
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 6/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 09.3๐ น. เป็นต้นไป 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams และจัดประชุม 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา                                          

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

๒. ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)     

๓. รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศรี)     

๔. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม กรรมการ  

(ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร) 

๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม กรรมการ  

(ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์) 

๖. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) 

๗. ประธานหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) 

๘. อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) 

๙. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

๑๐. รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐ น. 

ประธาน คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 

         ระเบียบวาระที่ 1… 
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน คณบดี  (ผู้ ช่วยศาสตราจารย์  ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ ) กล่าวต้อนรับ

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการทุกท่าน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ  

ฝา่ยเลขานุการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการที่

อยู่ระหว่างด าเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกรท์ี ่28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัตงิาน 

วาระท่ี 4.1 ขอความเห็นชอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เร่ือง ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่ง

ท่ีปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการ

จัดการ พ.ศ. 2564 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ า

ต าแหน่งท่ีปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ 

พ.ศ. 2564  

2. มอบหัวหน้าส านักงานด าเนนิการเสนอเข้าท่ี

ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย

พะเยา  และคณ ะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตาม

ขั้นตอนต่อไป 

อยู่ ระหว่ างเสนอเข้ าท่ี ประชุม

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร บ ริ ห า ร

ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เย า เพื่ อ

พจิารณาต่อไป 

วาระท่ี 5.2 ขอหารือเกี่ยวกับ

หัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

ส าขาวิ ช าก ารจั ด ก ารก าร

ท่องเท่ียวและโรงแรม 

มติ ท่ีประชุมมอบประธานหลักสูตรปรัชญา

ดุ ษฎี บัณ ฑิ ต  ส าขาวิช าก ารจั ดก ารการ

ท่องเท่ียวและการโรงแรม ท ารายงานชี้แจงถึง

ความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 

5 ราย โดยท้ังนี้จะตอ้งไม่กระทบกับการส าเร็จ

การศึกษาของนสิิต 

จัดเข้าวาระสืบเนื่องระเบียบวาระ

ท่ี 3.1 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

         ระเบียบวาระที่ 1.2.2... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่วิทยาลัยการจัดการ 

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

สรุปเรื่อง 

   ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2039 ลง

วันที่ 19 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 นั้น 

  งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่  และ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 

หน่วยงาน 

ค่าบริการสถานที่ (บาท) 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

หลังจากหักคา่ใช้จ่าย (บาท) 

พฤษภาคม 2564 พฤษภาคม 2564 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

หนว่ยงานภายนอก - 

3,990.00 2,407.00 1,583.00 หนว่ยงานภายใน 

(ยกเวน้ค่าบริการสถานที)่ 

35,400.00 

รายได้ค่าบริการสถานที่จากหน่วยงานภายนอก            จ านวนเงิน    0.00  บาท 

รายได้ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังจากหักค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  1,583.00  บาท 

 สรุปรายได้ เดือนพฤษภาคม  2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้     1,583.00  บาท 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3  เรื่อง รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการ 

         ตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2563  

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

2563 นั้น หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ (ตส.-63_15) 

ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นที่เรยีบร้อยแลว้ ตามบันทึกข้อความหนว่ยตรวจสอบภายใน  

 

ที ่อว 7316/062... 
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ที ่อว 7316/062 ลงวันที่ 6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการตรวจสอบวิทยาลัยการ 

จัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมอบวิทยาลัยการจัดการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงาน

ผลการตรวจสอบที่ ตส.63_15 และรายงานผลการด าเนินการต่ออธิการบดี โดยเสนอผ่านหน่วย

ตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันท าการ หลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบดังกล่าว 

   บัดนี้ วิทยาลัยการจัดการ ได้รายงานผลการด าเนินการตามข้อเสนอแนะในรายงานผล

การตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 เสนอผ่านหน่วยตรวจสอบภายใน 

เรียบร้อยแลว้ ตามบันทึกข้อความที่ อว 7327/1873 ลงวันที่ 5 มิถุนายน 2564 

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่อง ขอรายงานข้อมูลบุคลากรที่มปีระวัติการเป็นหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการ 

            วิจัยในระยะเวลา ตัง้แต่ปี 2559 – 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ บันทึกข้อความจากงานแผนงาน ที่ อว 7327/2036 ลงวันที่ 18 มิถุนายน 

2564 เรื่อง ขอรายงานข้อมูลบุคลากรที่มีประวัติการเป็นหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการวิจัยในระยะเวลา ตั้งแต่

