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ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการด าเนินงานตามพันธ

กิจหลักด้านการผลิตบัณฑิต การวิจัย การบริการวิชาการ การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม เพื่อพัฒนาการ

เรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีในระดับชาติและนานาชาติ ส่งเสริมและสนับสนุนการท าวิจัยที่เน้นการ

สร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน ท าให้เกิดองค์ความรู้ที่สามารถเผยแพร่ในทางวิชาการ สามารถน าไป

ประยุกต์ใช้เป็นเครื่องมือแก้ปัญหาหรือพัฒนาอุตสาหกรรมในธุรกิจภาคเอกชนหรือองค์กรภาครัฐได้ และเป็น

ศูนย์กลางในการสร้างเครอืข่ายความร่วมมือทางวิชาการกับหน่วยงานองค์กรภาครัฐและเอกชนในประเทศและ

ต่างประเทศ เพื่อให้ผู้ เรียนได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ทั้งในและนอกช้ันเรียนอย่างมี

ประสิทธิภาพและมีประสิทธิผล สามารถคิดวิเคราะห์และประยุกต์ใช้ตามเป้าหมายของหลักสูตร สนับสนุนการ

พัฒนาองค์กรตามหลักการประกันคุณภาพการศึกษา โดยมีการประเมินคุณภาพการศึกษาทั้งในระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) และมีระบบการ

บริหารจัดการที่ยุติธรรม โปร่งใส ตรวจสอบได้ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 การบริหารงานของวิทยาลัยการ

จัดการ แบ่งออกเป็น 2 ช่วง ดังนี ้ 

ช่วงแรก ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2563 – 31 มกราคม 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บุหรัน พันธุ์

สวรรค์ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

ช่วงที่สอง ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 – 30 กันยายน 2564 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา     

เทพหนิลัพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

จากการด าเนินงานในรอบปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ข้าพเจ้ามีความภาคภูมิใจในการ

ด าเนินงานตามพันธกิจส าเร็จลุล่วงไปได้ด้วยดี และขอขอบคุณคณะผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร

ตลอดจนนิสิตและผู้มีส่วนร่วมทั้งภายในและภายนอกที่ให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ประสบความส าเร็จต่อไป  

             ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

                                                รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทน  

                    คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

สาสน์จากคณบด ี
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

                         รองอธิการบดีฝา่ยวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทน     

                                          คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

 

                                                                 
 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศร ี                   รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 

   รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยบริหาร                           ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

    

 

 

 

 

 

โครงสร้างการบริหารงานของวทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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                                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ       

                         รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทน  

คณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

                                                     ประธานกรรมการ 

               
 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี             ผศ.ดร.ศิริพร แพรศรี          ผศ.ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 

           กรรมการ                            กรรมการ                             กรรมการ

           
ดร.ชมพูนุช จิตตถิาวร    ดร.ผกามาศ ชัยรัตน ์   น.ส.จิตรสุดา เวตมะโน  น.ส.ธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ    

    กรรมการ                   กรรมการ                   เลขานุการ                 ผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการจัดการ มหาวทิยาลัยพะเยา 
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รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี                 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 

ประธานหลักสูตร กศ.ด. การบริหารการศึกษา            ประธานหลักสูตร กศ.ม. การบริหารการศึกษา 

 

  
    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี 

     ประธานหลักสูตร บธ.ม. บริหารธุรกิจ            

                                             
        ดร. ชมพูนุช จติติถาวร                                               ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ 

ประธานหลักสูตร ปร.ด. การจัดการ                               ประธานหลักสูตร ศศ.ม. การจัดการ  

          การท่องเที่ยวและโรงแรม                                          การท่องเที่ยวและโรงแรม     

        

ประธานหลักสูตร 5 หลักสูตร 
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สาขาวชิาบริหารการศกึษา 

                                           
รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี 

                      
   รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ                    ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล 

                                                        

         ดร.ธารินทร์ รสานนท์                    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี 
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สาขาวชิาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม 

                               

รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร  รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

                  

  รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง           ดร.ชมพูนุช จติติถาวร 

           

 

 

 

             

          ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์                                        ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุล
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ลักษณะองค์กร  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกาศจัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554     

ให้เป็นส่วนงานวิชาการ ตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ตรา

ในราชกิจจานุเบกษา หน้า 42 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 81 ง  ณ วันที่ 16 พฤษภาคม 2555 เดิมวิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีที่ตั้งอยู่ ณ อาคารเวฟเพลส ช้ัน 9 ถนนวิทยุ แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน 

กรุงเทพมหานคร 10330 ต่อมาได้ย้ายที่ตั้งมาอยู่ที่เลขที่ 55 อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร 10330  

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนินการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา และ

สร้างความร่วมมือในการจัดการศึกษา ฝึกอบรม หรือจัดประชุมสัมมนากับหน่วยงานภายในและ

ภายนอก ตลอดจนเป็นศูนย์กลางการประชุมของผู้ทรงคุณวุฒิและการประชุมส าคัญของมหาวิทยาลัย 

เช่น การประชุมสภามหาวิทยาลัย การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ และเป็น

สถานที่จัดการศึกษาทางไกลระหว่างวิทยาลัยการจัดการและห้องเรียนที่มหาวิทยาลัยพะเยา รวมทั้ง

ปฏิบัติหนา้ทีส่่งเสริมการปฏิบัติภารกิจต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา ประกอบด้วย

หลักสูตร (1) ระดับปริญญาโท จ านวน 3 หลักสูตร (2) ระดับปริญญาเอก จ านวน 2 หลักสูตร  

ปฐมบทวิทยาลัยการจดัการ 
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ระดับปริญญาโท 3 หลักสูตร 

1. ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

2. การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3. บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต 

ระดับปริญญาเอก 2 หลักสูตร 

1. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

2. ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ซึ่งหลักสูตรระดับปริญญาโทมีความโดดเด่นในการจัดการศึกษาทุกรายวิชาจะมีทั ้งการ

