
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 10/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ 12 พฤศจกิายน 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. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) 

๕. อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) 

๖. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

๗. รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ                

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)  

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม 

1.  ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม   

2.  ประธานหลักสูตรการศึกษามหาบัณฑติ สาขาวิชาการบริหารการศกึษา 

เริ่มประชุม  เวลา 09.3๐ น. 

ประธาน คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้  
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ระเบียบวาระที่ ๑ เรื่อง  แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๑ เรื่อง  ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ประธาน คณบดีวิทยาลัยการจัดการ (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าว

ต้อนรับคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการทุกท่าน  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒ เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๑ เรื่อง รายงานผลการติดตามที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการจัดการ  

 ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจำวิทยาลัยการ

จัดการที่อยู่ระหว่างดำเนินการ ในคราวประชุมคร้ังที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน 2564 

ดังนี้ 

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัติงาน 

วาระท่ี 3.1 เร่ือง รายงานสรุปอัตรากำลัง

อาจารย์ประจำสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม ตามมติท่ีประชุม

สาขาวิชาการจัดการการท่องเ ท่ียวและ

โรงแรม 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้ 

1. เห็นชอบใหด้ำเนนิการเสนอ

มหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมตัิจ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ จำนวน 1 อัตรา เพื่อให้

เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสตูร   

2. มอบรองคณบดีในการพิจารณาการ

บริหารอัตรากำลังใหเ้หมาะกับภาระงาน

ของสาขาวิชาต่อไป 

 

อยู่ระหว่างดำเนินการขอ

อนุมัติจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ 

จำนวน 1 อัตรา 

วาระ ท่ี  ๔ .1 เ ร่ือ ง  ข อ อ นุ มั ติ อั ต รา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่

วิทยาลัยการจัดการ พ.ศ. 2564 และขอ

บรรจุอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษามไว้ใน

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร่ือง กำหนด

อัตราค่าธรรมเนียม การศึ กษาระดั บ

บัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกปี

การศึกษา 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมตเิห็นควร

ให้ วิทย าลั ย เส น อ ข อ อ นุ มั ติ อั ต รา

ค่าธรรม เนี ยม การศึ ก ษา จำน วน  2 

หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต ส าขาวิช าก ารจัด การการ

ท่อ งเท่ี ยว โรงแ รม แล ะธุรกิ จบ ริการ 

หลั กสู ตรใหม่ พ .ศ. 2 5 64  แล ะ 2 ) 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และ

ธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

และขอบรรจุอัตราค่าธรรมเนยีมการศึกษา

ไว้ในประกาศอตัราคา่ธรรมเนยีมการศึกษา 

ระดับบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลยัพะเยา 

อยู่ระหว่างดำเนินการ

ประส าน ก อ งบ ริก าร

การศึก ษา เพื่ อ เสน อ

ม หาวิทยาลั ยพ ะ เยา

พิจารณาต ามขั้นตอ น

ต่อไป 
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วาระที่ ๔.2 เร่ือง ขออนุมัติจ านวนรับและ

คุณสมบัติผู้สมัครการสมัครเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาท่ี 2/

ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

หลักสตูรใหมว่ทิยาลัยการจัดการ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นควร

ให้วิทยาลัยเสนอจ านวนรับและคุณสมบัติ

ผู้ ส มั ค รก า รส มั ค ร เข้ า ศึ ก ษ า ร ะ ดั บ

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาท่ี 2/ภาค

การศึกษาปลาย  ปีการศึ กษา 2564 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม และ

ธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

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

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว โรงแรม 

และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่  พ .ศ . 

2 5 6 4  ไป ยั ง ม ห า วิ ท ย าลั ย พ ะ เย า

ด าเนนิการในสว่นท่ีเกี่ยวข้องตอ่ไป 

อยู่ระหว่างด าเนินการ

ประส านกองบ ริก าร

การศึ กษา เพื่ อ เสนอ

มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า

พิจารณาตามขั้นตอน

ตอ่ไป 

 

