  โครงการหางานให้นสิิตท านอกเวลา 

              3.  แข่งขันกอล์ฟ 

              4.  วิ่งมาราธอน 

             5. สนับสนุนการเรียนการสอนให้กับคณะ หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย เช่น                  

สื่ออุปกรณ์การเรียนการสอน 

             6. จัดหารถจักรยานให้นักศึกษายืมใช้ 

             7. ประชาสัมพันธ์ผ่านเคเบิลท้องถิ่น เกี่ยวกับกิจกรรม ผลงานของมหาวิทยาลัย 

              8. ปรับภูมทิัศน ์สวนหย่อม เช่น จัดซื้อม้านั่งให้นักศึกษา เพื่อให้นักศึกษาได้รับความ

สะดวกและสรา้งบรรยากาศในการเรียนของนักศึกษา   

              9. ประสานกับหน่วยงานราชการ หนว่ยงานอื่น ๆ  เพื่อให้การสนับสนุนด้านต่างๆ ใน

การพัฒนา เชน่  

   - อบรมยาเสพติดให้นักศกึษา 

   - การสรา้งถนนในมหาวิทยาลัย 

   - การสรา้งอา่งเก็บน้ าในมหาวิทยาลัย 

2. ข้ อ เสนอแนะ เกี่ ย วกั บบทบาทและการด า เนิ น ง านของคณะกรรมการส่ ง เ สริ ม ฯ                       

ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง               

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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- เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 

- ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

ค าตอบ   1. องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยควรมีความ

หลากหลาย   และเชื่อมโยงกับหนว่ยงานอื่นๆ มเีวลามาประชุม ให้ขอ้คิด 

ข้อเสนอแนะ 

             2. เน้นนักศึกษาท าความเข้าใจและเป็นตัวเชื่อมระหว่างนักศกึษากับมหาวิทยาลัย 

             3. ไม่มุง่เน้นหาเงินเพียงอย่างเดียว มีการส่งเสริมสนับสนุนในแต่ละด้าน 

             4. การส่งเสริมควรสอดคล้องกับนโยบาย พันธกิจ ของมหาวิทยาลัย 

             5. การเชื่อมโยงหน่วยงานอื่น เช่น ควรมกีารจัดท าหลักสูตรระหว่างราชภัฎและ

อาชีวะ 

3. บทบาทด้านอื่นๆ ที่ควรด าเนินการ 

ค าตอบ   1.  ระดมทุน ทั้งภายในและภายนอก 

             2.  การจัดตัง้กองทุนการศกึษาของแต่ละมหาวิทยาลัย 

กลุ่มที่ ๓ 

 

ล าดับที ่ ชื่อ-สกุล สถาบัน หมายเหตุ 

1 นายสมบัติ  ปรีชาชาญพานิชย์ มห า วิ ท ย า ลั ย ร า ช ภั ฎ บ้ า น ส ม เ ด็ จ

เจ้าพระยา 

 

2 ผศ.ดร.เยาวภา  บัวเวช มหาวิทยาลัยราชภัฎนครปฐม  

3 นายเฑยีร  คุมพล มหาวิทยาลัยราชภัฎราชนครินทร์  

4 ดร.บุญชอบ  พุ่มไพจติร มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนคร  

5 นายธาดา  ลมิปิจ านง มหาวิทยาลัยราชภัฎขอนแก่น  

6 ผศ.ดร.เสรี  สมชอบ มหาวิทยาลัยราชภัฎอุบลราชธานี  

7 ผศ.วิจิตรา  ขอนยาง มหาวิทยาลัยราชภัฎสกลนคร  

8 นายสถิตย์  ชนะชัย มหาวิทยาลัยราชภัฎศรสีะเกษ  

9 นางรยิา  เด็ดขาด มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด  

10 นายเรอืงชัย  เนตรปฐมพร มหาวิทยาลัยราชภัฎหมูบ่้านจอมบึง  

11 นายอุดม  อภัยแสน มหาวิทยาลัยราชภัฎกาฬสินธุ์  

12 นางกฤษณา  แปงณีวงค์ มหาวิทยาลัยพะเยา  
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13 นายศรุพงศ ์ พงษ์เดชขจร มหาวิทยาลัยเชยีงใหม่  

14 นางพงษ์พันธ์ ชัยเศรษฐสัมพันธ์ มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา  

15 นางเพ็ญศิร ิ ให้ศิรกิุล มหาวิทยาลัยราชภัฎบุรีรัมย์  

16 นายปริญญา  อุดมทรัพย์ มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี  

 
ใบงานการประชุมสัมมนาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ 

กิจกรรมกลุ่มชุดที่ ๑ ให้ผู้เข้าร่วมสัมมนาในกลุ่มรว่มแสดงความคิดเห็นและตอบประเด็นค าถามตอ่ไปนี ้ 

ค าช้ีแจง  ให้แตล่ะกลุ่มท าการเลือกสมาชิกภายในกลุ่ม เพื่อเลือกผู้ที่ท าหน้าที่เป็น ประธานกลุ่ม 1 คน 

    เลขานุการกลุ่ม 1 คน และผูช่้วยเลขานุการกลุ่ม 1 คน 

1. ดร.บุญชอบ  พุ่มไพจติร   เป็นประธานกรรมการ 

2. นางรยิา  เด็ดขาด    เป็นเลขานุการ  

 

1. ร่วมแลกเปลี่ยนประสบการณก์ารท างานของคณะกรรมการส่งเสริมฯ แตล่ะแหง่ 

ค าตอบ  1. ควรเชิญบุคคลกรภายนอกเป็นกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิในสัดส่วนที่มากขึ้น                  

และมีความเชี่ยวชาญหลากหลาย 

            2. ควรมีการน าข้อสรุปการประชุมและมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยเสนอต่อสภามหาวิทยาลัย และมีการติดตามรายงานผลในการ