บรรยายและฝึกปฏิบัติร่วมกับการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริงหรือองค์กรชั้นน าทั้งในและต่างประเทศ

ส่วนหลักสูตรระดับปริญญาเอก มีการจัดการศึกษาที่เน้นการศึกษากระบวนการวิจัยแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ร่วมกับการศึกษาดูงาน ณ สถานที่จริงหรือองค์กรช้ันน าทั้งในและต่างประเทศมุ่งเน้นการศึกษา

ค้นคว้าโดยผู้เรียนสามารถน าแนวคิดและทฤษฎีไปใช้ปฏิบัติจริง  
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พันธกิจ (Mission) 

 ผลิตคนไทยศตวรรษที่ 21 วิจัยและนวัตกรรมสู่ประโยชน์เชิงพาณิชย์ บริการวิชาการสร้าง

ความเข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย บริหารงาน

ทันสมัยด้วยธรรมาภบิาล 

วิสัยทัศน์  (Vision) 

 “สถาบันที่ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิตและความเป็นเลิศด้านการบริหารจัดการบนฐาน

นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มเีครือขา่ยระดับสากล”  

ค่านิยม (Value) 

 มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” โดยมีจุดเน้น คือ สร้างความรู้ โดยสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน เอกลักษณ์ของวิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาจะสื่อให้เป็นที่รับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสาธารณชนทั่วไป

ภายใต้คา่นิยมองคก์ร “SMART UPCM”  
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 S = Synergy  รวมพลัง 

 M = Mission  มุ่งสู่พันธกิจ 

 A = Achievement มีความส าเร็จระดับสูง 

 R = Righteousness ยึดมั่นความชอบธรรม 

 T = Technology เชี่ยวชาญเทคโนโลยี 

 U = Unity  มีเอกภาพ      

 P = Professional มอือาชีพ 

 C = Collaboration ร่วมมือกันอย่างมปีระสิทธิภาพ 

 M = Merit  ตอบแทนสังคม 

สมรรถนะหลัก (Core competencies) 

 มีการบริหารงานที่คล่องตัว มีความยืดหยุ่นสูง มีบุคลากรเชี่ยวชาญวิชาการ บริการ และ

งานวิจัย ความสัมพันธ์ของสมรรถนะหลักที่น าไปสู่การบรรลุพันธกิจของสถาบันแสดงได้ดังตาราง

ต่อไปนี้ 

พันธกิจของสถาบัน สมรรถนะหลักของสถาบัน 

ผลติคนไทยศตวรรษที่ 21 มีหลักสูตรที่ทันสมัย ผลิตผูเ้รียนและบุคลากรเพื่อตอบสนองให้ทัน

ต่อการเปลี่ยนแปลงของสังคมและเทคโนโลยี เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานที่เกี่ยวข้อง ด้วยทักษะการเป็นผู้น าและท างานเป็นทีม 

วิจัยและนวัตกรรม สูป่ระโยชน์

เชงิพาณิชย์ 

สร้างความรว่มมอื มุ่งเน้นนวัตกรรมใหม ่สามารถน าไปใช้ประโยชน์

ต่อชุมชน สังคม และภาคอุตสาหกรรมในเชิงพาณิชย์ สู่การเตบิโต

อย่างยั่งยืนของสังคม สนับสนุนการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ

การบริหารจัดการงานวิจัยและนวัตกรรม มีการตดิตามและการ

ประเมินผลเป็นระบบ  

บริการวิชาการ สร้างความ

เข้มแข็งให้ชุมชนและสังคม 

เป็นแหล่งรวมความรู้และความเชี่ยวชาญใหบ้ริการแก่ชุมชน สร้าง

ศูนย์กลางการพัฒนาผูป้ระกอบการ และสร้างวิชาชีพแก่บุคคล

ทั่วไป 

ท านุบ ารุงศลิปะและวัฒนธรรม

ท้องถิ่นเพื่อความเป็นไทย 

ท านุบ ารุง อนุรักษ์ ฟื้นฟู สืบสาน สร้างสรรค์ และพัฒนาศลิปะและ

วัฒนธรรม เพื่ออนุรักษ์ภูมิปัญญาและสมบัติของประเทศชาติ และ

สร้างรายได้ให้แก่ชุมชน 

บริหารงานทันสมัยด้วยธรรมาภิ

บาล 

ผูบ้ริหารและบุคลากรยึดหลักแนวทางการบริหารงานด้วยความ

โปร่งใส ตรวจสอบได้ มีระบบและกลไกการด าเนินงาน ติดตาม 

และการควบคุมที่มีประสิทธิภาพและเกิดประสทิธิผล 
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วัตถุประสงค์ของวทิยาลัยการจัดการ 

 1. เพื่อจัดการเรียนการสอนที่มุง่เน้นการผลิตบัณฑติออกไปเป็นผู้บริหารจัดการอย่างมอือาชีพ

ยุคใหม่ในหลักสูตรและสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นต่อการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ให้น าไปสู่การพัฒนา

ประเทศให้ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยีทั้งระดับชาติ ระดับภูมิภาค

และระดับนานาชาติ 

 2. เพื่อพัฒนาหลักสูตรที่ตอบสนองความต้องการของสังคม การเปลี่ยนแปลงของสังคมไทย

สังคมโลกทั้งทางดา้นความรู้และทักษะวิชาชีพ 

 3. เพื่อให้ผู้เรียนได้รับความรู้และสามารถแลกเปลี่ยน ต่อยอดประสบการณ์ได้จากการเรียน 

ในช้ันเรียนและนอกช้ันเรียน สามารถน าไปคิด วิเคราะห์ และประยุกต์ใช้ได้ตามความต้องการของ

ภาคเอกชน องค์กรภาครัฐ โดยมีผลในการสร้างความเจริญเติบโตและความสามารถในการแขง่ขันอย่าง

ยั่งยืน 

 4. เพื่อสร้างงานวิจัยองค์ความรู้แบบมีส่วนร่วมที่สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการตอบปัญหา

สังคม และเพื่อเป็นประโยชน์เชงิพาณิชย์ทางธุรกิจหรอืพัฒนาอุตสาหกรรมภาครัฐภาคเอกชน ซึ่งจะเป็น

การเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 

 5. เพื่อจัดการเรียนการสอนสาขาวิชาที่มีความจ าเป็นในการพัฒนาประเทศตรงตามความ

ต้องการของผู้เข้าศกึษาที่ตอ้งการพัฒนาตนเองเป็นผู้น าและเป็นผู้บริหารยุคใหม่ 

 6. เพื่อเป็นศูนย์กลางทางวิชาการของมหาวิทยาลัยในการให้บริการวิชาการแก่บุคลากร

หน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน โดยเน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน 

(Community Empowerment) 

 7. เพื่อเป็นศูนย์กลางการสร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการ การสร้างงานวิจัยและ

นวัตกรรมกับหนว่ยงานองค์กรภาครัฐและภาคเอกชนทั้งภายในและภายนอกต่างประเทศ 

 8. เพื่อเป็นศูนย์ประสานงานการบริหารจัดการให้เกิดความเชื่อมโยงกิจกรรมของมหาวิทยาลัย

พะเยากับเขตกรุงเทพมหานครและเขตปริมณฑล ที่จะส่งผลให้ เกิดการบริหารจัดการอย่าง  

มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลตามเป้าหมายของมหาวิทยาลัย 
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วิทยาลัยการจัดการมีวัตถุประสงค์ร่วมกับมหาวิทยาลัยพะเยาในประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการ

บริหารจัดการอย่างมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และยึดมั่นในธรรมาภิบาล โดยวิทยาลัยการจัดการ

ก าหนดแผนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน มีการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนให้กับ

บุคลากร มีการติดตามและประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากร  

ด้านการบริหารอัตราก าลัง 

ในปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการจัดการมีบุคลากรทั้งสิ้น 33 คน แบ่งเป็นบุคลากรสาย

วิชาการ (อาจารย์) จ านวน 13 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จ านวน 17 คน ประกอบด้วยอาจารย์ที่

คุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอก จ านวน 12 คน และคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาโท จ านวน 

1 คน โดยมีอาจารย์ที่ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ จ านวน 9 คน จ าแนกเป็นรองศาสตราจารย์ จ านวน 

6 คน และผูช่้วยศาสตราจารย์ จ านวน 3 คน  

จากการวิเคราะห์ข้อมูลจ านวนบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการในปี 2564 มีอัตราอาจารย์ที่มี

คุณวุฒิและต าแหน่งทางวิชาการเพียงพอต่อการจัดการเรียนการสอนในระดับบัณฑติศกึษา 

อัตราบุคลากรสายวิชาการ  

 

ล า

ดับ 

 

สาขาวิชา 

จ านวนบุคลากร คุณวุฒิ

การศกึษา 

ต าแหน่งทางวิชาการ 

ปฏิบัติ 

งาน 

ศกึษา

ต่อ 

รวม ป.

ตร ี

ป.

โท 

ป.

เอก 

ผศ.

(ป.

โท) 

ผศ.

(ป.

เอก) 

รศ.

(ป.

โท) 

รศ.

ป.

เอก) 

ศ.

(ป.

เอก) 

1 การจัดการการ

ท่องเที่ยวและ

โรงแรม 

6 0 6 0 1 5 0 0 1 2 0 

2 บริหารการศกึษา 6 0 6 0 0 6 0 2 0 3 0 

3 บริหารธุรกิจ 1 0 1 0 0 1 0 1 0 0 0 

รวม 13 0 13 0 1 12 0 3 1 5 0 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงานด้านการบริหาร 
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อัตราบุคลากรสายสนับสนุน รวมทั้งสิ้น 17  คน 

1. บุคลากรที่ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัย จ านวน 15   คน 

2. ลูกจา้งช่ัวคราวรายเดือน     จ านวน   2  คน 

ที ่ รายชื่อบุคลากร ต าแหน่ง ประเภทสัญญาจ้าง 

1 นางสาวจิตรสุดา เวตมะโน นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 

2 ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

3 นางสาวธนาภรณ ์ภู่พฤกษชาติ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

4 นางสาวไอลดา บูรณะสมัฤทธิ์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

5 นางสาวสิริภสัสร มาวงษ์ นักวชิาการศึกษา พนักงานมหาวิทยาลัย 

6 นางสาวสมฤด ีศรีสงคราม เจา้เหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

7 นายวรพล ศรีศรก าพล เจา้เหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

8 นางสาวสกาวเดือน หวัดพงศ์ เจา้เหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

9 นางวาสนา โคตะสนิธ์ เจา้เหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

10 นางสาวธนวรรณ เชาวน์เกษม นักวชิาการเงินและบัญชี พนักงานมหาวิทยาลัย 

11 นางสาวกัญญาภัทร ศรีอาจ เจา้เหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

12 นางสาววรัญญา จารุชัยสิทธกิุล เจา้เหน้าที่บริหารงานทั่วไป พนักงานมหาวิทยาลัย 

13 นางอญัชลี ธรรมลังกา คนงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 

14 นายทว ีพรหมล ิ คนงาน พนักงานมหาวิทยาลัย 

15 นายสมศักดิ์ บุญประเสรฐิ พนักงานขับรถยนต ์ พนักงานมหาวิทยาลัย 

16 นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์ เจา้หน้าที่บริหารงานทั่วไป ลูกจา้งช่ัวคราว 

17 นางวันเพ็ญ เมอืงค า คนงาน ลูกจา้งช่ัวคราว 
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ด้านการพัฒนาบุคลากร 

            วิทยาลัยการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการ

ท างานของบุคลากรในปีงบประมาณ 2564 โดยสนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเชงิวิชาการ ฯลฯ แต่เนื่องดว้ยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรค

ติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ในปีงบประมาณ 2564 จึงเป็นในรูปแบบออนไลน์ 

รายชื่อบุคลากรเข้าร่วมอบรมหลักสูตรต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 

ล าดับ

ที่ 

ชื่อ-สกุล ต าแหน่ง ประกาศนียบัตร

ที่ได้รับ (ฉบับ) 

