
 



 

 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึน้เมื่อในคราวประชุมสภามหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกราคม 2554 มีมติให้ความเห็นชอบโครงการจัดตั้งวิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา และเมื่อวันที่ 15 มกราคม 2554 ได้มีประกาศเรื่องการจัดตั้ง

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นส่วนงานราชการตามมาตรา 7(3) แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ตราในพระราชกิจจานุเบกษา หน้า 42 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 81 ณ วันที่ 

16 พฤษภาคม 2555 วิทยาลัยการจัดการ (College of Management) มหาวิทยาลัยพะเยา เป็น

ศูนย์กลางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและ

ต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการปฏิบัติภารกิจของมหาวิทยาลัย 

โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่มีประโยชน์ต่อการพัฒนาประเทศและสนอง

ความต้องการของผู้ที่ไม่สามารถเดินทางไปศึกษาหรือฝึกอบรม ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัด

พะเยา 

ค่านิยม มหาวิทยาลัยพะเยาได้ก าหนดเอกลักษณ์ของมหาวิทยาลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็งของ

ชุมชน” โดยมีจุดเน้น คอื สรา้งความรู้ โดยสร้างปัญญารวมหมูเ่คียงคู่ชุมชน เอกลักษณ์ของวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อสื่อให้เป็นที่รับรู้ของประชาคมในมหาวิทยาลัยและสาธารณชนทั่วไป

ภายใต้คา่นิยมองคก์ร “UPCM”  

 U = Unity  ความเป็นหนึ่งเดียว มุ่งสุ่เป้าหมาย     

 P = Professional ท างานอย่างมอือาชีพ เพื่อคุณภาพและมาตรฐาน 

 C = Collaboration ร่วมมือกันอย่างมปีระสิทธิภาพ     

 M = Merit  ตอบแทนชุมชนสังคม 

 
 

 



                                               

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกาศเจตจ านงสุจรติการบริหารงาน 

 

               วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ชลธิดา เทพหินลัพ 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการได้มีการ

ด าเนินการส่วนร่วม ในปี พ.ศ.2565 ซึ่งแสดงให้เห็นการให้ความส าคัญ การปรับปรุง การพัฒนา และ

ส่งเสริมองค์กร ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสการจัดท าข้อมูลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใส

ในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ(Integrity and Transparency Assessment : ITA) จ านวน 1 ฉบับ 

เพื่อประกาศเจตจ านงสุจริตการบริหารงาน งดรับ งดให้ของขวัญ ของก านัลทุกชนิดจากการปฏิบัติหน้าที่ 

(No Gift Policy)  

 

 

 



 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

NO GIFT POLICY ‼ “งดให้ งดรับ” 

 

 

               ผูบ้ริหารสูงสุดได้เผยเพร่ประกาศเจตจ านงสุจริตในการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรม

และความโปร่งใสด้วยความซื่อสัตย์สุจริตยึดมั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาล

พร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้ผู้บริหาร เจ้าหน้าที่ บุคลากรทุกคน "งดรับ งดให้ของขวัญของก านัลทุกชนิด

จากการปฏิบัติหน้าที่ (No Git Policy)" รวมทั้งสนับสนุนเล็งเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการปฏิบัติ

ตนด้วยความซื่อสัตย์สุจรติต่อต้านการทุจริตทุกรูปแบบควบคู่กับการบริหารจัดการงานที่มีประสิทธิภาพ

อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กรตลอดจนรว่มกันสร้างวัฒนธรรมให้เกิดขึ้นในองค์กรเพื่อยึดถือเป็น

แนวปฏิบัติอย่างเคร่งครัดโดยทั่วกัน 

 

 



 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหาร 

  ผู้บริหารวิทยาลัยการจัดการ ปฏิบัติหน้าที่ตามแนวทางจรรยาบรรณ มีคุณธรรม 

จรยิธรรม อย่างสูงสุดในการปฏิบัติงานต่อองค์กร และภาพรวมของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  1. โครงการปัจฉิมนิเทศ "ประสิทธิ์บัณฑิตาภรณ์" ส าหรับบัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ปี

การศึกษา 2562 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ห้องประชุม R 805 ได้รับเกียรติ

จากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ 

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานพิธีเปิดโครงการ และให้ปัจฉิมโอวาทนิสิต และให้

