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วทิยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร 

 

 
 

 วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ จัดตั้งขึ้นเมื่อในครำวประชุมสภำมหำวิทยำลัย

พะเยำ ครั้งที่ 1/2554 เมื่อวันที่ 12 มกรำคม 2554 มีมติให้ควำมเห็นชอบโครงกำรจัดตั้งวิทยำลัย

กำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ และเมื่อวันที่ 15 มกรำคม 2554 ได้มีประกำศเรื่องกำรจัดตั้ง

วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ เป็นส่วนงำนรำชกำรตำมมำตรำ 7(3) แห่งพระรำช 

บัญญัติมหำวิทยำลัยพะเยำ พ.ศ. 2555 ตรำในพระรำชกิจจำนุเบกษำ หน้ำ 42 เล่ม 129 ตอนพิเศษ 

81 ณ วันที่ 16 พฤษภำคม 2555 วิทยาลัยการจัดการ (College of Management) มหาวิทยาลัย

พะเยา เป็นศูนย์กลางการจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษาและติดต่อประสานงานกับ

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่บริหารจัดการและส่งเสริมการปฏิบัติ

ภารกิจของมหาวิทยาลัย โดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอน ในสาขาวิชาที่มีประโยชน์ต่อการ

พัฒนาประเทศและสนองความต้องการของผู้ที่ ไม่สามารถเดินทางไป ศึกษาหรือฝึกอบรม  

ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา  
 

ค่านิยม มหำวิทยำลัยพะเยำได้ก ำหนดเอกลักษณ์ของมหำวิทยำลัย คือ “ปัญญาเพื่อความเข้มแข็ง

ของชุมชน” โดยมีจุดเน้น คือ สร้ำงควำมรู้ โดยสร้ำงปัญญำรวมหมู่เคียงคู่ชุมชน เอกลักษณ์ของ
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วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ เพื่อสื่อให้เป็นที่รับรู้ของประชำคมในมหำวิทยำลัยและ

สำธำรณชนทั่วไปภำยใต้คำ่นิยมองคก์ร “SMART UPCM”  

 S = Synergy  รวมพลัง 

 M = Mission  มุ่งสู่พันธกิจ 

 A = Achievement มีควำมส ำเร็จระดับสูง 

 R = Righteousness ยึดมั่นควำมชอบธรรม 

 T = Technology เชี่ยวชำญเทคโนโลยี 

 U = Unity  มีเอกภำพ      

 P = Professional มอือำชีพ 

 C = Collaboration กำรสรำ้งควำมร่วมมือ      

 M = Merit  ควำมด/ีควำมซื่อสัตย์ 

 

ค่านยิมร่วม 

 1. Competence – หลักควำมรู้ควำมสำมำรถ (ให้ควำมส ำคัญกับผู้ที่มีควำมสำมำรถสูงเป็น

อันดับแรกก่อนเสมอ) (จึงเป็นหนำ้ที่ของทุกคนในองค์กรที่จะต้องช่วยกันยกระดับควำมรู้ควำมสำมำรถ

ของตนเองใหด้ียิ่งขึน้ตลอดเวลำ) (เพื่อส่งเสริม สนับสนุนให้เกิด Competitiveness และ Leadership) 

 2. Freedom – หลักเสรีภำพ (มีเสรีภำพที่จะคิดที่จะท ำงำนให้บรรลุวัตถุประสงค์)  

(เพื่อส่งเสริมสนับสนุนให้เกิด Excellence) (ท ำให้เกิดควำมเป็นเลิศที่หลำกหลำยตำมที่ตนเองถนัดหรือ

เชี่ยวชำญ) 

 3. Justice – หลักควำมถูกต้องยุติธรรม (มีควำมถูกต้องและยุติธรรมอยู่ในหัวใจตลอดเวลำ) 

(มีคุณธรรมและจรรยำบรรณ) (ท ำให้เกิดควำมเคำรพนับถือและควำมไว้เนือ้เชื่อใจซึ่งกันและกัน) 