1 ผศ.ดร.ศริิพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดี 3 

2 ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร อาจารย์ประจ า 34 

3 น.ส.จติรสุดา เวตมะโน รักษาการแทนหัวหน้าส านักงาน 3 

4 ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ   รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน 35 

5 น.ส.กัญญาภัทร ศรีอาจ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 6 

6 น.ส.ธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 5 

7 น.ส.สมฤดี ศรีสงคราม รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานฯ 6 

8 น.ส.สกาวเดือน หวัดพงศ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 6 

9 น.ส.วรัญญา จารุชัยสิทธิกุล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 7 

10 นายวรพล ศรศีรก าพล เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 

11 น.ส.ธนวรรณ เชาวน์เกษม นักวิชาการเงินและบัญชี 4 

12 น.ส.สิริภัสสร มาวงษ์ นักวิชาการศกึษา 8 

13 น.ส.ไอลดา บูรณะสัมฤทธิ์ นักวิชาการศกึษา 8 

14 นางวาสนา โคตะสินธ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 3 

15 น.ส.รชตพรรณ วรบูรณ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 4 
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ด้านการน าองค์กร และการก ากับดูแลองค์กร 

 วิทยาลัยการจัดการให้ความส าคัญในการก าหนดวิสัยทัศน์ พันธกิจ และค่านิยม ขององค์กร

ผ่านกระบวนการก าหนดวิสัยทัศน์  พันธกิจ และค่านิยมของคณะ โดยการมีส่วนร่วมของบุคลากรทุก

ระดับ เพื่อพัฒนาการเรียนการสอนที่มุ่งเน้นการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพ น าไปสู่การพัฒนาประเทศให้

ก้าวทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางเศรษฐกิจ สังคม และเทคโนโลยี ทั้งในระดับชาติ และนานาชาติ มีการ

ส่งเสริมและสนับสนุนการท าการวิจัยที่เน้นการสร้างปัญญารวมหมู่เคียงคู่ชุมชน มีกระจายอ านาจการ

บริหารงานให้รองคณบดี หัวหน้าส านักงาน และหัวหนา้งาน ตามโครงสร้างการบริหารงานของวิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยน าหลักธรรมาภิบาลมาใช้ในการบริหารงาน และมีการประเมินผล

การปฏิบัติตามบทบาทหนา้ที่เป็นประจ าทุกปี  

ตารางที่ 1 ผลลัพธ์การน าองค์กรของผู้บริหารระดับสูงและหลักจรยิธรรม 

ล าดับ ตัวชี้วัด หนว่ย ปีงบประมาณ 

 2561 2562 2563 2564 

1 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของคณบดี x̄ 3.38 - 3.77 4.05 

2 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรอง

คณบดีฝ่ายบริหาร 

x̄ 3.69 - 3.54 3.43 

3 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรอง

คณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ

การศกึษา 

x̄ 3.69 - 3.46 - 

4 ความพึงพอใจต่อการบริหารงานของรอง

คณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และกิจการพิเศษ 

x̄ 3.31 - - - 

5 มีบทบาทในการเป็นผู้น าและก าหนดทิศทาง

ขององค์กร 

x̄ 3.50 - 3.23 3.43 

6 มีความสามารถในการบริหารงานที่มี

ประสิทธิผลตามวัตถุประสงค์ขององค์กร 

x̄ 3.25 - 3.23 3.43 

7 มีการบริหารงานที่มุ่งเน้นประสิทธิภาพ x̄ 3.56 - 3.23 3.52 

8 มีการบริหารงานด้วยความโปร่งใส x̄ 3.19 - 3.38 3.67 

9 มีการบริหารงานโดยใช้หลักการมสี่วนรว่ม x̄ 3.44 - 3.46 4.05 

10 มีการบริหารงานโดยใช้หลักนิตธิรรมไม่เลอืก

ปฏิบัติ 

x̄ 3.38 - 3.46 3.38 

11 มีการบริหารงานแบบกระจายอ านาจ x̄ 3.56 - 3.46 3.71 
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12 มีการประเมินผลสัมฤทธิ์การปฏิบัติงานของ

ผูน้ า 

x̄ 3.31 - 3.31 3.24 

13 มีการบริหารมุง่เน้นฉันทามติ x̄ 3.44 - 3.31 3.52 

 ผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรต่อการบริหารงานของผูน้ าระดับสูง ในปีงบประมาณ 

2561-2563 วิทยาลัยการจัดการใช้เกณฑ์การแปลความหมายค่าเฉลี่ยเพื่อใช้ในการประเมิน คะแนน

เฉลี่ย 1.00-1.50 ระดับน้อยที่สุด 1.51-2.50 ระดับน้อย  2.51-3.50 ระดับปานกลาง 3.51-4.50 ระดับ

มาก และ 4.51-5.00 ระดับมากที่สุด จากผลการประเมินความพึงพอใจของบุคลากรตอ่การบริหารงาน

ของผูน้ าระดับสูง ปีงบประมาณ 2564 มีค่าเฉลี่ย = 3.74 ผลความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก ส่วนผลการ

บริหารงานตามหลักธรรมมาภิบาลของผู้บริหารองค์กร ปีงบประมาณ 2564 มีค่าเฉลี่ย = 3.55 ผล

ความพึงพอใจอยู่ในระดับมาก เมื่อเทียบกับปีงบประมาณ 2561 และ 2563 ระดับความพึงพอใจต่อการ

บริหารงานเพิ่มขึ้น เนื่องจากผู้น าองค์กรมีการบริหารงานอย่างต่อเนื่อง จึงท าให้ผลการด าเนินงานบรรลุ

ตามเป้าหมาย 

ด้านงบประมาณ การเงนิ ตลาด และกลยุทธ์ 

วิทยาลัยการจัดการมีแนวทางในการจัดสรรงบประมาณ โดยค านึงถึงความส าคัญและความ

จ าเป็นตามพันธกิจหลักโดยก าหนดความส าคัญตามล าดับ ได้แก่ ด้านการเรียนการสอน ด้านการ

