
 

 

คำอธิบายการจัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพองค์กร 

คณะบรหิารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ 

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

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดทำคำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ 

เพื่อขับเคลื่อนการดำเนินงานด้านคุณภาพองค์กร ประกอบไปด้วย 

1. การดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

2. การดำเนินงานด้านสำนักงานสเีขียว (Green Office) 

3. การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ  ( Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

4. การดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

โดย มีหน้าที่วางแผน และดำเนินงาน ต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการพัฒนาคุณภาพองค์กรตามเกณฑ์

มาตรฐาน ภายใต้การกำกับ ควบคุม ติดตาม และให้คำปรึกษาจากคณะกรรมการอำนวยการงาน

บริหารคุณภาพองค์กร ที่ประกอบไปด้วย คณบดี รองคณบดี ประธานหลักสูตร กรรมการประจำคณะ 

หัวหน้าสำนักงาน และหัวหน้างาน โดยได้กำหนดภาระหน้าที่การดำเนินงานของคณะกรรมการแต่ละ

ฝ่ายไว้อย่างชัดเจน  

คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ได้จัดตั้งทีมให้คำปรึกษาทางจริยธรรม และคุณธรรม 

โดยกำหนดให้คณะกรรมการอำนวยการงานบริหารคุณภาพองค์กร เป็นทีมให้คำปรึกษาทางจริยธรรม 

และคุณธรรม ตามคำสั่งคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ 174/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารงานคุณภาพองค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน้าที่ ให้คำปรึกษา สนับสนุนและ

ให้ข้อเสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสำนักงานสีเขียว ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื ่อการ

ดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ และด้าน

บริหารความเสี่ยง 

และจัดตั้งคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม โดยกำหนดให้คณะกรรมการดำเนินงาน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ เป็นคณะทำงานขับเคลื่อนเรื่องจริยธรรม ตาม

คำสั่งคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ที่ 174/2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารงานคุณภาพ

องค์กร ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 โดยมีหน้าที่ ดำเนินงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม คณะ

บริหารธุรกิจและนเิทศศาสตร์ และดำเนนิงานตามเกณฑ์ตัวช้ีวัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA) 
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คำสั่งคณะบรหิารธรุกจิและนิเทศศาสตร ์
ที่   ๑๗๔ / ๒๕๖๕ 

เรื่อง แต่งตัง้คณะกรรมการบริหารงานคุณภาพองค์กร  

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ 

................................................................................ 

เพื่อให้การดำเนินงานด้านคุณภาพองค์กร ซึ่งประกอบไปด้วยการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ การดำเนินงานสำนักงานสีเขียว การดำเนินงานคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการดำเนินงานภาครัฐ และการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ คณะกรรมการ

ประจำคณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ในคราวประชุมคร้ังที่ ๗/๒๕๖๕ เมื่อวันที่ ๒๗ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 

ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๑๙๗๖/๒๕๖๕ สั่ง ณ วันที่ ๒๘ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เรื่อง แต่งตั้ง

คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารคุณภาพองค์กร 

ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๖ ดังองค์ประกอบต่อไปนี้ 

คณะกรรมการอำนวยการงานบริหารคุณภาพองค์กร 

๑. คณบดีคณะบริหารธุรกจิและนิเทศศาสตร์   ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายบรหิาร  รองประธานกรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนานิสิตและกิจการพิเศษ กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาความร่วมมือองค์กรและพันธกจิสากล กรรมการ 

๖. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ (การจัดการธุรกจิ) กรรมการ 

๗. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ (การตลาดดิจทิัล) กรรมการ 

๘. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกจิบัณฑติ (การเงินและการลงทุน) กรรมการ 

๙. ประธานหลักสูตรบัญชีบัณฑิต กรรมการ 

๑๐. ประธานหลักสูตรเศรษฐศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

๑๑. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต  

(การท่องเที่ยวและการโรงแรม) กรรมการ 

๑๒. ประธานหลักสูตรนิเทศสาสตรบัณฑิต (การสื่อสารสื่อใหม่) กรรมการ 

๑๓. ประธานหลักสูตรนิเทศสาสตรบัณฑิต (การจัดการการสื่อสาร) กรรมการ 

๑๔. ประธานหลักสูตรบริหารธุรกจิมหาบัณฑิต กรรมการ 

๑๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต    กรรมการ 

(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)  
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๑๖. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  กรรมการ 