 4. Generosity – หลักควำมมีน้ ำใจ (มีน้ ำใจช่วยเหลือเกื้อกูลกัน โดยให้ถือเป็น“สิทธิ” ของผู้

ที่ออ่นแอกว่ำที่จะได้รับควำมช่วยเหลือ และเป็น “หนำ้ที”่ ของผู้ที่เข้มแข็งกว่ำที่จะต้องให้กำรช่วยเหลือ) 

(ท ำให้เกิดวัฒนธรรมกำรอยู่รว่มกันอย่ำงมคีวำมสุข) 

 5. Team Learning and Working – หลักกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และท ำงำนเป็นทีม  

(เน้นกำรเรยีนรู้จำกกำรท ำงำนและกำรด ำเนินชีวติ) (ท ำให้เกิดปัญญำรวมหมู่) 

 6. Shared Vision – หลักกำรมีเป้ำหมำยร่วมกัน (มีเป้ำหมำยในกำรท ำงำนร่วมกัน)                 

(ท ำให้เกิดพลังสำมัคคี) (ท ำให้เกิดเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู)้ 

 7. Local and Global Spirit – หลักควำมเชื่อมโยงระหว่ำงชุมชนและสำกล (ยึดคติ  

“องค์ควำมรู้ที่ผลิตและที่ใช้เป็นระดับสำกล ส่วนจิตวิญญำณอยู่ที่กำรรับใช้ชุมชนและสังคมไทย”)  

(ท ำให้เกิดควำมเป็นสำกล หรอื Internationalization) 
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ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 วิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ โดย รักษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร ได้

ด ำเนินกำรจัดท ำข้อมูลกำรประเมินคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ 

(Integrity  and Transparency Assessment : ITA) จ ำนวน 2 ฉบับ เพื่อประกำศเจตจ ำนงสุจริตกำรบริหำร

ของวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ ดังนี ้

 1. ประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตการบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา จ านวน 1 ฉบับ สอดคล้องกับมหำวิทยำลัยพะเยำที่ก ำหนดนโยบำยเกี่ยวกับคุณธรรมและควำม

โปร่งใส ในกำรด ำเนินงำนของมหำวิทยำลัย ลงวันที่ 19 ธันวำคม 2560 เพื่อพัฒนำมหำวิทยำลัยให้มี

ควำมโปร่งใสทั้ง 6 ด้ำน ตำมนโยบำยของรัฐบำล โดยยึดถือเป็นมำตรฐำนและแนวปฏิบัติ ตลอดจนเป็น

ค่ำนิยมรว่มของมหำวิทยำลัยพะเยำให้บุคลำกรทุกคนพึงยึดถือเป็นแนวปฏิบัติ ควบคู่กับกฎระเบียบและ

ข้อบังคับอื่นๆ อย่ำงทั่วถึงประกอบด้วย 

 ด้ำนควำมโปร่งใส 

 ด้ำนควำมพรอ้มรับผดิ 

 ด้ำนควำมปลอดจำกกำรทุจริตในกำรปฏิบัติงำน 

 ด้ำนวัฒนธรรมคุณธรรมในองค์กร  

 ด้ำนคุณธรรมกำรท ำงำนในหน่วยงำน 

 ด้ำนกำรสื่อสำรภำยในหนว่ยงำน 

 วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยรักษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร จึงขอ

ประกาศเจตจ านงการบริหารงานตามนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึด

มั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสนโยบายคุณธรรมและความโปร่งใส ด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ยึด

มั่นในหลักคุณธรรมและความโปร่งใสตามหลักธรรมาภิบาลพร้อมส่งเสริมสนับสนุนให้บุคลากรและ

นิสิตได้เล็งเห็นความส าคัญและมีจิตส านึกในการปฏิบัติตนด้วยความซื่อสัตย์สุจริต ควบคู่กับการ