บริหารจัดการ ด้านวิจัย ด้านบริการวิชาการ และด้านศลิปะและวัฒนธรรม 

งบประมาณที่ได้จัดสรรตามพันธกิจหลักของวิทยาลัยการจัดการ 

 ด้าน 
ปีงบประมาณ 

2561 

ปีงบประมาณ 

2562 

ปีงบประมาณ 

2563 

ปีงบประมาณ 

2564 

ด้านการเรียนการ

สอน 
24,836,974.00 27,881,680.00 26,447,505.00 16,639,030.00 

ด้านวิจัย 57,000.00 297,250.00 100,000.00 - 

ด้านบริการวิชาการ 362,800.00 10,462,000.00 1,130,000.00 1,604,790.00 

ด้านศลิปะและ

วัฒนธรรม 
119,000.00 60,000.00 60,000.00 3,000.00 

ด้านบริหารจัดการ 10,858,713.00 11,299,070.00 9,372,145.00  7,173,430.00 
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ด้านการบริหารงบประมาณ 

ผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564 ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ประกอบด้วย งบประมาณที่ได้รับจัดสรรจ านวน 25,420,250 บาท วิทยาลัยการจัดการใช้

งบประมาณไปทั้งสิน้ 20,608,251.88 บาท คิดเป็นร้อยละ 81.07 ของงบประมาณทั้งหมด งบประมาณ

คงเหลือ จ านวนเงนิ 4,811,998.12 บาท คิดเป็นร้อยละ 19.93 

งบประมาณรายจ่าย จ านวน

งบประมาณ 

(บาท) 

คิดเป็น % งบประมาณท่ีใช้

ไป 

(บาท) 

คิดเป็น % งบประมาณ

คงเหลือ 

(บาท) 

คิดเป็น 

% 

งบบุคลากร 4,538,400.00 17.85 4,531,806.00 17.83 6,594.00 0.02 

     ค่าจา้งผู้ทรงคุณวุฒิ 4,200,000.00 92.54 4,200,000.00 92.68 0.00 0 

     ค่าจา้งลกูจ้างชั่วคราว 338,400.00 7.46 331,806.00 7.32 6,594.00 100 

งบด าเนินงาน 18,958,560.00 74.58 15,690,247.92 61.72 3,268,312.08 12.86 

     ค่าตอบแทน 2,683,750.00 14.16 2,147,140.00 13.68 536,610.00 16.42 

     ค่าใช้สอย 15,461,810.00 81.56 12,958,808.37 82.59 2,503,001.63 76.58 

     ค่าวัสด ุ 267,000.00 1.40 148,857.31 0.95 118,142.69 3.62 

     ค่าสาธารณูปโภค 546,000.00 2.88 435,442.24 2.78 110,557.76 3.38 

งบลงทุน 60,000.00 0.24 0.00 0 60,000.00 0.24 

     ครุภัณฑ์ 60,000.00 100 0.00 0 60,000.00 100 

งบอุดหนุน 1,863,290.00 7.33 132,952.35 0.52 1,730,337.65 6.81 

     อุดหนุนเพื่อการศึกษา 318,500.00 17.09 72,784.00 54.74 245,716.00 14.20 

     อุดหนุนวิจัย 0.00 0.00 0.00 0 0.00 0 

     อุดหนุนบริการวชิาการ 1,541,790.00 82.75 59,217.35 44.54 1,482,572.65 85.68 

     อุดหนุนท านุบ ารุงศิลปะ 3,000.00 0.16 951.00 0.72 2,049.00 0.12 

รวมท้ังสิ้น 25,420,250.00 100 20,355,006.27 80.07 5,065,243.73 19.93 

0.00

5,000,000.00

10,000,000.00

15,000,000.00

20,000,000.00

25,000,000.00

30,000,000.00

ดา้นการเรียนการสอน ดา้นวิจัย ดา้นบริการวิชาการ ดา้นศิลปะและวัฒนธรรม ดา้นบริหารจัดการ

กราฟแสดงงบประมาณที่ได้จัดสรรตามพันธกจิหลกัของวิทยาลยัการจัดการ

ปีงบประมาณ 2561 ปีงบประมาณ 2562 ปีงบประมาณ 2563 ปีงบประมาณ 2564
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จ าแนกตามประเภทรายจา่ย ประกอบด้วย 

1. รายจ่ายด้านบุคลากร จ านวนเงิน  4,531,806.00 บาท คิดเป็นร้อยละ 17.83 

2. รายจ่ายงบด าเนินงาน จ านวนเงิน 15,690,247.92 บาท คิดเป็นรอ้ยละ 61.72 

3. รายจ่ายงบลงทุน จ านวนเงิน               0.00 บาท คิดเป็นรอ้ยละ   0 

4. รายจ่ายงบอุดหนุน จ านวนเงิน      132,952.35 บาท คิดเป็นร้อยละ 0.52 

เนื่องจากในปีงบประมาณ 2564 เกิดการระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา 2019 วิทยาลัยการจัดการ

มีการปรับลดค่าใช้จา่ยในการด าเนินงาน คิดเป็นรอ้ยละ 19.93 
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กราฟแสดงผลการใช้จ่ายงบประมาณประจ าปีงบประมาณ 2564

จ านวนงบประมาณ (บาท) งบประมาณท่ีใช้ไป (บาท) งบประมาณคงเหลือ (บาท)
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 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินงานตามนโยบาย และพันธกิจของคณะ  

นอกจากรายได้หลักจากค่าธรรมเนียมการศึกษา วิทยาลัยการจัดการยังมีรายได้จากการบริการ

วิชาการ และวิจัย ทั้งจากหน่วยงานภาครัฐและภาคเอกชน ในลักษณะ โครงการ กิจกรรม ที่ก่อเกิด

ประโยชน์ตอ่การเรียนการสอน และส่งเสริมการเรยีนรู้แก่นสิิต  ชุมชน  

 ในประงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการจัดการได้หารายได้หลากหลายช่องทาง เช่นการให้บริการ

เชา่สถานที่ ได้แก่ องค์กรนานาชาติเพื่อส่งเสริมการศกึษา (British Council) บริษัทเอกชนระดับนานาชาติ