(การท่องเที่ยวและการโรงแรม)  

๑๗. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต (บรหิารธุรกิจ) กรรมการ 

๑๘. กรรมการประจำส่วนงาน (ประเภทคณาจารย์ประจำ) กรรมการ 

๑๙. หัวหน้าสำนักงาน กรรมการและเลขานุการ 

๒๐. หัวหน้างานบรหิาร กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๑. หัวหน้างานวิชาการ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๒. หัวหน้างานแผนงาน กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

หน้าที่  ๑.  อำนวยการและประสานงานคุณภาพองค์กร ด้านสำนักงานสีเขียว ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ และด้านบริหาร

ความเสี่ยง 

 ๒. กำหนดนโยบาย มาตรการและกำหนดเป้าหมายเพื่อขับเคลื่อนการทำงานคุณภาพองค์กร สำนักงาน 

สีเขียว ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้านคุณธรรมและความโปร่งใส  

ในการดำเนินงานภาครัฐ และด้านบรหิารความเสี่ยง 

 ๓. ควบคุม กำกับ และติดตาม ผลการดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานบริหารงานคุณภาพองค์กร 

ด้านสำนักงานสีเขียว ด้านเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้านคุณธรรมและ

ความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ และด้านบรหิารความเสี่ยง 

 ๔. ให้คำปรึกษา สนับสนุนและให้ขอ้เสนอแนะในการดำเนินงาน ด้านสำนักงานสีเขียว ด้านเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ ด้านจริยธรรม คุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงาน

ภาครัฐ และด้านบรหิารความเสี่ยง  

 

คณะกรรมการดำเนินงานเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพือ่การดำเนนิการท่ีเปน็เลิศ 

๑. ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน ประธานกรรมการ 

๒. ดร.พัจน์พิตตา  ศรีสมพงษ์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน รองประธานกรรมการ 

๔. ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน รองประธานกรรมการ 

๕. นายนพดล  วรรณสอน กรรมการ 

๖. นางสาวธิภาภรณ์  เงินเย็น กรรมการ 

๗. นางสาววงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง กรรมการ 

๘. นางเยาวลักษณ์  นามลังกา กรรมการ 

๙. นางสาวปฏิญญา  ธรรมสาร กรรมการ 

๑๐. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ  
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หน้าที่ ๑. ทบทวน และปรับปรุงข้อมูลโครงร่างองค์กร (OP) 

 ๒. รายงานความก้าวหน ้าการดำเน ินงานตามเกณฑ์ค ุณภาพการศึกษาเพ ื ่อการดำเน ินการ 

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 ๓. จัดทำรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ให้แล้วเสรฺจตามกรอบระยะเวลาการประเมิน 

 ๔. ตรวจสอบความถูกต้อง ควาสมบูรณ์ของรายงานการประเมินตนเองตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อ

การดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

 ๕. หน้าที่อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

  

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดท่ี ๑  

การกำหนดนโยบาย การวางแผน การดำเนินงานและการปรับปรุงอยา่งต่อเนื่อง 

๑. ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน ประธานกรรมการ 

๒. นายนพดล  วรรณสอน กรรมการ 

๓. นางสาวธิภาภรณ์  เงินเย็น กรรมการ 

๔. นางสาววงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง กรรมการ 

๕. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ระบุประเด็นปัญหาทรัพยากรและสิ่งแวดล้อม 

 ๒. รวบรวมกฎหมายและข้อกำหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 

 ๓. จัดทำแผนดำเนินโครงการ กำหนดแนวทาง ขั้นตอนการดำเนินงาน และกำกับดูแลให้การดำเนิน

โครงการเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 

 ๔. ติดตาม ประเมินผลการดำเนินโครงการ เสนอแนวทางแก้ไขปัญหา 

 ๕. อำนวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการฝ่ายต่าง ๆ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดท่ี ๒  

