
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 8/๒๕๖๔ 

วันจันทร์ที่ 6 กันยายน 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. รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศรี)     

๓. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม กรรมการ  

(ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร) 

๔. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม กรรมการ  

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) ผูเ้ข้าร่วมแทน 

๕. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) 

๖. ประธานหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) 

๗. อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) 

๘. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

๙. รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

รายนามผู้เข้าประชุม 

1.  ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ     ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)  
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เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐ น. 

ประธาน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าว

เปิดประชุม และด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้     

     

ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ประธาน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าว

ต้อนรับคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการทุกท่าน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ  

 ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการที่อยู่ระหว่างด าเนินการ ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. 2564 

ดังนี ้

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัตงิาน 

วาระที่ 3.1 รายงานชี้แจงถึงความ

ซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต

ห ลั ก สู ต รป รั ชญ าดุ ษ ฎี บั ณ ฑิ ต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

และโรงแรม จ านวน ๕ ราย ตามมติ

ที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ ยวและโรงแรม ครั้ งที่  ๗ /

๒๕๖๔ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบงาน

วิชาการจัดท ารายงานเสนอคณบดี

ต่อไป 

 

อยู่ระหว่าง

ด าเนนิการ 

 

 

วาระที่ 4.1 ขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัย

ก า ร จั ด ก า ร  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง

คณ ะกรรมการประเมิ นผลการ

ปฏิบัติ งานประจ าปีของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

มติ  ที่ ประชุมมีมติ เห็นชอบค าสั่ ง

วิทยาลั ยการจัดการเรื่อ งแต่ งตั้ ง

คณ ะก รรมการป ระเมิ น ผลการ

ปฏิบัติ งานประจ าปี ของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔ 

ด าเนินการเรียบร้อย

แล้ว 
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ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัตงิาน 

วาระที่ 4.2 ขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัย

ก า ร จั ด ก า ร  เ รื่ อ ง  แ ต่ ง ตั้ ง

คณ ะกรรมการประเมิ นผลการ

ปฏิบัติงานของผูท้รงคุณวุฒิ ประจ าปี 

2564    

มติ ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี ้

1. อนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิ บั ติ งานของผู้ ทรงคุณ วุฒิ 

ประจ าปี  2564   2 . มอบหั วหน้ า

ส านักงานปรับแก้ไขค าสั่งวิทยาลัยการ

จัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ป ระเมิ น ผลก ารป ฏิ บั ติ งาน ขอ ง

ผู้ทรงคุณวุฒิ  ประจ าปี  2564  ตาม

มติที่ประชุมต่อไป 

ด าเนินการเรียบร้อย

แล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ขอแจ้งเรื่องการรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการ

 รับนิสิตนักศึกษาที่เสนอขอรับรองกับคุรุสภาและการรายงาน       

 ข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit 

สรุปเรื่อง 

   ตามหนังสือส านักงานเลขาธิการคุรุสภา ที่ ศธ 5101.2/1771 ลงวันที่ 16 มิถุนายน 

2563 เรื่อง การรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศึกษาที่เสนอขอรับรอง

กับคุรุสภาและการรายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษา ผ่านระบบ KSP Bundit นั้น ในการ

ประชุมคณะกรรมการคุรุสภา ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 31 พฤษภาคม 2564 ได้มีมติมอบ

ส านักงานเลขาธิการคุรุสภาจัดท าหนังสือถึงสถาบันอุดมศึกษาทุกแห่งที่คุรุสภาให้การรับรองปริญญา

และประกาศนียบัตรทางการศึกษา ด าเนินการรับนิสิตนักศึกษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิต

นักศึกษาที่เสนอขอรับรองกับคุรุสภา โดยเคร่งครัด โดยขอให้สถาบันด าเนินการใหเ้ป็นไปตามหลักเกณฑ์

การรับรองปริญญาฯ ดังนี้ 

1. รับนิสิตนักศกึษาตามจ านวนที่ก าหนดไว้ในแผนการรับนิสิตนักศกึษาที่เสนอขอรับรอง

กับคุรุสภา 

2. รายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาและผู้ส าเร็จการศึกษาผ่านระบบ KSP Bundit ซึ่งการรายงาน