ที่มีการแข่งขันทางภาคธุรกิจระดับสูง เชน่ บริษัทโซลเวย์ เอเชีย แปซิฟิค จ ากัด, บริษัท คาโอ อนิดัสเตรี

ยล เป็นต้น และหน่วยงานภาครัฐต่างๆ ที่สนับสนุนเงินทุนทางด้านบริการวิชาการและงานวิจัยแก่

วิทยาลัยการจัดการ  

ล าดับที่ หน่วยงาน งบประมาณ 

1 หนว่ยงานภาครัฐ 484,400.00 บาท 

2 หนว่ยงานภาคเอกชน 668,300.00 บาท 

3 วิทยาลัยการจัดการด าเนินจัดโครงการ/กิจกรรมหา

รายได้ภายในคณะ 

124,106.00 บาท 

          ปีงบประมาณ 2564 วิทยาลัยการจัดการมีรายได้จากช่องทางอื่นๆ นอกเหนอืจากรายได้

หลัก จ านวนเงินทั้งสิ้น 1,276,806.00 บาท (หนึ่งล้านสองแสนเจ็ดหมื่นหกพันแปดร้อยหกบาทถ้วน) 

บริการเช่าสถานที่ห้องประชุม สัมมนา อบรม 

 

 

ด้านการหารายได้  
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แสดงภาพการบริการสถานที่ส าหรับการประชุม สัมมนา อบรมของวิทยาลัยการจัดการ 
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ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ/

บาท 

ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 0.00 งานบริหารทั่วไป 

2 โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 0.00 งานแผนงาน 

3 โครงการประชาสัมพันธ์ 78,500 งานประสานงานฯ 

4 โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานวิทยาลัยการจัดการ 

0.00 งานแผนงาน 

 

 

โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ 

 

 

 

 

 

  

 

 

แสดงภาพการจัดสถานที่ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย พรอ้มใชง้าน 

 

สรุปโครงการด้านบริหาร ปีงบประมาณ 2564 

 

ภาพกิจกรรม/โครงการด้านบริหาร ปีงบประมาณ 2564 
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แสดงภาพการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆ ภายในวิทยาลัยการจัดการใหพ้ร้อมใช้งาน 
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แสดงภาพการท าความสะอาดพืน้ที่ภายในวิทยาลัยการจัดการ 
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โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 

 วิทยาลัยการจัดการ ส่งเสริมและสนับสนุนการพัฒนาเพิ่มพูนทักษะและประสบการณ์ในการ

ท างานของบุคลากรในปีงบประมาณ 2564 โดยสนับสนุนให้อาจารย์และเจ้าหน้าที่เข้ารับการอบรม 

สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเชิงวิชาการ ฯลฯ ทั้งจากหน่วยงานภายในและหน่วยงานภายนอก 

แต่ เนื่องจากสถานการณ์ การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019  (COVID-19) ใน

ปีงบประมาณ 2564 การเข้าร่วมการอบรม สัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และประชุมเชิงวิชาการ ฯลฯ จึง

เป็นในรูปแบบออนไลน์ 
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แสดงภาพการเข้าร่วมอบรม สัมมนา ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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โครงการประชาสัมพนัธ์ 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้รับจัดสรรงบประมาณส าหรับการประชาสัมพันธ์

วิทยาลัยการจัดการ ในโครงการประชาสัมพันธ์ ประจ าปีงบประมาณ 2564 จ านวน 78,500 บาท ซึ่งได้

มีการปรับปรุงเว็ปไซต์ให้ทันสมัย เพื่อเผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประชาสัมพันธ์วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาให้เป็นที่รู้จักอย่างแพร่หลาย และรองรับการเผยแพร่ข้อมูลส าหรับการตรวจประเมิน

คุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ  
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แสดงภาพประกอบโครงการประชาสัมพันธ์ 
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โครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงานวิทยาลัยการจัดการ 

 

 

 
แสดงภาพประกอบโครงการอบรมเพื่อสง่เสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในการด าเนินงาน 

วิทยาลัยการจัดการ 
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วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีสถานที่ตั้งอยู่ที่อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ 

แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร ซึ่งอยู่ใจกลางกรุงเทพมหานคร การเดินทางสะดวก อาคาร

ที่ตั้งเชื่อมต่อกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต และยังมีการเสริมสร้างบรรยากาศให้ความสุขแก่ผู้มาใช้

บริการ ผู้เรียน โดยวิทยาลัยการจัดการ ได้ผ่านการรับรองส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

Green Office ประจ าปี พ.ศ. 2562 รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงิน) ระดับประเทศ 

 

วิทยาลัยการจัดการผ่านการรับรองส านักงานสีเขียวที่เป็นมิตรตอ่สิ่งแวดล้อม Green Office 

ประจ าปี พ.ศ. 2562 รางวัลระดับดีมาก (เหรียญเงนิ) ระดับประเทศ 

 

 

 

 

 

 

ด้านบรรยากาศการท างาน 
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แสดงภาพที่ตัง้วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส ช้ัน 8 ถนนวิทยุ แขวง

ลุมพิน ีเขตปทุมวัน กรุงเทพมหานคร (อาคารเชื่อมกับสถานีรถไฟฟ้า BTS เพลินจิต) 
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แสดงภาพห้องเรียน ห้องประชุม ภายในวิทยาลัยการจัดการ 
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วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ

เพื่อการบริหาร เพื่อให้ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานมีความถูกต้อง และน่าเชื่อถือ โดยวิทยาลัย

การจัดการ จัดสรรงบประมาณในการพัฒนาเว็บไซต์และระบบสารสนเทศในปีงบประมาณ 2564 เพื่อ

พัฒนาเว็บไซต์ และจ้างเจ้าหน้าที่ดูแลระบบเทคโนโลยีและสารสนเทศ รวมถึงเช่าเครื่องคอมพิวเตอร์

เพิ่ม เพื่อรองรับการให้บริการทั้งหน่วยงานภายในและหนว่ยงานภายนอก และมีการน าระบบสารสนเทศ