ประชุมครั้งต่อไป 

            3.  ควรมีการประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกันระหว่างสภามหาวิทยาลัยกับคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง เพื่อรับทราบนโยบายของ

สภามหาวิทยาลัย อาจจะเป็นการประชุมร่วมกันแบบไม่เป็นทางการ เช่น                      

มีการจัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นอกสถานที่ เพื่อเป็นโอกาสเชื่อมต่อองค์กร

ความรูแ้ละเปลี่ยนบรรยากาศ   

            4.  มติที่ประชุมจากการสัมมนากรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ           

ครั้งที่ 2 ควรจะมีการส่งให้แต่ละมหาวิทยาลัยทราบ โดยเฉพาะระดับอธิการบดี 

เพื่อให้รับทราบความคิดเห็นของคณะกรรมการส่ง เสริมกิจการทั่วประเทศ        

ครั้งที่ 2 

2. ข้อ เสนอแนะ เกี่ ย วกับบทบาทและการด า เนิ น งานของคณะกรรมการส่ ง เสริ มฯ                         

ในประเด็นต่อไปนี้ 

- ส่งเสริม สนับสนุน ให้ค าปรึกษาและข้อเสนอแนะแก่มหาวิทยาลัยเพื่อพัฒนาแนวทาง               

การด าเนินงานของมหาวิทยาลัย 
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- เสนอความเห็นเกี่ยวกับนโยบายและแผนพัฒนาการจัดการอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนา

ท้องถิ่น 

- ส่งเสริมให้มีทุนการศึกษาแก่นักศึกษาที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ให้มีโอกาสศึกษาใน

มหาวิทยาลัยอันเป็นการสนับสนุนความเสมอภาคในโอกาสทางการศกึษา 

- ส่งเสริม สนับสนุนสร้างสัมพันธภาพและการเรียนรู้ระหว่างมหาวิทยาลัยกับประชาชน 

ค าตอบ       1. มีสว่นร่วมในการพิจารณาการสรรหาบุคคลที่สมควรเป็นอธิการบดี และบุคคล

ที่ได้รับการยกย่องจากมหาวทิยาลัย เชน่ ปริญญาบัณฑิตกิตติมศักดิ์ 

       2. มีส่วนรวมในการพิจารณาทุนการศึกษาของบุคลากรและนักศึกษา ทั้ง

ภายนอกและภายใน 

       3. ส่งเสริมสัมพันธ์ภาพและมีตัวแบบ (Model)  ของการเรียนรู้  ระหว่าง

มหาวิทยาลัยกับชุมชนในเชิงวิชาการ 

       4.  ควรมีการจัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนความคิดเห็นของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศ มิใช่มหาวิทยาลัยราชภัฎเท่านั้น เพื่อให้เกิด

ความร่วมมือและเรื่องในการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยต่อไป และผลการ

ประชุมควรมีการน าเข้าสู่ระดับมหาวิทยาลัยแต่ละแห่ง เพื่อให้รับทราบ

แนวทางและมติรวมกันของคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัย อย่าง

น้อยผู้บริหารมหาวิทยาลัยต้องรับทราบ หรือแจ้งให้สภามหาวิทยาลัย

รับทราบ 

3. บทบาทด้านอื่นๆ ที่ควรด าเนินการ 

ค าตอบ   1.  ปรับใหม้ีการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยอย่างชัดเจน 

            2. ตัวแทนของมหาวิทยาลัยไม่ได้มีส่วนรับรู้รับเรื่องเข้ามาประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย ท าให้เกิดช่องว่าง ควรมีการจัดให้มีการไปชม                          

สภามหาวิทยาลัย สภาวิชาการ สภาคณาจารย์ โดยให้มีการประชุมร่วมกัน                  

อย่างนอ้ยปีละ ๑ ครั้ง 

            3.  ควรจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยทั่วประเทศเป็นประจ า 

และมีไปตลอด 

            4.  เรื่องเบีย้ประชุม ควรก าหนดให้ใกล้เคียงกันทุกมหาวทิยาลัย 
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2556            

เม่ือวันพุธ ที่ 13 เดือนมนีาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.                               

ณ หอ้งประชุมข้างหอ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชัน้ 2                     

อาคารส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2556                               

เม่ือวันพุธ ที่ 3 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.                                  

ณ หอ้งประชุมบวร รตันประสิทธิ ์ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบด ี            

มหาวิทยาลัยพะเยา 
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2556                               

เม่ือวันพุธ ที่ 18 เดือนกันยายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.30 น.                                  

ณ หอ้งประชุมบวร รตันประสิทธิ ์ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบด ี             

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2556                               

เม่ือวันพุธ ที่ 20 เดือนพฤศจิกายน พ.ศ. 2556 เวลา 13.00 น.                                   

ณ หอ้งประชุม 3 ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2557                               

เม่ือวันพุธ ที่ 19 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2557 เวลา 13.00 น.                                    

ณ หอ้งประชุม 3 ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2557                               

เม่ือวันอังคาร ที ่15 เดือนกรกฎาคม พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.                               

ณ หอ้งประชุมข้างหอ้งรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชัน้ 2                     

อาคารส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2557                               

เม่ือวันจันทร์ ที ่8 เดือนกันยายน พ.ศ. 2557 เวลา 13.30 น.                                    

ณ หอ้งประชุม 3 ชัน้ 2 อาคารส านักงานอธิการบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 

 

 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2557           

เม่ือวันที่ 31 ตุลาม 2557 เวลา.13.30 น. ณ หอ้งประชุมข้างหอ้งรองอธิการบดี

ฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชัน้ 2 ส านักงานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา 
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ส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 
 