ข้อมูลดังกล่าว ควรตรวจสอบข้อมูลนักศึกษาให้ถูกต้องครบถ้วนก่อนด าเนินการส่งให้คุรุสภา ตาม

ก าหนดการ ดังนี้ 
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2.1 รายงานข้อมูลผู้เข้าศึกษาให้แล้วเสร็จภายในเดือนธันวาคมของช้ันปีแรกที่เข้าศึกษา

โดยมีจ านวนผูเ้ข้าศกึษาไม่เกินจากจ านวนที่คุรุสภาให้การรับรอง 

2.2 รายงานข้อมูลผู้ส าเร็จการศึกษา เมื่อนักศกึษาส าเร็จการศกึษาเรียบร้อยแลว้ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3  เรื่อง ขอแจ้งเรื่องการส่งผลงานและน าเสนอในกิจกรรม SHOW & SHARE  

    UP-KM 2021 

สรุปเรื่อง  

  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 

2021  ภายใต้โครงการการจัดการความรู้  KM (Knoeledge Management) ระหว่างวันที่  9 – 10 

กันยายน 2564 ส าหรับการน าเสนอผลงานในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ช้ัน 

2 อาคารส านักงานอธิการบดี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ก าหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่

ได้รับการคัดเลือก และน าเสนอในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลาน

เอนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น  

  กองบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะห์วิทยาลัยส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในหัวข้อ 

“นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19)” ทั้งนีส้ามารถส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ และเห็นควรย้ายวาระไปเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่อง  ขอแจ้งมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย    

    พะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 58(13/2564) 

สรุปเรื่อง  

  กองกลาง งานประชุมและพิธีการ ขอแจ้งมติรายงานการประชุมคณะกรรมการบริหาร

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 58 (13/2564) ระเบียบวาระที่ 4.6 เรื่อง ขออนุมัติขยายระยะเวลา

การศึกษาให้นิสิตระดับบัณฑิตศึกษา อันเนื่องมาจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID 19) ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. มีมติเห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาให้กับนิสิตที่ครบก าหนดระยะเวลา

การศึกษาในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 จ านวน 1 ภาคการศึกษา ถึงภาคการศึกษาต้น ปี

การศกึษา 2564 
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  2. เห็นชอบการขยายระยะเวลาการศึกษาใหก้ับนิสติ ที่เคยได้รับอนุมัติให้ขยายระยะเวลา

การศึกษา ถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2563 ตามมิติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 

4/2564 โดยขอขยายระยะเวลาการศึกษาไปอีก 1 ภาคการศึกษา ถึงภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2564  

  3. มอบกองบริการการศึกษา ประสานส านักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา น าเรื่อง

ดังกล่าวเสนอสภามหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาให้ความเห็นชอบต่อไป 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานวิชาการแจ้งเวียนไปยังประธานหลักสูตรและอาจารย์ที่ปรึกษา

หลักสูตรการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและนิสิตเพื่อทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง รายงานผลการน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ 

     จัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.  

     2564  และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการ 

     การท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 

สรุปเรื่อง 

     ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการพัฒนาหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564  และหลักสูตร     

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.

2564 เพื่อให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552 ประกอบกับที่

ประชุมคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 10/2564 มีมติเห็นชอบ (ร่าง) หลักสูตร

ดังกล่าวแล้ว วิทยาลัยการจัดการจึงขอน าเสนอหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ.2564 และหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่  พ.ศ. 25 64 ต่อ

คณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป นั้น 

บัดนี ้หลักสูตรดังกล่าวได้ผ่านการพิจารณาจากคณะกรรมการกลั่นกรองหลักสูตรของ 

มหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแลว้  

มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ และมอบงานวิชาการประสานหลักสูตรด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง  รายงานผลการขออนุมัติยกเลิกโครงการในแผนปฏิบัติการ  