มาในการบริหารจัดการวิทยาลัยการจัดการในด้านต่างๆ ให้ทันสมัย และมีประสิทธิภาพ โปร่งใส 

ตรวจสอบได้ เช่น ระบบ E-Budget ด้านการบริหารจัดการงบประมาณ ระบบ Microsoft Dynamics AX 

(ERP) ด้านการเงนิและพัสดุ เป็นต้น   

 
แสดงภาพระบบ E-Budget 

 
แสดงภาพระบบ Microsoft Dynamics AX (ERP) 

 

ด้านการพัฒนาระบบขอ้มูลสารสนเทศเพื่อการบริหาร 
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วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการปรับปรุงเว็บไซด์วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อแสดงช่องทางการสื่อสารข้อมูลประชาสัมพันธ์ของวิทยาลัยการจัดการ และเชื่อมโยงข้อมูลส าคัญ 

ในหลายชอ่งทาง เชน่ เว็บไซต์ Facebook Line เป็นต้น  

 
 

 

ด้านการพัฒนาเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ 
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แสดงภาพการปรับปรุงเว็บไซต์ของวิทยาลัยการจัดการ 
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แสดงภาพการประชุมการปรับปรุงเว็บไซด์วิทยาลัยการจัดการ ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2564 โดยมรีองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ หัวหนา้ส านักงานวิทยาลัย  

หัวหนา้งาน และเจ้าหน้าที่วทิยาลัยการจัดการ 
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ด้านการผลติบัณฑิต 

วิทยาลัยการจัดการ มีการจัดการเรียนการสอนจ านวน 6 หลักสูตร แบ่งเป็นระดับปริญญาโท 

3 หลักสูตร และระดับปริญญาเอก 3 หลักสูตร ดังนี้ 

 1. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

 2. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

 4. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 5. หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจ

บริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

 6. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ 

หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

จ านวนนิสิต ณ ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

จ านวนนิสิต ณ ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของวิทยาลัยการจัดการ รวมจ านวน

นิสติปัจจุบันทั้งสิน้ 134 คน แสดงได้ดังตารางตอ่ไปนี้ 

  

ผลการด าเนนิงานด้านงานวชิาการ 
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ระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษา

วิทยาลัยการจัดการ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการประกันคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรและระดับคณะ จึงได้ด าเนินการตามหลักเกณฑ์ของการประเมินคุณภาพในระบบ AUN-QA 

ระดับหลักสูตร โดยแบ่งเป็น 2 องค์ประกอบการประกันคุณภาพหลักสูตร ได้แก่ องค์ประกอบที่ 1 การ

ก ากับมาตรฐาน ตัวบ่งชี้ 1.1 การบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดย 

สกอ. และการพัฒนาคุณภาพตามเกณฑ์ AUN-QA ระดับหลักสูตร ทั้งหมด 11 เกณฑ์ ซึ่งประเมินด้วย

ระดับคะแนน 7 ระดับ และในปีการศึกษา 2563 เป็นด าเนินการตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA Criteria for Performance Excellence Framework) เริ่มต้นด้วยการเขียนโครงร่างองค์กร (OP)  

และการเขียนหมวด 7 ผลลัพธ์  ซึ่ งผ่านการรับรองรายงานการประเมินตนเองผ่านที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ และน าเสนอแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะในที่ประชุม

มหาวิทยาลัยพะเยา ด้วยความร่วมมือกันของบุคลากรของวิทยาลัยการจัดการทุกท่าน โดยผลการ

ประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตรและระดับคณะปรากฏ ดังนี้ 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสูตร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผลการด าเนนิงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษา 



รายงานประจ าปีวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 หนา้ 42 

 

ผลการประเมินคุณภาพภายในระดับคณะ 

ผา่นการรับรองรายงานการประเมินตนเองผ่านที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

และน าเสนอและแลกเปลี่ยนเรียนรู้รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์รางวัลคุณภาพแห่งชาติ 

(TQA Criteria for Performance Excellence Framework) ระดับคณะ ประจ าปีการศกึษา 2563 

 

สรุปโครงการบริการวิชาการด้านพัฒนานิสิต ปีงบประมาณ 2564  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ 6,000 งานวิชาการ 

2 โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใชร้ะบบ 

iThesis  
6,000 งานวิชาการ 

 
 

 

โครงการปฐมนเิทศนิสิตใหม่ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพประชาสัมพันธ์โครงการปฐมนเิทศนสิิตใหม ่ปีการศกึษา 2564 

ภาพกิจกรรมโครงการบริการวชิาการด้านพฒันานิสิต 
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ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวทิยาลัยการจัดการ 

กล่าวต้อนรับนิสติใหม่วทิยาลัยการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

จัดโครงการปฐมนเิทศนิสติใหมผ่่านระบบ Microsoft Teams 
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แนะน าสถานที่ ห้องเรียนให้กับนิสติใหม่วทิยาลัยการจัดการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณาจารย์พูดคุยกับนิสติใหม่วทิยาลัยการจัดการ 
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โครงการอบรมเชิงปฏิบัติการการใช้ระบบ iThesis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ได้รับเกียรตจิากหัวหน้างานทะเบียนนิสติและประมวลผล กองบริการการศกึษา เป็นวิทยากรอบรม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 
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ภาพการอบรมเชิงปฏิบัติการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพนิสิตระดับบัณฑติศกึษาเข้าร่วมโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการผ่านระบบ Microsoft Te 
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สรุปโครงการด้านบรกิารวิชาการ ปีงบประมาณ 2564  

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการร้านค้า UP Café วิทยาลัยการจัดการ 33,121.00 ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

2 โครงการอบรมเชิงวิชาการ "สารสนเทศทางการ

บัญชเีพื่อการบริหารสถาบันอาชีวศกึษาเอกชน" 

24,000.00 

 

รศ. ดร. ศักดิ์ชัย นริัญทวี 

 

3 โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตัวเลขมงคล 5.0 2,985.00 ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