บริหารจัดการงานที่มีประสทิธิภาพ อันก่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดกับองค์กร 
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แสดงภาพประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตการบริหารงาน 

ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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แสดงภาพประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตการบริหารงาน 

ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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 2. ค าประกาศแสดงเจตจ านงสุจริตการบริหารงานของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา จ านวน 1 ฉบับ  

 

 
แสดงภาพค าประกาศแสดงเจตจ านงสุจรติการบริหารงานของ 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 
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การมุ่งมั่นปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารและบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ  

 ผู้บริหำรและบุคลำกรวิทยำลัยกำรจัดกำร ปฏิบัติหน้ำที่ตำมแนวทำงจรรยำบรรณของ

พนักงำนมหำวิทยำลัยที่ดี มีคุณธรรม จริยธรรม อย่ำงสูงสุดในกำรปฏิบัติงำนต่อองค์กร รวมทั้งกำร

ปฏิบัติงำนของบุคลำกรในหน่วยงำนต่อกำรแก้ไขปัญหำกำรทุจริต โดยผู้บริหำรของหน่วยงำนให้

ควำมส ำคัญในกำรตอ่ต้ำนกำรทุจริตอย่ำงจริงจัง วิทยำลัยกำรจัดกำรมีกำรทบทวนนโยบำยที่เกี่ยวข้อง

กับกำรป้องกันกำรทุจริตในหนว่ยงำนใหม้ีประสิทธิภำพรวมทั้งจัดกิจกรรมกำรด ำเนินงำน ดังนี้ 

 1. จัดโครงกำรอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและควำมโปร่งใสในกำรด ำเนินงำนวิทยำลัยกำร

จัดกำร โดยผู้บริหำรและบุคลำกรวิทยำลัยกำรจัดกำร เมื่อวันที่ 23 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุม 

L807 เวลำ 15.00 – 17.00 น. 

 
 

แสดงภาพ การอบรมให้ความรู้และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ 
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แสดงภาพ การอบรมให้ความรู้และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT  

โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

คณาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ 

 

 
 

แสดงภาพ การอบรมให้ความรู้และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT  

ในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  
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แสดงภาพ การอบรมให้ความรู้และการแบ่งงานผู้รับผิดชอบตามแบบ OIT  

ในโครงการอบรมเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสฯ  

โดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ รักษาการแทนหัวหน้างานแผนงาน  

 

 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อกำรตรวจกำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของ

หน่วยงำน OIT ให้บุคลำกรวิทยำลัยกำรจัดกำร วันที่ 31 มกรำคม 2564 ณ ห้องประชุม L807 เวลำ 

15.00 – 17.00 น. 

 
แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ของหน่วยงาน OIT ให้บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ 
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แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ของหน่วยงาน OIT ให้บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ โดยหัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน 

 

 
 

แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ของหน่วยงาน OIT ให้บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ โดยหัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน 
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 จัดท ำโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้ำงำนแผนงำน 

 
แสดงภาพจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) ในหัวข้อการตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ

ของหน่วยงาน OIT ให้บุคลากรวิทยาลัยการจัดการ โดยหัวหน้าส านักงาน หัวหน้างาน 

 

 3. จัดกิจกรรมสร้ำงจิตส ำนึกต่อต้ำนกำรทุจริต “คนรุ่นใหม่ ไม่เอำคอร์รัปช่ัน” เพื่อปลุก

จติส ำนึกรณรงค ์ให้บุคลำกร นสิิต ต่อตำ้นทุจริต หยุดคอร์รัปช่ันที่ส่งผลกระทบต่อสังคมและเศรษฐกิจ

ประเทศไทย โดยผู้บริหำร คณำจำรย์ นิสิตและบุคลำกรวิทยำลัยกำรจัดกำรวันที่ 6-7 กุมภำพันธ์ 

2564  

 
แสดงภาพจัดกิจกรรมสร้างจติส านึกต่อต้านการทุจริต “คนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น” 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ 
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 จัดท ำโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้ำงำนแผนงำน 