 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการขออนุมัติยกเลิกโครงการ

ในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) จ านวน 4 โครงการ ดังนี้ 

1. โครงการปัจฉิมนเิทศ งบประมาณ 8,500 บาท 

2. โครงการบัณฑติสัมพันธ์ งบประมาณ 25,000 บาท 

3. โครงการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน งบประมาณ 15,000 บาท 

4. โครงการ UP NORTH งบประมาณ 200,000 บาท 

ทั้งนี้  วิทยาลัยการจัดการได้ด าเนินการจัดส่งเอกสารขออนุมัติยกเลิกโครงการใน

แผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จ านวน 4 โครงการดังกล่าว พร้อมใบขอโอน/

เปลี่ยนแปลงงบประมาณไปยังกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยาเป็นที่ เรียบร้อยแล้ว  นั้น บัดนี ้ 

กองแผนงานได้อนุมัติโอน/เปลี่ยนแปลงงบประมาณดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 22 กรกฎาคม 

2564  

มติ      ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.7   เรื่อง ขอแจ้งจ านวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา  

    ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ งานวิชาการได้สรุปจ านวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา 

ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ผ่านระบบออนไลน์ 

(http://admission.up.ac.th) ระหว่างวันที่ 6 สิงหาคม 2564 ถึงวันที่ 17 กันยายน 2564 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครบุคคลเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

บัณฑติศกึษา ภาคการศกึษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศกึษา 2564 ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2564 นั้น 

 งานวิชาการ จงึขอแจง้จ านวนผู้สมัครเพื่อคัดเลือกเข้าศกึษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 และแจ้งก าหนดวันสอบ

คัดเลือกเข้าศกึษา ดังนี้ 
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รหัส

สาขาวิชา 

หลักสูตร/

สาขาวิชา 

แผนการ

ศกึษา 

จ านวนรับ จ านวน

ผูส้มัคร 

ก าหนดวันสอบ 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

3613 สาขาวิชาการ

บริหารการศกึษา 

แบบ 1.1 4 3 19 กันยายน 2564 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.8   เรื่อง ขอสรุปอัตราอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า 

     ด้วยตนเองต่อจ านวนนิสิตแต่ละหลักสูตร ภาคการศึกษาต้น  

     ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ของหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ขอลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 

สิงหาคม 2564 เป็นต้นไปนั้น  

  เพื่อให้การด าเนินงานหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ วทิยาลัยการจัดการเป็นไปด้วย

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานวิชาการจึงขอสรุปอัตราอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และ

การศกึษาค้นคว้าด้วยตนเองต่อจ านวนนิสิตแต่ละหลักสูตร ภาคการศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 
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สรุปข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศกึษาค้นคว้าด้วยตนเอง ภาคการศึกษาต้น 

ปีการศึกษา 2564 

สรุปอัตราการคุมวิทยานิพนธ์ของอาจารย์ประจ าหลักสูตรต่อจ านวนนิสิตในแต่ละหลักสูตร 

ประจ าภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา 2564 
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มติ     ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี้ 

1. ที่ประชุมรับทราบ  

2. มอบประธานหลักสูตรทุกหลักสูตรน าเรื่องดังกล่าวไปหารอืภายในหลักสูตรต่อไป  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.9  เรื่อง ขอแจ้งเวียนค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ฉบับ 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2888  

ลงวันที่ 4 กันยายน  2564 เรื่อง ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ฉบับ ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา       

วิทยาลัยการจัดการ จึงขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ฉบับ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยามาเพื่อโปรดทราบ 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.10  เรื่อง ขอรายงานการน าส่งผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของ 

     พนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว 

7304/ว2769 ลงวันที่ 7 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฎิบัติงาน

ประจ าป ีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าป ี 2564 และประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง 

หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ได้

ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ปีละ 1 ครั้ง (ตั้งแต่วันที่ 

1 กรกฎาคม – 30 มิถุนายน) เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้น าผล