ปี 2559 - 2564 นั้น 

  งานแผนงาน ได้สรุปข้อมูลบุคลากรที่มีประวัติการเป็นหัวหน้า/ผู้ร่วมโครงการวิจัยใน

ระยะเวลา ตั้งแต่ปี 2559 – 2564 เรียบร้อย ซึ่งมีโครงการวิจัยที่ได้รับงบประมาณจากกองวิจัย 

มหาวิทยาลัยพะเยา ทีอ่ยู่ระหว่างด าเนินการ จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

2564 น วั ต ก ร รม เชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เพื่ อ

พั ฒ น าก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว ชุ ม ช น บ น

ฐานเศรษฐกิจพอเพียงในแขวงบางอ้อ 

เขตบางพลัด กรุงเทพฯ 

180,000 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร 16 พ.ค. 2564 

ถึง 

15 พ.ค. 2565 

2564 ปัจจัย ท่ีส่ งผลต่อการตัดสิน ใจต่อ

ทางเลือกประเทศไทยเป็นบ้านหลังท่ี 2 

130,000 ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร 1 ธ.ค. 2563 – 

30 พ.ย. 2564 

2563 น วั ต ก ร รม เชิ ง ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ เพื่ อ

พัฒนาการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์

แบบบูรณาการอย่างยั่งยืนในชุมชนวัด

ทองนพคุณ แขวงคลองสาน เขตคลอง

สาน กรุงเทพฯ 

210,000 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร 15 พ.ค. 2563 

ถึง 14 พ.ค. 

2564 โดยขอ

ขยายเวลาคร้ังท่ี 

1  ถึ งวัน ท่ี  14 

ส.ค. 2564 
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โครงการวิจัยที่ยกเลิก... 

2563 ก า ร พั ฒ น า เส้ น ท า ง ท่ อ ง เ ท่ี ย ว

วัฒนธรรมเชิงสร้างสรรและนวัตกรรม

ในเขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

120,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 

และอยู่ระหว่าง

ส่งเล่มงานวจิัย 

โครงการท่ีด าเนนิการเสร็จสิ้นแลว้ จ านวน 6 โครงการ 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 

2561 การพัฒนาการท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์

บนพื้นฐานอัตลักษณ์และวิถีไทยแบบ

บูรณาการอย่างยั่งยืนในเขตบางกอก

นอ้ย กรุงเทพมหานคร ประเทศไทย 

170,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 

2561 โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูวัฒนธรรม

ท่องเท่ียวพุทธศาสนาด้านการอบรม

สมาธิและฝึกสติในวัดในเขตบางกอก

น้อย 

100,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 

2561 โครงการเส ริมสร้างความเข้มแข็ ง

ประชาชนโดยพลังประชารัฐ: การสร้าง

ผู้ ประกอบการท่องเท่ียว (Tourism 

startups)  ใ น เ ข ต บ า ง ก อ ก น้ อ ย 

กรุงเทพมหานคร 

100,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 

2561 แผนยุ ท ธศาสต ร์ เพื่ อพั ฒ นาการ

ท่ อ ง เ ท่ี ย วด้ า น อ าห า รภ า ใต้ เชิ ง

สร้างสรรค์แบบบูรณาการอย่างยั่งยืน 

ในจังหวัดสุราษฎร์ธานี ประเทศไทย 

60,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 

2560 โค ร งก า รพั ฒ น าก า ร ท่ อ ง เ ท่ี ย ว

เศรษฐกิ จพอเพี ยง 4.0 ; แบรนด์

ท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ในกรุงธนบุรี 

กรุงเทพมหานคร 

100,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 

2559 โครงการเสริมสร้างทุนทางสังคมกับ

การจัดการท่องเท่ียวเชิงสร้างสรรค์ใน

เขตพื้นท่ีชุมชนกุฏีจีน แขวงกัลยาณ์ 

เขตธนบุรี กรุงเทพมหานคร 

 

200,000.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ปิดโครงการแลว้ 
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โครงการวิจัยที่ยกเลิก จ านวน 4 โครงการ 

ปีงบประมาณ ชื่อโครงการ งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ ระยะเวลา 
2562 การเขียนบทความ เร่ือง การสง่เสริม

การพัฒนาความคิดผ่านโครงการ

คุณธรรมในสถานศกึษาขั้นพื้นฐาน 

0.00 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นรัิญทวี ยกเลิก

โครงการ 

2562 โครงการวจิัยเร่ืองแนวทางพัฒนาการ

ท่องเท่ียวเชงิสร้างสรรค์ในวัดทอง     

นพคุณ เขตคลองสาน กรุงเทพฯ 

0.00 รศ.ดร.พยอม ธรรมบุตร ยกเลิก

โครงการ 

2562 โครงการวจิัยเร่ืองการวเิคราะหก์าร

รับรู้ของนักท่องเท่ียวชาวต่างชาติท่ีมี

ตอ่การท่องเท่ียวเชงิสุขภาพในประเทศ

ไทย 

0.00 ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร ยกเลิก

โครงการ 

2561 โครงการวจิัยเร่ืองการสร้างโมเดลการ

เก็บคนืวัฒนธรรมชุมชน โดยใชแ้นวคิด

ชุมชน วัด โรงเรียน (ซ.ว.ร.) 

