
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 9/๒๕๖๔ 

วันพฤหัสบดีที่ 30 กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา 13.0๐ 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. ประธานหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) 

๖. อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) 

๗. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

๘. รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.  ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ                

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)  

รายนามผู้ไม่เข้าร่วมประชุม (รอการแต่งตั้งประธานหลักสูตร) 

1.  ประธานหลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม  กรรมการ 

เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐ น. 

ประธาน คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้       

   



- 2 - 

 

 
 

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 8/2564 เมื่อวันจันทรท์ี ่6 กันยายน 2564 ดังนี ้

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัตงิาน 

วาระที่ ๔.1 เร่ือง ขออนุมัติขยายเวลาการ

ส าเร็จการศึกษาให้กับนสิิตระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียว

และโรงแรม อันเนื่องมาจากการแพร่

ระบาดของเชื้ อ ไว รัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) ภ าคการศึ กษาปลาย ปี

การศึกษา 2564 จ านวน 3 ราย 

 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี ้ 

1. เห็นชอบขยายเวลาการส าเร็จการศกึษา

ให้ กั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า เอ ก อั น

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 ราย 

2. มอบงานวิชาการประสานกองบริการ

การศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป 

3. มอบประธานหลักสูตรเร่งด าเนินการให้

นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรให้เร็วท่ีสุด เพื่อให้การบริหาร

จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร เป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์

มาตรฐานหลักสูตรตอ่ไป 

4. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งมตริายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าวทิยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 

8/2564 ให้ประธานหลักสูตรแตล่ะ

หลักสูตรทราบต่อไป 

 

1. อยู่ระหว่างประสาน

กองบริการการศึกษา 

เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

พะเยาพิ จ ารณ าตาม

ขั้นตอนต่อไป 

2. ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

มติรายงานการประชุม

ให้ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตรทราบเรียบร้อย

แลว้ 

 

วาระที่ ๔.2 เร่ือง ขออนุมัตขิยายเวลาการ

ส าเร็จการศึกษาให้กับนสิิตระดับปริญญา 

เอก สาขาวิชาการบริหารการศึกษา อัน

เนื่องมาจากการแพร่ 

มติ  ท่ีประชุมได้พิจารณาแลว้มมีต ิดังนี ้ 

1. เห็นชอบขยายเวลาการส าเร็จการศกึษา

ให้ กั บ นิ สิ ต ร ะ ดั บ ป ริญ ญ า เอ ก อั น

เนื่องมาจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโค

1. อยู่ระหว่างประสาน

กองบริการการศึกษา 

เพื่อเสนอมหาวิทยาลัย

พะเยาพิ จ ารณ าตาม
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ระบาดของเชื้ อ ไว รัสโคโรนา 2019 

(COVID 19) ภ าคการศึ กษาปลาย ปี

การศึกษา 2564 จ านวน 7 ราย 

 

โรนา 2019 (COVID-19) ภาคการศึกษา

ปลาย ปีการศึกษา 2564 จ านวน 3 ราย 

2. มอบงานวิชาการประสานกองบริการ

การศึกษา เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป 

3. มอบประธานหลักสูตรเร่งด าเนินการให้

นิสิตส าเร็จการศึกษาตามระยะเวลาของ

หลักสูตรให้เร็วท่ีสุด เพื่อให้การบริหาร

จั ด ก า รห ลั ก สู ต ร เป็ น ไป ต าม เกณ ฑ์

มาตรฐานหลักสูตรตอ่ไป 

4. มอบฝ่ายเลขานุการแจ้งมติรายงานการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จั ด ก าร  มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า  ค ร้ั ง ท่ี 

8 /2564 ให้ประธานหลักสูตรแต่ละ

หลักสูตรทราบต่อไป 

ขั้นตอนต่อไป 

2. ฝ่ายเลขานุการแจ้ง

มติรายงานการประชุม

ให้ประธานหลักสูตรทุก

หลักสูตรทราบเรียบร้อย

แลว้ 

 

วาระท่ี ๔.3 เร่ือง ขออนุมัติตัดรายการ

สินค้าหมดอายุออกจากสินค้าคงเหลอืของ 

โครงการ UP CAFÉ วิทยาลัยการจัดการ 

ประจ าปงีบประมาณ  

2564 

 

 

 

 

 

 