4 โครงการอบรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรูด้้านการ

บริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ออม 

54,000.00 ผศ.ดร.ศริิพร แพรศรี 

5 โครงการการอบรมเทคนิคในการขอทุนวิจัยจาก

หนว่ยงานภายนอก 

10,000.00 ดร.ชมพูนุช จติติถาวร 

 

 

 

 

โครงการร้านค้า UP Café วิทยาลัยการจัดการ 

    

แสดงภาพห้องจ าหน่ายอาหารและเครื่องดื่มของโครงการฯ มีบริการขายขนมขบเคี้ยว 

บะหมี่กึ่งส าเร็จรูป กาแฟ 

 

 

ผลการด าเนนิงานด้านบริการวชิาการ

ภาพกิจกรรมโครงการด้านบรกิารวิชาการ ปงีบประมาณ 2564 
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แสดงภาพการประชาสัมพันธ์รายการอาหารใหน้ิสติทราบผา่นทางไลน์ 
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แสดงภาพเจ้าหน้าที่และนิสิตมาใช้บริการ 

โครงการอบรมเชิงวิชาการ "สารสนเทศทางการบัญชีเพื่อการบริหารสถาบันอาชีวศึกษาเอกชน" 
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โครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตัวเลขมงคล 5.0 

            

 

แสดงภาพ ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ ผูร้ับผิดชอบโครงการกล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการจัดงาน 
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แสดงภาพ คุณโอฬาร จันทร์ค า วทิยากรโครงการสัมมนาเชงิปฏิบัติการตัวเลขมงคล 5.0   

 

แสดงภาพการมอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศร ี 

รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  
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ประมวลภาพบรรยากาศในการเข้าฟังการจัดสัมมนาโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการตัวเลขมงคล 5.0   

 

 



รายงานประจ าปีวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 หนา้ 54 

 

โครงการอบรมเปิดโลกทัศน์การเรียนรู้ด้านการบริหารการเงินส่วนบุคคลเพื่อเพิ่มศักยภาพการ

ออม 

         

แสดงภาพรศ.ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประธานกล่าวเปิดโครงการ 

และเข้าร่วมอบรมผา่นออนไลน์ 

 

 

 

       

 

 

 

 

 

 

แสดงภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศร ีรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

                                        กล่าวรายงาน และเข้าร่วมอบรม 
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แสดงภาพคุณอภชิาต เฉลิมวัน (อาจารย์ตุ)๊ ส านักงานใยแมงมุม วทิยากรบรรยาย 

 

 

 

 

 

 

 

         

แสดงภาพบรรยากาศผูเ้ข้าร่วมอบรม 
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โครงการการอบรมเทคนิคในการขอทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

 

ดร. วารัชต์ มัธยมบุรุษ วิทยากรบรรยาย 

  

  

แสดงภาพบรรยากาศผูเ้ข้าร่วมอบรม 
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สรุปโครงการด้านบรกิารวิชาการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564 

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ 

1 โครงการนวัตกรรมเชงิยุทธศาสตร์เพื่อ

พัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานเศรษฐกิจ

พอเพียงในแขวงบางออ้ เขตบางพลัด 

กรุงเทพมหานคร 
 

180,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร 

 

 

 

โครงการนวัตกรรมเชิงยุทธศาสตร์เพื่อพัฒนาการท่องเที่ยวชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงใน

แขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

  

     

ภาพกิจกรรมโครงการด้านบริการวิชาการพัฒนาชุมชน ปีงบประมาณ 2564 
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แสดงภาพชุมชนบนฐานเศรษฐกิจพอเพียงในแขวงบางอ้อ เขตบางพลัด กรุงเทพมหานคร 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



รายงานประจ าปีวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 หนา้ 60 

 

  

สรุปโครงการด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564   

ล าดับ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผูร้ับผิดชอบ 

1 โครงการส่งเสริมผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

 

2 โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจา้

สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชิน ี

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

- ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

 

3 โครงการเทิดพระเกียรตสิมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา 

สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ  

พระบรมราชินี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

1,000.00 

 

ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

 

4 โครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี ศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

- ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

 

5 โครงการเทิดพระเกียรตพิระบาทสมเด็จพระ

ปรเมนทรรามาธิบดี ศรสีินทร มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

1,000.00 ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ 

 

 

 
 

โครงการส่งเสรมิผ้าไทยสืบสานวัฒนธรรม ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

ผลการด าเนินงานด้านท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

ภาพกิจกรรม/โครงการด้านท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรม ปีงบประมาณ 2564 
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แสดงภาพคณาจารย์สวมใส่ชุดผ้าไทยเข้าร่วมกิจกรรมต่างๆ 

ของวิทยาลัยการจัดการ 
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แสดงภาพเจ้าหน้าที่สวมใส่ชุดผ้าไทยในวันอาทิตย์ 
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โครงการถวายพระพรชัยมงคลสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 

ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

แสดงภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ  
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แสดงภาพนายกสภามหาวิทยาลัยร่วมลงนามถวายพระพร 

 

 

แสดงภาพคณาจารย์รว่มลงนามถวายพระพร 
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แสดงภาพเจ้าหน้าที่รว่มลงนามถวายพระพร  
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แสดงภาพนิสิตร่วมลงนามถวายพระพร 
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โครงการเทิดพระเกียรติสมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมล

ลักษณ  พระบรมราชินี ประจ าปีงบประมาณ 2564 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แสดงภาพจัดบอร์ดเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ 

สมเด็จพระนางเจา้สุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี 
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โครงการถวายพระพรชัยมงคลพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี ศรีสินทร มหาวชิราลง

กรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 
 

แสดงภาพโปสเตอร์ประชาสัมพันธ์โครงการ 
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แสดงภาพการลงนามถวายพระพรทางออนไลน์ 
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โครงการเทิดพระเกียรติพระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดี  ศรีสินทร มหาวชิราลงกรณ 

พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว 

 

 
แสดงภาพจัดบอร์ดเผยแพร่พระราชประวัติและพระราชกรณียกิจของ 

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสนิทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจา้อยู่หัว 

 

 