โอวาทเกี่ยวกับคุณธรรมความโปร่งใส  และร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต พร้อม

ขับเคลื่อนนโยบาย "no gift policy" ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

แสดงภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหนิลัพ รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและ

ประกันคุณภาพ รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตส านึก

ต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "no gift policy" ประจ าปีงบประมาณ 2565   

 

 

 

 



 

 

 

  2. ร่วมรณรงค์กิจกรรมสร้างจิตส านึกต่อต้านการทุจริต พร้อมขับเคลื่อนนโยบาย "no 

gift policy" ประจ าปีงบประมาณ 2565 วันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2565  เวลา 12.00 น. ณ ห้องประชุม R805  

น าโดย ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พร้อมด้วย

คณาจารย์ บัณฑิตที่ส าเร็จการศึกษา ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของนโยบายในการป้องกันและต่อต้านการทุจริตใน

หัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ภายใต้โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน 

 

 

 
 

 

 

 



 

 

  3. ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ภายใต้โครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 1) วันที่ 16 

มกราคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมL807 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.

ศริิพร แพรศรี รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมคณาจารย์

และบุคลากรเข้าร่วม 

 
 

 
 

แสดงภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศร ีรักษาการแทนรองคณบดีวทิยาลัยการ

จัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ครั้งท่ี 1) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 



 

 

  4. ประชุมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อตัวชี้วัดของแบบวัด OIT ภายใต้โครงการ

ขับเคลื่อนยุทธศาสตรช์าติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การบริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ครั้งที่ 2) เมื่อวันที่ 30 

มกราคม 2565 เวลา 13.30 เป็นต้นไป ณ ห้อง R805 ได้รับเกียรติจากผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร 

แพรศรี รองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการดังกล่าว พร้อมคณาจารย์และ

บุคลากรเข้าร่วม 

 
 

 
 

แสดงภาพ โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศร ีรักษาการแทนรองคณบดีวทิยาลัยการ

จัดการ เป็นประธานกล่าวเปิดโครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร์ชาติภายใต้หลักธรรมาภิบาลสู่การ

บริหารจัดการอย่างยั่งยืน (ครั้งท่ี 2) พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน 

 

 



 

 

 

 
 

แสดงภาพ การอบรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT 

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

พร้อมด้วยคณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ 

 

 
 

แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT 

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o1 o2 o3 o5 o6 o13 o14 o18 o19 o20 o29 o30 o31 

โดยนางสาวจติรสุดา เวตมะโน รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการ 

 

 



 

 

 

 
 

แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT 

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o21 o22 o23 o24 o25 o26 o27 o28 

โดยนางสาวกัญญาภัทร ศรอีาจ รักษาการแทนหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

 

 

แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT 

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o4 o10 o11 o12 o34 o36 o37 o38 o39 o40 o41 o42 o43 

โดยดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน 

 

 



 

 

 

 
 

แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT 

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o15 และรายงานการด าเนินงานโครงการปัจฉิม ปีการศึกษา 2562 

โดยนางสาวธนาภรณ์ ภู่พฤกษชาติ รักษาการแทนหัวหน้างานวชิาการ 

 

 
แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT 

ตัวชี้วัดของแบบวัด OIT o5 o6 o7 o8 o9 o16 o17 o32 o33 o35  

และรายงานการด าเนินปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ คร้ังที่ 1/2565 

โดยนางสาวสมฤด ีศรสีงคราม รักษาการแทนหัวหน้างานประสานงานและประชาสัมพันธ์ 

 

 



 

 

         4. ประชุมการด าเนินปรับปรุงเว็บไซต์วิทยาลัยการจัดการ และประชุมการด าเนินงาน

จัดท าเว็บไซต์ Green University  เมื่อวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 14.00 - 16.00 น. ณ ห้อง R811 

น าโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี พร้อมด้วยหัวหน้าส านักงานวิทยาลัยการจัดการ และ

หัวหนา้งาน เข้าร่วมเพื่อรองรับการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT) ส าหรับการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการด าเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency Assessment: ITA)  และเข้า

รับการประเมินส านักงานสีเขียว ประจ าปี 2565 

 

 

 

 

 