มติ  ท่ีประชุมมีมตอินุมัตใิห้ตัดรายการ

สินค้าหมดอายุออกจากสินคา้คงเหลอืของ

โครงการ UP CAFÉ วทิยาลัยการจัดการ 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 

 

1.อยู่ระหว่างด าเนินการ

ตั ด ร า ย ก า ร สิ น ค้ า

หมดอายุออกจากสินค้า

คงเหลือของโครงการ 

UP CAFÉ ป ร ะ จ า ปี

งบประมาณ 2564 

2. มีการจ าหน่ายสินค้า

คงเหลือท่ีจะหมดอายุ

เดือนกันยายน ๒๕๖๔- 

เดื อนมีนาคม ๒๕๖5  

และน า เงินรายได้ เข้ า

บัญชีของมหาวิทยาลัย

พะเยาเรียบร้อยแล้ว 
ระเบียบวาระที่ ๔.4  เร่ือง รายงานผลการ

ประเมินการปฏบัิตงิานประจ าปขีองลูกจ้าง

ชั่วคราวสายสนับสนุน  วิทยาลัยการ

จัดการ ปีงบประมาณ 2564 

 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

1. มีมติเห็นชอบต่อสัญญาจ้างลูกจ้าง

ชั่วคราวสายสนับสนุน จ านวน 2 ราย 

2. มอบงานบริหารท่ัวไปประสานกองการ

เจ้าหน้าท่ี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป 

งาน บ ริห า ร ท่ั ว ไป ได้

ด าเนินการประสานกอง

การเจ้าหน้าท่ี เพื่อเสนอ

มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า

พิจารณาตามขั้นตอน

ตอ่ไปเรียบร้อยแล้ว 

ระเบียบวาระท่ี ๔.5 เร่ือง ขอรายงานผล

ก า ร ป ร ะ เมิ น ก า ร ป ฏิ บั ติ ง า น ข อ ง

ผู้ ท รงคุณ วุฒิ  ป ระจ า ปี  2564 เพิ่ อ

พจิารณาต่อสัญญาจ้าง 

มติ ท่ีประชุมพิจารณาแลว้มมีต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ราย ท่ี  1 – 6  ส าขาวิ ช าก ารบ ริห าร

การศึกษา และรายท่ี 7 – 9  สาขาวิชา

1.หัวหน้าส านักงานได้

ด าเนินการประสานกอง

การเจ้าหน้าท่ี เพื่อเสนอ

มห าวิ ท ย าลั ยพ ะ เย า
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การจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันท่ี 1 ตุลาคม 2564 – 

30 กันยายน 2565 อัตราเงินเดือนให้คง

อัตราเดิม 

2. เห็นชอบต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒ ิ

ราย ท่ี  10 สาขาวิ ชาการจั ดการการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม ปฏบัิตงิานตัง้แต่วันท่ี 

1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564  

อัตราเงนิเดอืนให้คงอัตราเดิม 

3. มอบหัวหน้าส านักงานประสานกองการ

เจ้าหน้าท่ี เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนต่อไป 

4. มอบประธานหลักสูตร สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม จัดท า

แผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชา 

ให้สอดคล้องกับจ านวนนิสิตในหลักสูตร

ปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ท่ีจะเปิดรับนิสิต

ใหม่ ภาคการศกึษาท่ี 2 ปีการศึกษา 2564 

และน าเสนอต่อท่ีประชุมคณะกรรมการ

ประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยาในคร้ังถัดไป 

พิจารณาตามขั้นตอน

ตอ่ไปเรียบร้อยแล้ว 

2 .ประธานหลั กสู ต ร 

สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม 

ส รุ ป อั ต ร า อ า จ า ร ย์

ประจ าสาขา ตามมติท่ี

ป ร ะ ชุ ม ส า ข า วิ ช า

เรียบร้อยแล้ว โดยจัด

เข้าวาระสืบเนื่องท่ี 3.1 

 

ระเบียบวาระ ท่ี  4 .6  เร่ือง  ขอความ

อนุ เคราะห์ส่ งผลงานและน าเสนอใน

กิ จ ก ร ร ม  SHOW & SHARE UP-KM 

2021  

มติ ท่ีประชุมมีมติเห็นชอบให้ ดร.ณัฐรินทร์ 

ปริวงศ์กุลธร เป็นผู้ส่งผลงานและน าเสนอ

ใน กิ จ ก ร ร ม  SHOW & SHARE UP-KM 

2021 

 

ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศ์กุล

ได้ น า เสนอผลงานใน

กิ จ ก ร ร ม  SHOW & 

SHARE UP-KM 2021 

เรียบร้อยแล้ว และขอ

รายงานผลการน าเสนอ 

โดยจัดเข้าวาระสืบเนื่อง

ท่ี 3.2 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง ขอแจ้งแนวปฏิบัติในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์     

          ผู้รับผิดชอบหลักสตูรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 

สรุปเรื่อง 

   ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม ขอแจ้ง

สถาบันอุดมศกึษาให้ทราบถึงแนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ตามมติคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ในคราวประชุม

ครั้งที่ 1/2564 เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2564 ได้มีมติให้ความเห็นชอบในหลักการในการก าหนดแนว

ปฏิบัติส าหรับการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ า

หลักสูตร โดยให้พิจารณาจากวัน/เดือน/ปี ที่ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ (Full paper) ได้รับการ

ตีพิมพ์เผยแพร่ หรือ วัน/เดือน/ปี ที่ได้รับหนังสือตอบรับให้ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานฉบับสมบูรณ์ (Full 

paper) ทั้งการตีพิมพ์ในวารสารและการตีพิมพ์ในการประชุมวิชาการระดับชาติหรือนานาชาติที่เป็นที่

ยอมรับ ก่อนวันที่สภาสถาบันอนุมัตหิลักสูตร 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3  เรื่อง  รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน     

         ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 

สรุปเรื่อง  

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2772 ลง

วันที่ 25 สิงหาคม 2564 เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน ทะเบียน 

กต-3607 พะเยา ตามสัญญาเช่าเลขที่ 75/2562 ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ประกอบกับหนังสือ

การส่งมอบงานและขอเบิกค่าเช่ารถยนต์รับรองจากห้างหุ้นส่วนวรรณมณี งวดที่ 25 ประจ าเดือน

กรกฎาคม 2564 นั้น  

 บัดนี ้วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน 

ดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 25 สิงหาคม 2564 และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายค่าเช่าให้กับ

หา้งหุ้นสว่นวรรณมณ ี

มติ   ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่อง  รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์รับรองของวิทยาลัยการจัดการ    

   ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

สรุปเรื่อง  

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2883 ลง

วันที่ 1 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานข้อมูลการใช้รถยนต์รับรองของวิทยาลัยการจัดการ ประจ าเดือน

สิงหาคม 2564 ทะเบียน กต-3607 พะเยา ที่ใช้ส าหรับรับรองผู้บริหารของมหาวิทยาลัยพะเยา และ

ภารกิจตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยในเขตพืน้ที่กรุงเทพมหานครและปริมณฑล นั้น  

บัดนี ้งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปข้อมูลการใช้รถยนต์รับรอง จ านวน 1  

คันดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานข้อมูลการใช้รถยนต์รับรองของวิทยาลัยการจัดการ ประจ าเดือน

สิงหาคม 2564 ให้ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยามาเพื่อโปรด

ทราบ  

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง รายงานการน าส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์  

   ส าหรับนิสิตระดับบัณฑิตศึกษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 

   การศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 

     ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้น าส่งใบสมัครขอรับทุนอุดหนุนการ

ท าวิทยานิพนธ์ ส าหรับนิสิตระดับบัณฑติศกึษามหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2564 จ านวน 2 

ราย ดังนี้ 

1. หลักสูตรการศกึษาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 

นางสาวจารุชา สมศรี รหัสนสิิต 61162073 

2. หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม แบบ 2.1 

นางภิญญาพัชญ์ มุณีแก้ว รหัสนสิิต 61162185 

ซึ่งกองบริการการศึกษาได้ตรวจสอบแล้ว นิสิตดังกล่าวมีคุณสมบัติเป็นไปตามเกณฑ์การพิจารณาการ

ขอรับทุนอุดหนุนการท าวิทยานิพนธ์          

        บัดนี้  มหาวิทยาลัยพะเยา มอบกองบริการการศึกษาจัดเข้าวาระการประชุม

คณะกรรมการบัณฑิตศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อพิจารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 

มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง  ขอแจ้งประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา 

สรุปเรื่อง 

ด้วย ส านักงานปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้ง

ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศึกษา ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการมาตรฐานการ

อุดมศึกษา ในการประชุมครั้งที่ 5/2564 เมื่อวันที่ 12 พฤษภาคม 2564 และครั้งที่ 7/2564 เมื่อ

วันที่ 14 กรกฎาคม 2564 ดังนี้  

   1. ประกาศคณะกรรมการมาตรฐานการอุดมศกึษา เรื่อง หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพ 

ของสถาบันอุดมศึกษาในส่วนที่เกี่ยวกับการประเมินคุณภาพภายใน การติดตามตรวจสอบคุณภาพ

การศกึษา และการพัฒนาคุณภาพการศกึษา 

         2. แนวปฏิบัติส าหรับสถาบันอุดมศกึษาในการประเมินคุณภาพภายนอก ระดับอุดมศกึษา 

มติ      ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.7   เรื่อง รายงานผลการส่งข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศกึษาของ 

     ประเทศไทย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ  

     2566 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ กองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประชาสัมพันธ์ให้แต่ละคณะส่งข้อเสนอ

โครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศไทย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ 

2566 เพื่อเป็นแผนพลิกโฉมมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 นั้น 

  บัดนี้ วิทยาลัยการจัดการ ได้ส่งข้อเสนอโครงการพลิกโฉมระบบอุดมศึกษาของประเทศ

ไทย (Reinventing University) ประจ าปีงบประมาณ 2566 ให้กับกองแผนงานเรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 3 

กันยายน 2564  “ชื่อโครงการการพัฒนาศักยภาพผู้ประกอบการด้านการท่องเที่ยวและบริการ 

บนพื้นฐานศิลปวัฒนธรรมท้องถิ่น สู่ความเป็นนานาชาติเพื่อสร้างโอกาสในการแข่งขันส่งเสริม

ทักษะการเรียนรู้ตลอดชีวิต” งบประมาณ 1,000,000 บาท (หนึ่งล้านบาทถ้วน) โดยมีผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร. ศิริพร แพรศรี รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ เป็นผู้รับผิดชอบ

โครงการ ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร และดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม เป็นผู้ประสานงานโครงการ 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.8   เรื่อง รายงานผลการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติ  

     มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 

สรุปเรื่อง 

   ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ก าหนดให้มีการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชู

เกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาคัดเลือกนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาที่มีผลงาน

และความสามารถดีเด่นด้านต่างๆ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แนวปฏิบัติในการประเมินและ

คัดเลือกนิสิตเพื่อรับรางวัลเชิดชูเกียรติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ลงวันที่ 23 กรกฎาคม 2564  

วิทยาลัยการจัดการได้ส่งรายชื่อนิสิตเข้ารับการประเมินและคัดเลือก ดังนี้ 1.รางวัลสัตตภัณฑ์ทองค า 

จ านวน 1 ราย และ 2.รางวัลสัตตภัณฑ์ จ านวน 2 ราย   

  บัดนี้ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการประเมินและคัดเลือกนิสิตเพื่อรับ

รางวัลเชิดชูเกียรติ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันที่ 9 กันยายน 2564        

นิสติของวทิยาลัยการจัดการที่เข้ารับการประเมินและคัดเลือก “ไม่มีผู้ผ่านการคัดเลือก”  

มติ     ทีป่ระชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.9  เรื่อง  รายงานการน าส่งแผนยุทธศาสตร์เพื่อการพัฒนาวิทยาลัยการ 

                                      จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 -  

                                        2569 และแผนปฏิบตัิการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - 2569 เพื่อเป็น

กรอบในการขับเคลื่อนนโยบาย ยุทธศาสตร์ และแนวทางสูก่ารปฏิบัติเพื่อความส าเร็จและบรรลุเป้าหมาย

ของวิทยาลัยการจัดการ นั้น  

  บัดนี้ วิทยาลัยการจัดการ ได้น าส่งแผนยุทธศาสตร์การพัฒนาวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565  - 2569 และแผนปฏิบัติการประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2565 ให้กองแผนงานเรียบร้อยแล้ว ตามบันทึกข้อความที่ อว 7327/2809 ลง

วันที่ 29 สิงหาคม 2564 โดยจัดส่งในรูปแบบไฟล์อิเล็กทรอนิกส์ผ่านอีเมล์ Plan.stg@up.ac.th เมื่อวันที่ 