การประเมินไปใช้ประกอบการพิจารณาแล้วแต่กรณี นั้น 

  บัดนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย 

ประจ าปี 2564 ได้ด าเนินการประเมินผลฯ และน าส่งผลการประเมินให้กับมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

พิจารณาต่อไปเรียบร้อยแล้ว วิทยาลัยการจัดการ จึงขอรายงานการน าส่งผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ 
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มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 7/2564  

เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 7/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม ๒๕๖4 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยมี

การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

                                         -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.1 เรื่อง ขออนุมัติขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนสิิตระดับปริญญา 

             เอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม อันเน่ืองมาจาก 

       การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาค 

           การศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 ราย 

 

สรุปเรื่อง 

   ด้วยสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มีความประสงค์ขออนุมัติขยายเวลา

การส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาเอก อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 

2019 (COVID 19) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ซึ่งอยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษา

รายวิชาวิทยานิพนธ์ นั้น 
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 เพื่อให้การด าเนินการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ของนิสิตเป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงขออนุมัติขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิต

ระดับปริญญาเอก อันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาค

การศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 ราย ดังนี้ 



สรุปรายชื่อและข้อมูลการท าวิจัยของนสิิต 57-59 ที่มสีิทธิ์ขอขยายเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 



มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้  

   1. เห็นชอบขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาเอกอันเนื่องมาจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

จ านวน 3 รายดังกล่าว 

   2. มอบงานวิชาการประสานกองบริการการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 

   3. มอบประธานหลักสูตรเร่งด าเนินการให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรใหเ้ร็วที่สุด เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรต่อไป 

   4. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งมติรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2564 ให้ประธานหลักสูตรแตล่ะหลักสูตรทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.2     เรื่อง   ขออนุมัติขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนสิิตระดับปริญญา 

     เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อันเน่ืองมาจากการแพร่ 

     ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ภาคการศึกษา 

     ปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 ราย 

สรุปเรื่อง 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564  

เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบในหลักการให้ขยายเวลาการศึกษาที่ก าหนดไว้ในเกณฑ์มาตรฐาน

หลักสูตรระดับอุดมศึกษาทุกระดับ ส าหรับนิสิตนักศึกษาที่มีระยะเวลาการศึกษาครบตามที่ก าหนดในปี

การศึกษา 2563 ซึ่งได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

ออกไปอีก 1 ปีการศึกษา ประกอบกับมติที่ประชุมสาขาวิชาการบริหารการศึกษา ในคราวประชุมเมื่อวันพุธที่  

3 เมษายน 2564 เรื่อง พิจารณาการขยายเวลาเรียนของนิสิตระดับปริญญาเอก สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา รุ่นปีการศึกษา 2557 – 2558 จ านวน 7 ราย ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบขยาย

ระยะเวลาครั้งที่ 1 ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ของนิสิตรหัส 57 และนิสิตรหัส 58 

หลักสูตรการบริหารการศึกษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 จ านวน 7 ราย ซึ่ง

อยู่ระหว่างการด าเนินการศึกษารายวิชาวิทยานิพนธ์ นั้น 

            เพื่อให้นิสิตที่ก าลังศึกษาอยู่ในปีการศึกษาสุดท้ายของระยะเวลาการศึกษา ที่ได้รับ

ผลกระทบจากการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) สามารถด าเนินการวิจัย

เพื่อส าเร็จการศึกษาใหแ้ล้วเสร็จ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา จงึขออนุมัติขยายเวลาการส าเร็จการศกึษา

ให้กับนิสิตระดับปริญญาเอกอันเนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19 

ภาคการศกึษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 7 ราย ดังนี้ 



สรุปรายชื่อและข้อมูลการท าวิจัยของนสิิต 57-59 ที่มสีิทธิ์ขอขยายเวลาการศึกษาอันเนื่องมาจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) 

 

 

 

 

 

 

 



มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้  

   1. เห็นชอบขยายเวลาการส าเร็จการศึกษาให้กับนิสิตระดับปริญญาเอกอันเนื่องมาจาก

การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

จ านวน 3 รายดังกล่าว 

   2. มอบงานวิชาการประสานกองบริการการศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 