กรณศีกึษาชุมชนบางกระดี่  

0.00 รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นรัิญทวี ยกเลิก

โครงการ 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง ขอแจ้งมติท่ีประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งท่ี 

            5/2564 เรื่อง การขยายเวลาการศึกษาให้กับนสิิตนักศกึษาอัน 

                                      เน่ืองมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

            (COVID-19) 

สรุปเรื่อง 

     กองบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งเวียนมติที่ประชุมคณะกรรมการ

มาตรฐานการอุดมศึกษา ครั้งที่ 5/2564 ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม กองยกระดับคุณภาพการจัดการศึกษาระดับอุดมศกึษา แจ้งการขยายเวลาการศกึษา

ให้กับนิสตินักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ของ

มติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษาในคราวประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 

พฤษภาคม 2564 มมีติเห็นชอบในหลักการการขยายระยะเวลาการศกึษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มรีะยะเวลาการศกึษาครบตามที่ก าหนดใน 

 

ปีการศกึษา 2563... 



- 7 - 

 

 
 

ปีการศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา ทั้งนี้ให้สถาบันอุดมศึกษาพิจารณาการขยายระยะเวลา

การศกึษาดังกล่าวโดยไม่ต้องเสนอคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษาพิจารณา 

มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง ขอรายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน  

                                      ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2023 ลง

วันที่ 17 มิถุนายน 2564 เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน ทะเบียน 

กต-3607 พะเยา ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ประกอบกับหนังสอืการส่งมอบงานและขอเบิกค่าเช่า

รถยนต์รับรองจากห้างหุ้นสว่นวรรณมณี งวดที่ 23 ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 นั้น  

บัดนี ้วทิยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 16 มิถุนายน 2564 และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าให้กับ

หา้งหุ้นสว่นวรรณมณตี่อไป  

มติ      ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.7  เรื่อง แจ้งผลการขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรยีนของนิสิตใหม่ 

                                      รุ่นเข้าศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยขอยกเว้น 

                                       ค่าปรับ จ านวน 3 หลักสูตร 

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยการจัดการ ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงการลงทะเบียนเรียนของนิสิตใหม่ รุ่น

เข้าศึกษาภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยขอยกเว้นค่าปรับ จ านวน 3 หลักสูตร คือ

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม ตามบันทึกข้อความเลขที่ อว 7327/1716 ลงวันที่ 19 พฤษภาคม 2564 นั้น  

     บัดนี ้มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาอนุมัต ิดังนี ้

1. อนุมัตกิารปรับแผนการศกึษา ให้นสิิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่เข้าศึกษา

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2563 เฉพาะครั้งนีโ้ดยอนุโลม 

๒.อนุมัตยิกเลิก... 
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2. อนุมัตยิกเลิกการลงทะเบียนเรียนและผลการเรียน ภาคการศกึษาปลาย ปีการศกึษา 2563 ใน 

รายวิชาที่ลงทะเบียนเรียน  

3. อนุมัตใิหน้ิสติดังกล่าวลงทะเบียนเรียนรายวิชาที่ตามที่นิสิตได้เข้าเรียนจริง ในภาคการศกึษา 

ปลาย ปีการศึกษา 2563 โดยยกเว้นค่าปรับ เมื่อมหาวิทยาลัยด าเนินการลงทะเบียนให้นิสิตเสร็จสิ้นแล้ว 

ใหว้ิทยาลัยการจัดการจัดส่งรายงานผลการศกึษา (UP32) ใหก้ับมหาวิทยาลัยในทันท ี

4. อนุมัตใิหจ้ัดส่งผลการศกึษาล่าช้าโดยอนุโลม 

5. มอบกองบริการการศกึษา ด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง 

6. มอบวิทยาลัยการจัดการด าเนินการตรวจสอบขั้นตอนการปฏิบัติงานใหถู้กต้องเหมาะสมและ 

รอบคอบในการปฏิบัติงาน เพื่อมิใหเ้กิดข้อผดิพลาดดังกล่าวอีก 

ทั้งนี ้การบันทึกผลการเรียนต้องใหผู้ร้ับผดิชอบรายวิชาเป็นผูบ้ันทึกด้วยตนเอง 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.8 เรื่อง  ขอแจ้งการน าส่งรายชื่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ 

ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี

การศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย นิสิตระดับปริญญาเอก วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 

หลักสูตร ได้แก่หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 จ านวน 5 ราย 

และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแม แบบ 2.1 จ านวน 8 

ราย รวมทั้งสิ้น 13 ราย ได้ยื่นใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับ

บัณฑิตศึกษาพร้อมหลักฐาน ตามก าหนดปฏิทินการศกึษาของมหาวิทยาลัยพะเยา ภาคการศกึษาฤดูร้อน 

ปีการศึกษา 2563 โดยนิสิตได้รับความเห็นชอบและรับรองจากประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

ประธานหลักสูตรเรียบร้อยแล้ว ประกอบกับวิทยาลัยการจัดการได้น าส่งใบสมัครและเอกสารประกอบ

เพื่อขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 13 ราย ไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ

พิจารณาอนุมัตติามขั้นตอนเรียบร้อยแลว้  

  งานวิชาการ จึงขอขอแจ้งการน าส่งรายชื่อผู้ขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับ

นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 13 ราย ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ  

มติ      ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.9... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.9  เรื่อง ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ฉบับ 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่  วิทยาลัยการจัดการ ขออนุมัติ เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรการศึกษา

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษาและหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศกึษา 

ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ ซึ่งที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2564 เมื่อวันเสาร์ที่ 20 มีนาคม 2564 มีมติเห็นชอบ นั้น  

บัดนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาอนุมัติค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา  จ านวน 4 ฉบับ 

ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา  

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ พ้นจาก 

ต าแหน่งประธานหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร 

การศึกษา 

4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อนุมัติให้ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภูว่ัฒนกุล พ้นจาก 

ต าแหน่งประธานหลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 10 มิถุนายน พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป  

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.10 เรื่อง ขอแจ้งค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 

ฉบับ 

สรุปเรื่อง 

เพื่อให้การเก็บรักษาเงินและการตรวจสอบเงินทดรองจ่ายคงเหลือประจ าวันส าหรับเงิน

ทดรองจ่ายหมุนเวียนของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติส าหรับเงินทดรองจ่ายหมุนเวียนของส่วนงาน พ.ศ. ๒๕๖๓ วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอแจ้งค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ฉบับ ให้ที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยารับทราบ ดังนี้ 

๑. ค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการตรวจนับเงินทดรองจา่ยหมุนเวียน 

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๒.ค าสั่งวิทยาลัย... 
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๒. ค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แตง่ตัง้ผู้มหีนา้ที่รักษาเงินทดรองจา่ยหมุนเวียนวิทยาลัย 

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ      ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 5/2564  

เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม ๒๕๖4 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมี

การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ 3.1   เรื่อง   รายงานชี้แจงถึงความซ้ าซ้อนของหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิต 

  หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

  และโรงแรม จ านวน 5 ราย 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

(ผศ.ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) ได้สอบถามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ ถึงประเด็นที่มีการ

กล่าวถึงเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ท าการสอบวิทยานิพนธ์

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ราย เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอค า

ชีแ้จงถึงประเด็นดังกล่าว และได้สอบถามมายังคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาของ

วิทยานิพนธ์ นั้น 

 ในทีป่ระชุม… 
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  ในที่ประชุมจึงขอหารือเกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวน 5 รายดังกล่าว โดยที่ประชุมมีมติ

มอบประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม ท ารายงาน

ชี้แจงถึงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 5 ราย โดยทั้งนี้จะต้องไม่กระทบกับการส าเร็จ

การศกึษาของนสิิต และใหน้ าเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

  บัดนี้ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม ได้จัดท ารายงานชี้แจงถึงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 5 รายดังกล่าวเรียบร้อย

แล้ว  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณารายงานชี้แจงถึงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 5 

รายดังกล่าว เพื่อด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ที่ประชุมเพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ และมอบประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม แจ้งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ

โรงแรมเพื่อทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.1   เรื่อง  ขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้

              บริการห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. … 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการยืม-คืนหนังสือห้องสมุดของ

วิทยาลัยการจัดการ และบริการถ่ายส าเนาเอกสารให้กับนิสิตและหน่วยงานภายนอกที่มาใช้บริการของ

วิทยาลัยการจัดการ นั้น เพื่อให้การด าเนินงานภายในของวิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

วิทยาลัยการจัดการ จึงขอเสนอ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุด

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. … ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อ โปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ และมอบวิทยาลัยการจัดการ  เสนอ

มหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

 

 

 

           ข้อเสนอเพื่อ... 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดพิจารณา (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการ

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. … เพื่อด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาตามขั้นตอนตอ่ไป                                                                         

มติ ที่ประชุมมมีติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. … 

2. มอบหัวหน้าส านักงานปรับแก้ไขตามมติที่ประชุมและประสานกองกฎหมายและทรัพย์สิน 

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาดังกล่าวต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.2   เรื่อง ขอยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต

                    ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้รับอนุมัติให้โอนย้ายรายชื่อนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิตไปสังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เมื่อภาคการศึกษาที่ 1 ปีการศึกษา 2563 ตามบันทึกข้อความที่ อว 7327/3022 ลงวันที่ 

12 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติโอนย้ายรายชื่อนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการ

จัดการ ไปสังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา และขอยกเว้นค่าธรรมเนียมโอนย้ายหลังก าหนด ตามความละเอียดทราบแล้วนัน้ 

 เพื่อให้การประกันคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรสอดคล้องกับการด าเนินงานของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ จึงขอยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็น

ต้นไป 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. บันทึกข้อความที่ อว 7327/3022 ลงวันที่ 12 กันยายน 2563 เรื่อง ขออนุมัติ

โอนย้ายรายชื่อนิสิตหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต วิทยาลัยการจัดการ ไปสังกัด หลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และขอยกเว้นค่าธรรมเนียม

โอนย้ายหลังก าหนด 

2.รายชื่ออาจารย์... 
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 2. รายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (มคอ.2) หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2559 ที่จัดการเรียนการสอน ณ มหาวิทยาลัย

พะเยา และวิทยาลัยการจัดการ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดพิจารณายกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ ตั้งแต่ปีการศึกษา 2563 เป็นต้นไป เพื่อ

ด าเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วเห็นว่า 

 1. วิทยาลัยการจัดการได้รับอนุมัติให้โอนย้ายนิสิตไปสังกัดหลักสูตรบริหารธุรกิจ

มหาบัณฑิต คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ ตั้งแต่ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2563 แล้ว จึงไม่มี

นิสติคงค้างอยู่ในหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ  

 2. ปัจจุบันมีอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรของหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ จ านวน 1 ท่าน คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ศริิพร แพรศรี พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  

 ที่ประชุมจงึมีมติ ดังนี้ 

 1. เห็นชอบยกเลิกการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต  

ที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ ตั้งแต่ปีการศกึษา 2563 เป็นต้นไป 

 2. เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง จากเดิม ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี เป็นอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ที่จัดการเรียน

การสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ เปลี่ยนแปลงเป็น ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ศิริพร แพรศรี เป็นอาจารย์

ประจ าหลักสูตรของหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑติ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 3. มอบงานวชิาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5... 
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ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง   ขอแจ้งรายชื่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาและรายชื่อผู้สอนตาม 

     แผนการศึกษาของหลักสูตรที่มีนิสิตก าลังศึกษาอยู่ 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดการเรียนการสอนระดับบัณฑิตศึกษา

และมีนิสติที่ก าลังศกึษาอยู่ในหลักสูตรและช้ันปีต่าง ดังนี้   

 

 
ล าดับ สาขาวิชา ระดับปริญญา หลักสูตรท่ีจัดการเรยีนการสอนในปัจจุบัน นิสิตท่ีก าลังศึกษาใน

หลักสูตร 

1 การบริหาร

การศึกษา 

ปริญญาเอก 1. หลักสูตรการศึกษาดุษฎิบัณฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. หลักสูตรการศึกษาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการ

บรหิารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.2557  

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชการบรหิาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

รหัส 55-57 

 

รหัส 58-62 

 

รหัส 63 เป็นต้นไป 

ปริญญาโท 1. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2557 

2. หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบรหิาร

การศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 

รหัส 61-62 

 

รหัส 63 เป็นต้นไป 

2 การจัดการ

การทอ่งเท่ียว

และโรงแรม 

ปริญญาเอก 1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การทอ่งเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2555 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การทอ่งเท่ียวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 

3. หลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการจัดการ

การทอ่งเท่ียวและการโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 

2559 

รหสั 55-58 

 

รหัส 59-63 

 

 

 

 

รหัส 64 เป็นต้นไป 

 

ปริญญาโท 1. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการโรงแรมและการท่องเท่ียว หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2555 

2. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2560 

3. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ.2564 

รหัส 59 

 

 

รหัส 60-63 

 

 

รหัส 64 เป็นต้นไป 