วาระท่ี ๔.3 เร่ือง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่ง

ม ห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  เ ร่ื อ ง  แ ต่ งตั้ ง

คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน 

มติ  ท่ีประชุมพิจารณาแล้วมีมติถอนวาระ 

และมอบงานวิชาการ ศึกษาข้อมูล และ

จัดท าเอกสารประกอบเพิ่มเติมเพื่อน าเสนอ

ท่ีประชุมคร้ังถัดไป 

อ ยู่ ร ะ ห ว่ า ง ด า เนิ น

การศึกษาข้อมู ล และ

จัดท าเอกสารประกอบ

เพิ่มเตมิ  

วาระท่ี ๔.4 เร่ือง ขอความอนุเคราะห์

พิจารณารับรองรายงานการประเมิน

ตนเองระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพ

การศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ 

(EdPEx)  ข อ ง วิ ท ย า ลั ย ก า ร จั ด ก า ร 

มหาวทิยาลัยพะเยา ปกีารศึกษา 2563 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

1. ท่ีประชุมมีมติ เห็นชอบรายงานการ

ประเมินตนเองระดับคณะ ตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการท่ี

เป็นเลิศ (EdPEx) ของวทิยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 

2. มอบงานวิชาการรวบรวมข้อมูลให้ครบ

ทุกหมวด แล้วแจ้งเวียนไปยังประธาน

หลักสูตรก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยพะเยา

ตามขัน้ตอนตอ่ไป 

ง า น วิ ช า ก า ร ไ ด้

ด าเนินการแจ้งเวียนไป

ยั งป ระธานหลั กสู ต ร 

และน าส่งรายงานการ

ประเมินตนเอง (SAR) 

ร ะ ดั บ คณ ะ  ฯ  ไป ยั ง

มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า

เรียบร้อยแล้ว 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ขอแจ้งมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2564 

สรุปเรื่อง 

   ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรศิลปศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ไว้ใน

แผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา โดยการขออนุมัติดังกล่าวได้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุด

ต่างๆ ดังนี้ 
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1. คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2563 เมื่อ 

วันที่ 18 ตุลาคม 2563 

2. คณะกรรมการวชิาการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 1/2564 เมื่อ   

วันที่ 13 มกราคม 2564 

3. คณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการประชุม ครั้งที่ 51/(6/2564) เมื่อ 

วันที่ 7 เมษายน 2564 

4. สภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 18  

กรกฎาคม 2564 ระเบียบวาระที่ 4.15 เรื่อง ขออนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรศิลปศาสต

รมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา  

มติ  ที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติบรรจุหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564 ไว้ในแผนพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3  เรื่อง  รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง เดือนสิงหาคม ถึง  

         ตุลาคม 2564     

สรุปเรื่อง  

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/3150 ลง

วันที่ 29 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง ประจ าเดือนสิงหาคม 

2564 และ บันทึกข้อความที่ อว 7327/3181 ลงวันที่ 30 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานการตรวจ

รับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง ประจ าเดือนกันยายน 2564 และบันทึกข้อความที่ อว 7327/3563 ลง

วันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง ประจ าเดือนตุลาคม 

2564      จ านวน 1 คัน ทะเบียน กต-3607 พะเยา ตามสัญญาเช่าเลขที่ 75/2562 ประกอบกับ

หนังสือการส่งมอบงานและขอเบิกค่าเช่ารถยนต์รับรองจากห้างหุ้นส่วนวรรณมณี งวดที่ 26-28 

ประจ าเดือนสิงหาคม ถึงตุลาคม 2564 นั้น  

 บัดนี ้วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง เดือนสิงหาคม  

ถึง ตุลาคม 2564 เรียบร้อยแล้ว และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าให้กับห้างหุ้นส่วนวรรณมณี

ต่อไป  

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่อง  ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 ฉบับ 

สรุปเรื่อง  

  ตามบันทึกข้อความจากกองบริการการศึกษา งานทะเบียนนิสิต ที่ อว 7307/ว3831 

ลงวันที่ 5 พฤศจิกายน 2564 เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนกรรมการและ 

ผู้ปฏิบัติงานการบริหารจัดการการศึกษา ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ และระดับปริญญาโท พ.ศ. 

2564 

  2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนรายวิชาการศึกษา

ค้นคว้าด้วยตนเอง ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2564 

  3. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนอาจารย์ที่ปรึกษา 

วิทยานิพนธ์ ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2564 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา มาเพื่อโปรดทราบ 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง ขอแจ้งจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน 

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศกึษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 

2564 

สรุปเรื่อง 

     ด้วย งานวิชาการได้รับมอบหมายใหส้รุปจ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศกึษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับ

บัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ลงวันที่ 29 กันยายน พ.ศ. 