   3. มอบประธานหลักสูตรเร่งด าเนินการให้นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรใหเ้ร็วที่สุด เพื่อให้การบริหารจัดการหลักสูตรเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตรต่อไป 

   4. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งมติรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2564 ให้ประธานหลักสูตรแตล่ะหลักสูตรทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.3    เรื่อง   ขออนุมัติตัดรายการสินค้าหมดอายุออกจากสินค้าคงเหลือของ 

     โครงการ UP CAFÉ วิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ  

     2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ บันทึกข้อความที่ อว 7327/2836 ลงวันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง ขอ

รายงานสินค้าคงเหลือที่หมดอายุในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔- เดือนสิงหาคม ๒๕๖๔ ของโครงการร้านค้า 

UP Café วิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และบันทึกข้อความที่ อว 7327/2885 ลง

วันที่ 4 กันยายน 2564 เรื่อง ขอรายงานสินค้าคงเหลือที่จะหมดอายุในเดือนกันยายน ๒๕๖๔ - เดือน

มีนาคม ๒๕๖5 ของโครงการร้านค้า UP Café วิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ และขอ

อนุมัติตัดรายการสินค้าดังกล่าวออกจากสินค้าคงเหลือของโครงการเมื่อถึงก าหนดวันหมดอายุ เนื่องจาก

ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๑๙ (COVID 19) วิทยาลัยการ

จัดการ จึงงดให้บริการสถานที่ และจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ จึงท าให้สินค้าของโครงการฯ จ าหน่าย

ไม่ได้ จงึท าใหส้ินค้าคงเหลือดังกล่าวหมดอายุ นั้น  

             งานแผนงาน จึงขอรายงานสินค้าคงเหลือที่หมดอายุในเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๔- เดือน

สิงหาคม ๒๕๖๔ และสินค้าคงเหลือที่จะหมดอายุเดือนกันยายน ๒๕๖๔- เดือนมีนาคม ๒๕๖5 และขอ

อนุมัติตัดรายการสินค้าหมดอายุออกจากสินค้าคงเหลือเมื่อถึงก าหนดวันหมดอายุหากยังจ าหน่ายสินค้า

ไม่ได้ ทั้งนี้หากจ าหน่ายสินค้าคงเหลือดังกล่าวได้ก่อนถึงก าหนดวันหมดอายุ งานแผนงานจะท าการส่งมอบ

เงนิรายได้ในการการจ าหน่ายสินค้าใหก้ับมหาวทยาลัยต่อไป 

มติ    ทีป่ระชุมมมีตอินุมัตใิหต้ัดรายการสินค้าหมดอายุออกจากสินค้าคงเหลือของโครงการ UP CAFÉ 

วิทยาลัยการจัดการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 
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ระเบียบวาระที่ ๔.4    เรื่อง   รายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานประจ าปีของลูกจ้าง 

     ชั่วคราวสายสนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ ปีงบประมาณ 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ ที่ 050/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผล

การปฏิบัติงานของลูกจ้างชั่วคราวสายสนับสนุนภายในวิทยาลัยการจัดการ ปีงบประมาณ 2564 ลงวันที่ 

10 พฤษภาคม 2564 บัดนี้คณะกรรมการฯ ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราว 

จ านวน 2 ราย ครั้งที่ 1 รอบ 6 เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 31 มีนาคม 2564) และครั้งที่ 2 รอบ 9 

เดือน (1 ตุลาคม 2563 – 30 มิถุนายน 2564) เรียบร้อยแลว้   

   งานบริหารทั่วไป จึงขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของลูกจ้างช่ัวคราวสาย

สนับสนุนวิทยาลัยการจัดการ ปีงบประมาณ 2564 และขอแจง้รายชื่อลูกจา้งช่ัวคราวสายสนับสนุนที่จะ

ต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 2565 (ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จ านวน 2 ราย 