การสื่อสารและสรา้งจิตสาํนึก 

๑. นางสาวปกบวร  พูลเกสร ประธานกรรมการ 

๒. นายนพดล  วรรณสอน กรรมการ 

๓. นางสาวธิภาภรณ์  เงินเย็น กรรมการ 

๔. นางสาววงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง กรรมการ 

๕. นางสาวปฏิญญา ธรรมสาร กรรมการ 

๖. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ดำเนินกิจกรรมอบรมให้ความรู ้พรอ้มประเมินผล ให้แก่บุคลากรคณะฯ 

 ๒. ดำเนินกิจกรรมรณรงค์และประชาสัมพันธ์ให้แก่บุคลากรทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 
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คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดท่ี ๓ 

การใช้ทรัพยากรและพลังงาน 

๑. นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจารุวรรณ  เขตขันหล้า กรรมการ 

๓. นางเยาวลักษณ์  นามลังกา กรรมการ 

๔. นางวรวลัญช์  นาวา กรรมการ 

๕. นางสาวปฏิญญา ธรรมสาร กรรมการ 

๖. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

 

หน้าที่ ๑. ดำเนินการกำหนดมาตรการ จัดเก็บข้อมูลปริมาณการใช้ทรัพยากรน้ำ ใช้พลังงาน และวัสดุอุปกรณ์

อื่น ๆ ภายในสำนักงาน   

 ๒.  ดำเนินการจัดมาตรการ การใช้บริการสถานที่ในการจัดประชุมและนิทรรศการต่าง ๆ พร้อมทั้งการ

จัดเตรียมอาหารและเครื่องดื่มที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ของคณะบริหารธุรกจิและนิเทศศาสตร์ 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดท่ี ๔  

การจัดการของเสีย 

๑. นายกฤตธัช  อนุสสรราชกจิ ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวธันยลักษณ์  เลื่อมอรุณ กรรมการ 

๓. นางสาวนิตยาภรณ์  วรรณมณี กรรมการ 

๔. นางสาวรนิรดา  เทพละออ กรรมการ 

๕. นายอาทิตย์  บุญกวา้ง กรรมการ 

๖. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ดำเนินการกำหนดแนวทางการคัดแยกขยะ เก็บรวบรวมข้อมูลปรมิาณขยะและรายงานข้อมูลทุกเดือน 

 ๒. ดำเนินการกำหนดจุดทิง้ขยะและพักขยะอย่างเหมาะสม 

 ๓. ดำเนินการกำหนดมาตรฐานการกำจัดน้ำเสีย และคุณภาพน้ำทิง้ ให้อยู่ในมาตรฐานกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดท่ี ๕ 

สภาพแวดล้อมและความปลอดภัย 

๑. นายนพดล  วรรณสอน ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวปกบวร  พูลเกษร กรรมการ 

๓. นายณภัทร  รวมสุข กรรมการ 

๔. นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร กรรมการ 

๕. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 
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หน้าที่ ๑. ดำเนินการกำหนดแนวทางควบคุม อากาศ แสง เสียง ภายในและภายนอกสำนักงาน 

 ๒. ดำเนินการกำหนดแผนการบำรุงรักษาเครื่องใช้ไฟฟ้า และอุปกรณ์ภายในสำนักงาน 

 ๓. ดำเนินการกจิกรรมรณรงค์ไม่สูบบุหรี่ กำหนดพืน้ที่สูบบุหรี่ที่เหมาะสมและเป็นไปตามกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 

 ๔. ดำเนินการวางแผนจัดทำแผนผังที่ใช้สอย และกำหนดมาตรการดูแลบำรุงรักษาพื้นที่ต่าง ๆ ของ

สำนักงาน 

 ๕. ดำเนินการจัดอบรมการเตรยีมความพรอ้มต่อสภาวะฉุกเฉินของคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

คณะกรรมการดำเนินงานสำนักงานสีเขียว หมวดท่ี ๖ 

การจัดซ้ือจัดจ้างที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

๑. นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร ประธานกรรมการ 

๒. นางสาวจารุวรรณ  เขตขันหล้า กรรมการ 

๓. นายนพดล  วรรณสอน กรรมการ 

๔. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ดำเนินการจัดซื้อสินคา้ที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม 

 ๒. ดำเนินการจัดจ้างหน่วยงานหรอืบุคคลที่มีการดำเนินงานที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม  