 

 
 

 
 

แสดงภาพจัดกิจกรรมสร้างจติส านึกต่อต้านการทุจริต “คนรุ่นใหม่ ไม่เอาคอร์รัปชั่น” 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

คณาจารย์ นิสิตและบุคลากรวิทยาลัยการจัดการ 
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 จัดท ำโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้ำงำนแผนงำน 

 4. จัดกิจกรรมตดิตำมกำรด ำเนินงำนเว็บไซต์กำรเปิดเผยข้อมูลสำธำรณะของหน่วยงำน OIT  

โดยผูบ้ริหำร คณำจำรย์ นิสิตและบุคลำกรวิทยำลัยกำรจัดกำร ในวันเสำรท์ี่ 6 กุมภำพันธ์ 2564 เวลำ 

15.00 เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมL807 
 

 

 

แสดงภาพติดตามการด าเนินงานเว็บไซต์การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน OIT 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ 
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 จัดท ำโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้ำงำนแผนงำน 

 5. จัดกิจกรรมติดตำมผลกำรด ำเนินงำนองค์ประกอบกำรประเมินกำรประเมินคุณธรรมและ

ควำมโปร่งใสใน  ด ำเนินงำนของหน่วยงำนภำครัฐ ( Integrity and Transparency Assessment : ITA)  

ประจ ำปีงบประมำณ 2564 วันพุธที่ 10 มีนำคม 2564 เวลำ 10.00-12.00 ณ หอ้งประชุมL807 

 
 

 

แสดงภาพติดตามการด าเนินงานการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะของหน่วยงาน OIT 

โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ 
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 จัดท ำโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้ำงำนแผนงำน 

การช่วยเหลือเกื้อกูลและการท าประโยชน์เพื่อส่วนร่วม  รวมทั้งธรรมเนียมการปฏิบัติของ

บุคลากร เพื่อเป็นแบบอย่ำงที่ดีในกำรเสียสละในวิทยำลัยกำรจัดกำร มหำวิทยำลัยพะเยำ และกำรเป็น

ผูม้ีจิตอำสำท ำควำมดีเพื่อสังคม 

 1. งานสัมมนา "นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายหลังสถานการณ์ COVID-

19" ในวันเสาร์ที่ 6 มีนาคม 2564 เวลา 09:00 - 16:00 น. ณ ห้อง R805 

 

แสดงภาพ ผศ.ดร.ศิรพิร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ  

ร่วมเปิดงานสัมมนา "นวัตกรรมการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ภายหลังสถานการณ์ COVID-19" 

 
แสดงภาพบรรยายบรรยายหัวข้อ"Post-COVID 19 Innovative Creative Tourism"  

โดย รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

อาจารย์ประจ าหลักสูตรการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมวิทยาลัยการจัดการ  
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 จัดท ำโดย ดร.เพ็ญพิมพ์ พวงสุวรรณ หัวหน้ำงำนแผนงำน 

 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลธิดำ เทพหินลัพ รักษำกำรแทนคณบดีวิทยำลัยกำรจัดกำร 

มหำวิทยำลัยพะเยำ และคณำจำรย์ เจ้ำหน้ำที่ นิสิต ผู้ข้ำร่วมอบรม ร่วมงำนสัมมนำ "นวัตกรรมกำร

ท่องเที่ยวเชิงสร้ำงสรรคภ์ำยหลังสถำนกำรณ ์COVID-19" ในวันเสำร์ที่ 6 มีนำคม 2564 เวลำ 09:00 - 

16:00 น. ณ ห้อง R805 และร่วมแกะสลักผลไม้เพื่อถ่ำยทอดองค์ควำมรูภู้มปิัญญำไทย  

 
 

 
แสดงภาพผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ  

รักษาการแทนคณบดีวทิยาลัยการจัดการ  

ร่วมแกะสลักผลไม้เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้ภูมิปัญญาไทย  


