
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 5/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๓.๐๐ 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 

      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ ์ภูว่ัฒนกุล) 

๗. ประธานหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

(รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์) 

๘. อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) 

๙. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

๑๐. รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

เริ่มประชุม  เวลา ๑๓.๐๐ 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 4/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที ่25 เมษายน พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัตงิาน 

วาระท่ี  4 .1 ขอเสนอ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง ก าหนดอัตราค่าบริการ

อ า ห า ร  อ า ห า ร ว่ า ง แ ล ะ

เคร่ืองดื่ม วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิท ยาลั ยพ ะ เยา  พ .ศ . 

2564 (ฉบับท่ี 2) 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1 .เห็ น ชอบ ในหลั กก าร  (ร่า ง ) ป ระก าศ

มหาวทิยาลัยพะเยาฉบับดังกล่าว 

2.มอบหัวหน้าส านักงานด าเนินการประสาน

กองกฎหมายและทรัพย์สินตรวจสอบ (ร่าง) 

ประกาศและเอกสารแนบท้ายประกาศฉบับ

ดั งกล่ าวให้ เป็ น ไปตามกฎระเบียบ  และ

ข้อบังคับของมหาวทิยาลัยตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการปรับแก้ไข 

(ร่ าง) ประกาศดั งกล่ าว ก่ อน

ด าเนินการประสานกองกฎหมาย

และทรัพยส์ินตรวจสอบตามขั้นตอน

ตอ่ไป 

วาระท่ี  4.2 ขอเสนอ (ร่าง) 

ค าสั่งวทิยาลัยการจัดการ เร่ือง 

แต่งตั้งคณะกรรมการก ากับ

และติดตาม คณะกรรมการ

ด าเนินงาน และคณะกรรมการ

ฝ่ายสนับสนุนด้านการประกัน

คุ ณ ภ าพ ก า รศึ ก ษ าร ะดั บ

หลักสูตร ปีการศกึษา 2563 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ (ร่าง) 

ค าสั่ งวิทยาลั ยการจัดการ เร่ือง แต่ งตั้ ง

ค ณ ะ ก ร ร ม ก า ร ก า กั บ แ ล ะ ติ ด ต า ม 

คณะกรรมการด าเนินงาน และคณะกรรมการ

ฝ่ ายสนั บสนุ นด้ านก ารประกั นคุณ ภาพ

การศึกษาระดับหลักสูตร ปีการศกึษา 2563 

 

งานวิชาการได้ด าเนินการแจ้งเวียน

ให้คณะกรรมการชุดต่างๆ  รับทราบ

เรียบร้อยแล้ว 

วาระท่ี 4.๓ ขออนุมัติปฏิทิน

กิจกรรมการด าเนินงานด้าน

การประกันคุณภาการศึกษา

ภายใน ปพีุทธศักราช 2564  

มติ ท่ีประชุมพจิารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบปฏิทินกิจกรรมการด าเนินงานด้าน

การประกั นคุณ ภาพการศึ กษาภายใน ปี

พุทธศักราช 2564 

2.มอบหัวหน้าส านักงานและหัวหน้างานวิชาการ 

นัดประชุมคณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน เพื่อ

รวบรวมข้อมูลส่งให้กับประธานหลักสูตร จัดท า

รายงาน SAR ตอ่ไป  

ด า เนิ น ก า ร จั ด ป ร ะ ชุ ม

คณะกรรมการฝ่ายสนับสนุน เพื่อ

รวบรวมข้อมูลส่งให้กับประธาน

หลักสูตร จัดท ารายงาน SAR 

เรียบ ร้อยแล้ ว เมื่ อวั น ท่ี  16 

มถิุนายน 2564 
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วาระท่ี 4.๔ ขออนุมัติขยาย

เวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ

นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า เอ ก 

สาขาวชิาการบริหารการศึกษา 

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาด

ของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ภาคการศึกษา

ต้ น  ปี ก า ร ศึ ก ษ า  2564 

จ านวน 4 ราย 

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบงานวิชาการ 

ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา

ตามขั้นตอนตอ่ไป 

  

อยูร่ะหว่างเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 

วาระท่ี  4.5 ขออนุมัติขยาย

เวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ

นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า เอ ก 

ส าขาวิ ช าก ารจั ด ก ารก าร

ท่องเท่ียว อันเนื่องมาจากการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโร

นา 2019 (COVID-19) ภาค

การศึกษาต้น  ปีการศึกษา 

2564 จ านวน 6 ราย 

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบ และมอบงานวิชาการ 

ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณา

ตามขั้นตอนตอ่ไป 

  

อยูร่ะหว่างเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่วิทยาลัยการจัดการ 

ประจ าเดือนเมษายน 2564 

สรุปเรื่อง 

   ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/1720 ลง

วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนเมษายน 2564 นั้น 

  งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่  และ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจ าเดือนเมษายน 2564 โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หน่วยงาน 

ค่าบริการสถานที่ (บาท) 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

หลังจากหักคา่ใช้จ่าย (บาท) 

เมษายน 2564 เมษายน 2564 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

หนว่ยงานภายนอก 3,000.00 

9,945.00 7,461.00 2,484 หนว่ยงานภายใน 

(ยกเวน้ค่าบริการสถานที)่ 

19,600.00 
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รายได้ค่าบริการสถานที่จากหน่วยงานภายนอก            จ านวนเงิน  3,000.00  บาท 

รายได้ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังจากหักค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน  2,484.00  บาท 

 สรุปรายได้ เดือนเมษายน  2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้      5,484.00  บาท 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3  เรื่อง ขอแจ้งแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง (Self-  

                                          Assessment Report:SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อ  

            การด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ระดับคณะ ประจ าปี 

            การศึกษา 2563  

สรุปเรื่อง 

   ตามบันทึกข้อความจากกองบริการการศึกษา งานประกันคุณภาพการศึกษา ที่ อว 

7307/ ว 1337 ลงวันที่ 5 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอแจ้งแบบฟอร์มรายงานการประเมินตนเอง 

(Self-Assessment Report:SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

ระดับคณะ ประจ าปีการศึกษา 2563 เพื่อใช้เป็นแนวทางในการรายงานผลการประเมินตนเองตาม

เกณฑ์ EdPEx ของคณะและวิทยาลัย ทั้งนี้คณะสามารถปรับรูปแบบได้ตามความเหมาะสม ให้มีความ

สอดคล้องและเป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพการศกึษา เพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่อง ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา 

       คร้ังท่ี 84 (5)/2564 

สรุปเรื่อง 

  วิทยาลัยการศึกษา ขอแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการศึกษา ครั้งที่ 

85/2564 เมื่อวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 ตามระเบียบวาระที่ 4.2 เรื่อง ขออนุมัติปรับแผนการศกึษา 

หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ที่จัดการ

เรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติที่ประชุมเห็นว่าการอนุมัติปรับ

แผนการศกึษาที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ มีเหตุผลทางวิชาการทั้ง 2 ประเด็น ทั้งการ

จัดแผนการศึกษาแบบเดิม และการจัดแผนการศึกษาที่จะด าเนินการปรับใหม่ แต่เนื่องจากหลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2563 ได้เสนอและได้รับ

การรับรองจากคุรุสภาแล้ว ที่ประชุมจึงมีมติให้ด าเนินการจัดการเรียนการสอนตามแผนการศึกษาเดิม 

และหากมีการปรับปรุงหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา หลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2563 ในครั้งต่อไป จะน าประเด็นการปรับแผนดังกล่าวเสนอให้มกีารพิจารณาต่อไป  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๑ ฉบับ 

สรุปเรื่อง 

     ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา จะด าเนินการเทียบโอนผลการเรียน

ระดับบัณฑิตศึกษา หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา เพื่อให้การเทียบโอน

ผลการเรียนดังกล่าวเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเที่ย

บโอนผลการเรียน ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่  4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ข้อ 6 

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน ได้ระบุการเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ 

การศกึษานอกระบบ และการศกึษาตามอัธยาศัยให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณา

การเทียบโอนผลการเรียนตอ่มหาวิทยาลัย นั้น  

  บัดนี้  วิทยาลัยการจัดการ ได้ขออนุมัติ ค าสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ ง

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

วิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2564 เรียบร้อยแลว้ 

มติ      ทีป่ระชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง ขอรายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน                                                                                                     

ประจ าเดือนเมษายน 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/1603 ลง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน ทะเบียน 