2564 และตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสิทธิ์เข้าศึกษาใน

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 

(รอบ 2) ฉบับที่ 2 ลงวันที่ 4 พฤศจกิายน พ.ศ. 2564 นั้น 

 

งานวิชาการจงึขอแจง้จ านวนผู้ผ่านการคัดเลือกและมีสทิธิ์เข้าศกึษาในมหาวิทยาลัย 

พะเยา ระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวนรวม

ทั้งสิ้น 2 ราย ทั้งนี้ยังมีผู้สมัครอีกจ านวน 3 ราย อยู่ระหว่างรอผลการสอบวัดความรู้ภาษาอังกฤษเพื่อ

เข้าศกึษา ระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 
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มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง  ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 1 ฉบับ 

สรุปเรื่อง 

ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้บริการหอ้งสมุดและบริการถ่าย 

ส าเนาเอกสารให้กับนิสติและหนว่ยงานภายนอกที่มาใช้บริการของวิทยาลัยการจัดการ นั้น  

  วิทยาลัยการจัดการ จึงขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง อัตราค่าใช้บริการ

หอ้งสมุดวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยามาเพื่อทราบ 

มติ      ที่ประชุมรับทราบ และมอบวิทยาลัยการจัดการ ประชาสัมพันธ์ให้นิสิตและและหน่วยงาน

ภายนอกที่มาใช้บริการทราบต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 9/2564  

เมื่อวันท่ี 30 กันยายน ๒๕๖4 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน ๒๕๖4 นั้น 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 30 พฤศจิกายน ๒๕๖4 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม 

โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

 -ไม่ม-ี 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.1   เรื่อง  ขออนุมัติคืนเงินค่าปฐมนิเทศให้กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 ข้อ 3 ค่าธรรมเนียมอื่นๆ หมายถึง ค่าธรรมเนียม

ที่นอกเหนือจากค่าธรรมเนียมการศึกษา ซึ่งวิทยาลัยการจัดการ ได้จัดเก็บค่าธรรมเนียมอื่นๆ เป็นค่า

ปฐมนิเทศจากนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาแรกเข้า รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 จ านวน 31 ราย รายละ 

7,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 217,000 บาท (สองแสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) เพื่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปปฐมนิเทศ ณ มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา ภายใต้ชื่อโครงการ UP 

NORTH ตามแผนปฏิบัติการประจ าปี พ.ศ. 2564 เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ

ไวรัสโคโรนา 2019 หรอืโรคโควิด 19  จงึตอ้งยกเลิกการจัดกิจกรรมโครงการดังกล่าว  

 เพื่อให้การด าเนินงานภายในวิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการ

จัดการ จึงขออนุมัติคืนเงินค่าปฐมนิเทศให้กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นเข้าศึกษาปี

การศึกษา 2563 จ านวน 31 ราย รายละ 7,000 บาท รวมเป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 217,000 บาท (สอง

แสนหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยขอเบิกจากงบประมาณรายได้ของวิทยาลัยการจัดการ ประจ าปี

งบประมาณ 2565  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ของ

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2555 

 2. เอกสารขออนุมัตยิกเลิกโครงการ UP North รหัสโครงการ 644101527  
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 3. รายชื่อนิสิตวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นเข้าศึกษาปีการศึกษา 2563 

จ านวน 31 ราย  

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

  1. ที่ประชุมมีมติ เห็นชอบคืนเงินค่าปฐมนิ เทศให้กับนิสิตวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา รุ่นเข้าศกึษาปีการศึกษา 2563 จ านวน 31 ราย 

  2. มอบหัวหน้าส านักงานประสานกองคลัง เพื่อด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.2   เรื่อง  ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์

ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2564   

สรุปเรื่อง 

ตามบันทึกข้อความจากกองบริการการศึกษา งานสนับสนุนวิชาการ ที่ อว 7307/ว 

3588 ลงวันที่ 11 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์เสนอรายชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็น

อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2564 นั้น กองบริการการศึกษา จึงขอ

ความอนุเคราะห์วิทยาลัยเสนอรายชื่ออาจารย์เพื ่อคัดเลือกเป็นอาจารยย์ดีเด่นด้านการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมเอกสารประกอบการพิจารณาไปยังกองบริการการศึกษา ภายในวัน

พฤหัสบดีที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ทั้งนี้ กองบริการการศึกษา ได้แนบเอกสารที่เกี่ยวข้อง จ านวน 

4 ฉบับ ดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้าน

การสอน พ.ศ. 2564 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการคัดเลือก

อาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน ประจ าปี พ.ศ. 2564 

3. แบบเสนอชื่ออาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 

2564 

4. แบบฟอร์มใบสมัครเข้ารับการคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2564 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติไม่ส่งรายชื่ออาจารย์เพื่อคัดเลือกเป็นอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน 

มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากคุณสมบัติไม่ครบตามหลักเกณฑ์การคัดเลือกอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน 

พ.ศ. 2564    

ระเบียบวาระที่ ๔.3   เรื่อง  ขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ทุก 

          หลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรมที่จัดการ  

                   เรยีนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ 
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สรุปเรื่อง 

 ตามที่ ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร 

ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้รับอนุมัติให้ลาออกโดยมีผลตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 

2564 ประกอบกับ วิทยาลัยการจัดการได้รับอนุมัติจากสภามหาวิทยาลัยพะเยาใหจ้ัดการเรียนการสอน

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ

ธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ตั้งแต่ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 เป็นต้นไป 

ความละเอียดทราบแล้วนัน้ 

ในการนี้ เพื่อให้การด าเนินงานทุกหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ

โรงแรมที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จึงขออนุมัติปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.

08) โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้   

1. ขออนุมัติถอนรายชื่อ ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ ออกจากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร และขออนุมัติปรับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร จากอาจารย์ประจ า

หลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตรและอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตร ในหลักสูตรที่จัดการเรียนการ

สอนร่วมกับคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์  

   2. ขออนุมัติปรับ ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุลธร จากอาจารย์ประจ าหลักสูตรและ

อาจารย์ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร ในหลักสูตรใหม่ของวิทยาลัยการจัดการ  

 3. ขออนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเป็นประธานหลักสูตรของหลักสูตรที่

จัดการเรยีนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. ประกาศกระทรวงศึกษา เรื่อง เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ. 

2558  

 2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้งบุคคลให้ด ารง

ต าแหน่ง 

 3. สมอ.08 ปรด. การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2559 

 4. สมอ.08 ศศม. การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2560 

 5. สมอ.08 ปรด. การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2564 

 6. สมอ.08 ศศม. การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม พ.ศ. 2564 

 7. สมอ.08 ปรด. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการ พ.ศ. 2564 

 8. สมอ.08 ศศม. การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรมและธุรกิจบริการ พ.ศ. 2564 
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มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี ้ 

      1. มอบงานวิชาการตรวจสอบจ านวนนิสิตหลักสูตรเก่า BCA ทีค่งค้างว่าอยู่ในขั้นตอนไหน

บ้าง เพื่อน าเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าฯ ในครั้งถัดไป  

      2. มอบสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ประชุมหารอืร่วมกันภายในสาขา

เกี่ยวกับการปรับปรุงแก้ไขรายละเอียดหลักสูตร (สมอ.08) ทุกหลักสูตรของสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมที่จัดการเรียนการสอน ณ วทิยาลัยการจัดการเพื่อน าเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการฯ ในครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.4    เรื่อง   ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งวทิยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะ 

                               กรรมการพิจารณาผู้ทรงคุณวุฒ ิต าแหน่ง อาจารย์  

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราว

ประชุมครั้งที่ 9/2564 เมื่อวันที่ 30 กันยายน พ.ศ. 2564 ระเบียบวาระที่  3.1 เรื่อง รายงานสรุป

อัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ที่ประชุมได้มีมติให้จ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา เพื่อทดแทน ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์ ที่ได้รับอนุมัติให้ลาออก

ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 นั้น 

 ดังนั้น เพื่อให้การด าเนินการรับผู้ทรงคุณวุฒิ ต าแหน่ง อาจารย์ จ านวน 1 อัตรา สาขาวิชา 

การจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติ (ร่าง) 

ค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการพิจารณาผูท้รงคุณวุฒิ ต าแหน่งอาจารย์  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. ระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษและ

ผูท้รงคุณวุฒิเป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 

 2. บันทึกข้อความ ที่ อว 7327/3242 ลงวันที่ 6 ตุลาคม 2564 เรื่อง ขอด าเนินการรับ

สมัครผูท้รงคุณวุฒิ ต าแหน่งอาจารย์ สาขาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวน 1 อัตรา 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบ (ร่าง) ค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการ 

พิจารณาผูท้รงคุณวุฒิ ต าแหน่งอาจารย์ 

2. มอบหัวหนา้ส านักงานปรับแก้ไข (ร่าง) ค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แตง่ตัง้ 

คณะกรรมการพจิารณาผูท้รงคุณวุฒิ ต าแหน่งอาจารย์ ตามมตทิี่ประชุม  

 