 

คณะกรรมการดำเนินงานคณุธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานภาครัฐ 

๑. ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน ประธานกรรมการ 

๒. ดร.พัจน์พิตตา  ศรีสมพงษ์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน รองประธานกรรมการ 

๔. ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน รองประธานกรรมการ 

๕. นายนพดล  วรรณสอน กรรมการ 

๖. นางสาวธิภาภรณ์  เงินเย็น กรรมการ 

๗. นางสาววงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง กรรมการ 

๘. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ดำเนินงานขับเคลื่อน เรื่องจริยธรรม คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ และดำเนินงานตามเกณฑ์

ตัวชี้วัดการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and 

Transparency Assessment: ITA) 

 ๒. จัดทำข้อมูลเอกสารประกอบการตอบแบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity 

and Transparency Assessment: OIT) 

 ๓. จัดเตรียม สนับสนุน รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล เอกสาร หลักฐาน และผลการดำเนินงานที่เกี่ยวขอ้งส่ง

หน่วยงานประเมิน  
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คณะกรรมการดำเนินงานควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง 

๑. ดร.สาธิต  เชือ้อยู่นาน ประธานกรรมการ 

๒. ดร.พัจน์พิตตา  ศรีสมพงษ์ รองประธานกรรมการ 

๓. นายณัฐวุฒิ  สมยาโรน รองประธานกรรมการ 

๔. ดร.ธัญทิพย์  คฤหโยธิน รองประธานกรรมการ 

๕. นายนพดล  วรรณสอน กรรมการ 

๖. นางสาวธิภาภรณ์  เงินเย็น กรรมการ 

๗. นางสาววงเดือน  ศักดิ์บุญเรือง กรรมการ 

๘. นางสาวจารุวรรณ  เขตขันหล้า กรรมการ 

๙. นายณัฏฐชาติ์  เธียรธนาวร กรรมการ 

๑๐. นายณภัทร  รวมสุข กรรมการ 

๑๑. นายอาทิตย์  บุญกวา้ง กรรมการ 

๑๒. ว่าที่ร้อยตรสีถาพร  มะโนวัง กรรมการและเลขานุการ 

หน้าที่ ๑. ด้านการบริหารความเสี่ยง ให้คำแนะนำ จัดอบรมด้านการบริหารความเสี่ยงแก่บุคลากรคณะฯ 

รวมทั้งให้คำเสนอแนะเกี่ยวกับการประมวลแผนการบริหารความเสี่ยง จัดทำแผนบริหารความเสี่ยง

และรายงานการประเมินการบรหิารความเสี่ยงของคณะฯ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ๒. ด้านการควบคุมภายใน ให้คำแนะนำ จัดอบรมด้านการควบคุมภายในแก่บุคลากรคณะฯ กำหนด

ขอบเขตและวัตถุประสงค์การประเมินในแต่ละปีเพื่อให้คณะฯ สามารถวางระบบการควบคุมภายใน

และประเมินผลการควบคุมของคณะให้สอดคล้องกับนโยบายของมหาวิทยาลัย ให้ข้อเสนอแนะ

เก่ียวกับการจัดทำแผนการควบคุมภายใน รวมถงึจัดให้มีการติดตามและประเมินผลระบบการควบคุม

ภายในทุกพันธกิจของคณะฯ และทบทวนวิธีการควบคุมเพื่อลดความเสี่ยงให้อยู่ในระดับที่ยอมรับได้ 

ตลอดจนจัดทำรายงานสรุปผลการประเมินระดับคณะเพื่อเสนอคณบดีและมหาวิทยาลัยพิจารณา 

 ๓. ประสานงานกับมหาวิทยาลัยเกี่ยวกับการควบคุมภายในและการบริหารความเสี่ยง เพื่อให้เป็นไปใน

ทิศทางเดียวกัน 

 

 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนีเ้ป็นตน้ไป 

สั่ง ณ วันที ่ ๒๘  ตลุาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

 

 (ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร.ประกอบศิร ิ ภักดีพนิิจ) 

                                                                             คณบดีคณะบรหิารธุรกิจและนิเทศศาสตร ์
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