กต-3607 พะเยา ประจ าเดือนเมษายน 2564 ประกอบกับหนังสือการส่งมอบงานและขอเบิกค่าเช่า

รถยนต์รับรองจากห้างหุ้นสว่นวรรณมณี งวดที่ 22 ประจ าเดือนเมษายน 2564 นั้น  

บัดนี ้วทิยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันศุกร์ที่ 7 พฤษภาคม 2564 และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายค่าเช่า

ให้กับหา้งหุ้นสว่นวรรณมณีต่อไป  

มติ       ที่ประชุมรับทราบ  

 

 

 

 

 

               ระเบียบวาระที่ ๑.๒.7... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.7  เรื่อง ขอแจ้งข้ันตอนการขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวทิยานิพนธ์ 

                                          และการขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับ 

                                          บัณฑิตศกึษาวิทยาลัยการจัดการ  

สรุปเรื่อง 

ตามที่วิทยาลัยการจัดการ มีการปรับเปลี่ยนการบริหารงานตามระบบของมหาวิทยาลัย 

(ส่วนกลาง) จึงท าใหก้ารช าระเงินค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมอื่นๆของวิทยาลัยการจัดการ 

มีขั้นตอนและระยะเวลาในการด าเนินการเพิ่มมากขึ้น รวมถึงการขออนุมัติ สมัครสอบโครงร่าง

วิทยานิพนธ์และการขออนุมัติสมัครสอบวิทยานิพนธ์ของนิสิตระดับบัณฑิตศึกษา วิทยาลัยการจัดการ

ด้วยนั้น  

          ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานภายในของวิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

วิทยาลัยการจัดการ จึงขอแจ้งขั้นตอนการขออนุมัติสมัครสอบโครงร่างวิทยานิพนธ์และการขออนุมัติ

สมัครสอบวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อให้ที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยารับทราบ  

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.8 เรื่อง รายงานผลการตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปี  งบประมาณ  

2563  

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ หน่วยตรวจสอบภายในได้ด าเนินการตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้เป็นไป

ตามหลักเกณฑ์กระทรวงการคลัง ว่าด้วยมาตรฐานและหลักเกณฑ์ปฏิบัติการควบคุมภายใน ส าหรับ

หน่วยงานของรัฐ พ.ศ. 2561 ซึ่งเป็นการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

2563 นั้น 

  บัดนี้ หน่วยตรวจสอบภายในได้เสนอรายงานผลการตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ      

(ตส.-63_15) ต่ออธิการบดีเพื่อพิจารณาสั่งการเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความหน่วย

ตรวจสอบภายใน ที่ อว 7316/062 ลงวันที่  6 พฤษภาคม 2564 เรื่อง ขอเสนอรายงานผลการ

ตรวจสอบวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2563 โดยมอบวิทยาลัยการจัดการ ด าเนินการ

ตามข้อเสนอแนะในรายงานผลการตรวจสอบที่ ตส.63_15 และรายงานผลการด าเนินการต่ออธิการบดี 

โดยเสนอผ่านหน่วยตรวจสอบภายใน ภายใน 15 วันท าการ หลังจากได้รับรายงานผลการตรวจสอบ

ดังกล่าว 

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

                ระเบียบวาระที ่1.2.9... 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.9  เรื่อง รายงานสรุปรายได้โครงการขายของที่ระลึกวิทยาลัยการจัดการ 

        ประจ าเดือนเมษายน 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/1726    ลง

วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 เรื่อง รายงานสรุปรายได้โครงการขายของที่ระลึกวิทยาลัยการจัดการ  

ประจ าเดือนเมษายน 2564 นั้น 

งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปรายได้โครงการขายของที่ระลึกวิทยาลัยการ

จัดการ ประจ าเดือนเมษายน 2564 ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับทราบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

เดือน รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

เดือนเมษายน 2564 1,288.00 0.00 1,288.00 

รวม 1,288.00 0.00 1,288.00 

สรุปรายได้โครงการขายของที่ระลึก เดือนเมษายน 2564 จ านวนเงิน 1,288.00 บาท 

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 4/2564  

เมื่อวันอาทติย์ที่ 25 เมษายน ๒๕๖4 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน ๒๕๖4 นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 25 เมษายน ๒๕๖4 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่

มีการแก้ไข 

 

              ระเบียบวาระที ่3... 
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ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

      -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ ๔.1   เรื่อง     ขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

       ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งที่ปรึกษาคณบดี 

    วิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามบันทึกข้อความที่  อว 7314/0743 ลงวันที่  5 มีนาคม 2564 เรื่อง การ

ตรวจสอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งที่

ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2564 ซึ่งกองกฎหมายและทรัพย์สิน ได้ตรวจสอบ (ร่าง) 

ประกาศดังกล่าวแล้ว และเพื่อให้เป็นไปตามนโยบายของมหาวิทยาลัยที่ก าหนดให้ส่วนงานหรือหน่วยงาน

ด าเนินการตรวจสอบเนื้อหากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องก่อนและเพื่อความรอบคอบ เห็นควรเสนอให้

วิทยาลัยการจัดการ ตรวจสอบเนื้อหาดังกล่าวกับกองการเจ้าหน้าที่ก่อนด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้อง

ต่อไป และตามบันทึกข้อความที่ อว 7304/1951 ลงวันที่ 14 พฤษภาคม 2564 เรื่องการตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาจากกองการเจ้าหน้าที่ งานเงินเดือนและค่าตอบแทน ซึ่งได้ตรวจสอบ 

(ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยาฉบับดังกล่าวแล้ว และได้แจ้งว่ามหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้ก าหนดอัตรา

ค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งที่ปรึกษาคณบดีไว้  

  ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินงานภายในวิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัย

การจัดการ จึงขอความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงิน

ประจ าต าแหน่งที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2564 ต่อคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ เพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบและมอบวิทยาลัยการจัดการด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยตาม

ขั้นตอนต่อไป  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงินประจ าต าแหน่งที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ .ศ. 2564 เพื่อ

ด าเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

 

           มตทิี่ประชุม... 
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มติ ที่ประชุมมมีติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนเงนิประจ าต าแหน่งที่

ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2564 โดยให้เบิกจ่ายจากงบประมาณของวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. มอบหัวหน้าส านักงานด าเนินการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา 

และคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินมหาวิทยาลัย เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  

ระเบียบวาระที่ 5.1  เรื่อง      ขอรายงานสรุปจ านวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน 

                มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 (เพิ่มเติม ฉบับที่ 2) ลงวันที่ 16 กุมภาพันธ์ 

2564 วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษา ใน 4 หลักสูตร ดังนี้ 

1. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

3. หลักสูตรการศกึษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศึกษา  

4. หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม 

 งานวิชาการจึงขอรายงานสรุปจ านวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2564 ให้คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา

รับทราบ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          สรุปจ านวนผูส้มัคร... 
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สรุปจ านวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศกึษา ปีการศึกษา 2564 

ล าดับ รหัส 

สาขาวิชา 

หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการ

ศึกษา 

จ านวน

รับ 

(คน) 

จ านวน

ผู้สอบผ่าน

คร้ังที่ 1 

จ านวน

ผู้สมัคร

คร้ังที่ 2  

รวม

จ านวน 

(คน) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ 

1 1430 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แบบ 1.1 10 - 12 12 

2 1431 สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

แบบ 1.1 5 - - - 

3 1432 สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

แบบ 2.1 10 - 5 5 

หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต 

4 1575 สาขาวิชาการบริหารการศกึษา แผน ข 15 8 8 16 

หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

5 1576 สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

แผน ก2 5 - 4 4 

6 1577 สาขาวิชาการจัดการ 

การท่องเที่ยวและการโรงแรม 

แผน ข 25 - 3 3 

รวมจ านวนทั้งสิ้น (คน) 70 8 32* 40** 

หมายเหตุ: * ผูส้มัครครั้งที่ 2 ช าระค่าสมัครจ านวน 22 คน จากจ านวนผูส้มัครทั้งสิ้น 32 คน 

 ** กรณีนับเฉพาะผูท้ี่ช าระค่าสมัคร จะมีจ านวนรวมทั้งสิ้น 30 คน       

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

 

 

 

 

                        ระเบียบวาระที่ 5.2...
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ระเบียบวาระที่ 5.2   เรื่อง   ขอหารอืเกี่ยวกับหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎี 

            บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ ประธานที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ (ผศ.ดร.ชลธิดา เทพ

หินลัพ) ได้สอบถามคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ ถึงหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  ซึ่งได้ท าการสอบวิทยานิพนธ์