ดังนี ้

1. นางสาวรชตพรรณ วรบูรณ์  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

2. นางวันเพ็ญ เมืองค า   ต าแหน่ง คนงาน 

   ทั้งนี้ อัตราเงินเดือนให้เป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

เงินเดอืนของมหาวิทยาลัยพะเยา  

มติ    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. มีมติเห็นชอบต่อสัญญาจา้งลูกจา้งช่ัวคราวสายสนับสนุน จ านวน 2 รายดังกล่าว 

2. มอบงานบริหารทั่วไปประสานกองการเจ้าหน้าที ่เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา 

พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.5    เรื่อง   ขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒ ิ 

     ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง 

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานบริหารต าแหน่งและอัตราก าลัง กองการเจ้าหน้าที่ ที่ อว 

7304/ว 2983 ลงวันที่ 21 กรกฎาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฎิบัติงาน

ของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564 เพื่อน าผลการประเมินมา

ประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีต่อไป ประกอบกับค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ ที่ 088/2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564 ลงวันที่ 31 

กรกฎาคม 2564 นั้น บัดนี้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564 

ได้ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 2 กันยายน 

2564 เรียบร้อยแลว้ 
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   วิทยาลัยการจัดการ จึงขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ 

วิทยาลัยการจัดการ ประจ าปี 2564 และขอแจ้งรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิที่จะต่อสัญญาจ้าง ปีงบประมาณ 

2565 (ตั้งแตว่ันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 30 กันยายน 2565) จ านวน 10 ราย ดังนี้ 

   สาขาวิชาการบรหิารการศึกษา 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉรา วัฒนาณรงค์ เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

3. รองศาสตราจารย์ ดร.โกศล มีคุณ  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

4. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วิภาภรณ์ ภู่วัฒนกุล เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

5. ดร.ธารินทร์ รสานนท์   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

6. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

7. รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

8. รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

9. รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง  เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

10. ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร   เป็นผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ 

   ทั้งนี้ คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ   ประจ าปี 2564       

ได้พิจารณาต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ  รายที่ 10 ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร อีก 3 เดือน ตั้งแต่วันที่  

1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

มติ    ทีป่ระชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

   1. เห็นชอบต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ รายที่ 1 – 6  สาขาวิชาการบริหารการศึกษา 

และรายที่ 7 – 9  สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 

2564 – 30 กันยายน 2565 อัตราเงินเดอืนให้คงอัตราเดิม 

   2. เห็นชอบต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ รายที่ 10 สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว

และโรงแรม ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 ( 3 เดือน) อัตราเงินเดือน

ให้คงอัตราเดิม 

   3. มอบหัวหน้าส านักงานประสานกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พิจารณาตามขั้นตอนต่อไป 

   4. มอบประธานหลักสูตร สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดท าแผน

อัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิตในหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ที่

จะเปิดรับนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2564 และน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาในครั้งถัดไป 
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ระเบียบวาระที่ 4.6  เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์ส่งผลงานและน าเสนอในกิจกรรม SHOW &  

       SHARE UP-KM 2021  

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ กองบริการการศึกษา ได้รับมอบหมายให้จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 

2021  ภายใต้โครงการการจัดการความรู้  KM (Knoeledge Management) ระหว่างวันที่  9 – 10 

กันยายน 2564 ส าหรับการน าเสนอผลงานในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์

การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ช้ัน 

2 อาคารส านักงานอธิการบดี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting ก าหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่

ได้รับการคัดเลือก และน าเสนอในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลาน

เอนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น  

กองบริการการศึกษา ขอความอนุเคราะหว์ิทยาลัยส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในหัวข้อ 

“นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 

(COVID 19)” ทั้งนีส้ามารถส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอ ภายในวันที่ 7 กันยายน 2564  

มติ      ที่ประชุมมีมติเห็นชอบให้ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร เป็นผู้ส่งผลงานและน าเสนอในกิจกรรม 

SHOW & SHARE UP-KM 2021 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  

  -ไม่มี- 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