เรียบร้อยแล้ว จ านวน 5 ราย เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอค า

ชีแ้จงถึงประเด็นดังกล่าว และได้สอบถามมายังคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เกี่ยวกับหัวข้อและเนื้อหาของ

วิทยานิพนธ์ นั้น  

          ประธานที่ประชุมฯ จึงได้สอบถามประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเที่ยวและการโรงแรม (ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร) ถึงประเด็นดังกล่าว ซึ่ง ดร.ชมพูนุช จิตติ

ถาวร ได้ช้ีแจงในที่ประชุมถึงเรื่องหัวข้อวิทยานิพนธ์ของนิสิตจ านวน 5 รายดังกล่าว ที่มีรองศาสตราจารย์ 

ดร.พยอม ธรรมบุตร เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ ทั้งนี้ ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร จะท ารายงานเสนอ

คณบดีตอ่ไป 

 โดยในที่ประชุมที่ปรึกษาคณบดี (รศ.ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) ได้เสนอว่าควรมีการปรับการ

จัดการเรียนการสอนในรายวิชาระเบียบวิธีวิจัยในระดับปริญญาเอกของสาขาการจัดการการท่องเที่ยว

และโรงแรม เพื่อหลกีเลี่ยงปัญหาในการจัดการคุณภาพการศกึษาของนิสิตในอนาคตต่อไป 

มติ   ที่ประชุมมอบประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและการ

โรงแรม ท ารายงานชี้แจงถึงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 5 ราย โดยทั้งนี้จะต้องไม่

กระทบกับการส าเร็จการศึกษาของนสิิต และให้น าเสนอในที่ประชุมครั้งถัดไป 

 

  

 

 

 

 

         ระเบียบวาระที่ 5.3...  
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ระเบียบวาระที่ 5.3   เรื่อง    ขออนุมัติขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาโท 

สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว อันเน่ืองมาจากการ

แพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษา

ต้น ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ราย 

สรุปเรื่อง 

ตามหนังสือภายนอกที่ อว 0224.1/ว 1109 ลงวันที่ 8 กันยายน 2563 เรื่อง การ

ขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตนักศึกษาอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID-19) โดยในที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 

1/2563 เมื่อวันที่ 14 สิงหาคม 2563 มีมติเห็นชอบในหลักการขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับ

นิสิตนักศึกษาที่ได้รับผลกระทบอันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 ออกไปอีกครั้งละ 1 ภาคการศึกษา แต่รวมแล้วไม่เกิน 1 ปีการศึกษา ส าหรับนิสิตที่ศึกษาอยู่ใน

ช้ันปีต่าง ๆ ในปีการศึกษา 2562 ข้อ 1. การลงทะเบียนเรียนเต็มเวลา 1.6 ปริญญาโท เฉพาะนิสิต

นักศึกษาที่ก าลังศึกษาอยู่ในช้ันปีที่ 4 และช้ันปีที่ 5 ประกอบกับ มติที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

และโรงแรม ครั้งที่ 5/2564 คราวประชุมเมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4 

เรื่อง ขอพิจารณาขยายเวลานิสิตรหัส 59 ออกไปอีก 1 ภาคการศกึษา ในภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564 

จ านวน 1 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขยายระยะเวลานิสิตรหัส 59 หลักสูตรศิลปศาสตร 

มหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการโรงแรมและการท่องเที่ยว แผน ก2 จ านวน 1 ราย ซึ่งอยู่ระหว่างการ

ด าเนนิการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ (รายละเอียดดังเอกสารแนบ) นั้น 

ในการนี้ เพื่อให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา และ

ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) สามารถด าเนินการวิจัย

เพื่อส าเร็จการศึกษาให้แล้วเสร็จ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงขออนุมัติขยายเวลา

การส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาโทอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID-19) ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 จ านวน 1 ราย คือ ว่าที่ร้อยตรี ถิรเดช ธาดาชัยปกรณ์ 

รหัสนสิิต 59160102 

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาโท จ านวน 1 รายดังกล่าว 

อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศกึษาต้น ปี

การศกึษา 2564 

2. มอบงานวิชาการประสานกองบริการการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาตาม

ขั้นตอนต่อไป 

         ประธานกล่าวขอบคุณ...  