30 สิงหาคม 2564  

มติ     ที่ประชุมรับทราบ และมอบหัวหน้าส านักงานประสานงานประชาสัมพันธ์ น าแผนยุทธศาสตร์การ

พัฒนาวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 – 2569 เผยแพร่บน

เว็บไซต์ของวิทยาลัยการจัดการ เพื่อให้บุคลากรสามารถน าไปใช้เป็นแนวทางสู่การปฏิบัติเพื่อความส าเร็จ

และบรรลุเป้าหมายของวิทยาลัยการจัดการต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.10  เรื่อง  รายงานสรุปรายได้ค่าบริการสถานที่วิทยาลัยการจัดการ เดือน   

             กรกฎาคม 2564ถงึ เดือนกันยายน 2564 

สรุปเรื่อง 

      ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/3105 ลง 

วันที่ 25 กันยายน 2564 เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใชส้ถานที่วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยาประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 นั้น 

  บัดนี้ งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่ และ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจ าเดือนกรกฎาคม 2564 ถึง เดือนกันยายน 2564 เรียบร้อย

แล้ว รายละเอียดดังนี ้ 

 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 8/2564  

เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน ๒๕๖4 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน ๒๕๖4 นั้น 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 8/2564 เมื่อวันจันทร์ที่ 6 กันยายน ๒๕๖4 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี

การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง  รายงานสรุปอัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการ 

     ท่องเที่ยวและโรงแรม ตามมติท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการการ 

       ท่องเที่ยวและโรงแรม 

สรุปเรื่อง 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 

8/2564 เมื่อวันที่ 6 กันยายน ๒๕๖4 ระเบียบวาระที่ 4.5 ขอรายงานผลการประเมินการปฏิบัติงาน

ของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564 เพื่อพิจารณาต่อสัญญาจ้าง มติที่ประชุมเห็นชอบต่อสัญญาจ้าง

ผู้ทรงคุณวุฒิ ราย ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร อาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 – 31 ธันวาคม 2564 (3 เดือน) และมอบประธานหลักสูตร 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชา ให้

สอดคล้องกับจ านวนนิสิตในหลักสูตรปัจจุบันและหลักสูตรใหม่ที่จะเปิดรับนิสิตใหม่ ภาคการศึกษาที่ 2 ปี

การศึกษา 2564 เพื่อเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ใน

ครั้งถัดไป นั้น 

   บัดนี้ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ได้จัดท าแผนอัตราก าลังอาจารย์

ประจ าสาขาเรียบร้อยแล้ว จึงขอรายงานสรุปอัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ข้อมูลประกอบการพจิารณา 

1. รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ 10/2564  

เมื่อวันจันทร์ที่ 15 กันยายน ๒๕๖4 

2. รายงานการประชุมสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ 11/2564  

เมื่อวันจันทร์ที่ 27 กันยายน ๒๕๖4  
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดพิจารณารายงานสรุปอัตราก าลังอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมต่อไป  

การพิจารณา 

   ที่ประชุมได้พิจารณาและอภปิรายกันอย่างกว้างขวางและมีขอ้เสนอ ดังนี้ 

 1. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ คณบดีวิทยาลัยการจัดการ มีขอ้เสนอ ดังนี้ 

1. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรเก่า BCA มหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวน 2 ราย 

1.1 รองศาสตราจารย์ ดร.พยอม ธรรมบุตร 

1.2 ดร.ชมพูนุช จติติถาวร 

2. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรใหม่  มีจ านวน 4 ราย 

2.1 รองศาสตราจารย์ ชวลีย์ ณ ถลาง 

2.2 รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา 

2.3 ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศรี 

2.4 ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร 

             ดังนั้น อาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเก่า BCA ขาด 1 อัตรา เนื่องจาก ดร.ผกามาศ     

ชัยรัตน์ ขอลาออก ตั้งแต่วันที่ 19 สิงหาคม 2564 จึงเห็นควรให้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขอ

อนุมัติจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1 อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานหลักสูตร และมอบรองคณบดี

พิจารณาภาระงานอาจารย์ประจ าสาขาวิชาเมื่อ ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร หมดสัญญาจ้างในเดือนธันวาคม 

2564 ว่าต้องหาอัตราทดแทนเพิ่มอกี 1 อัตราหรอืไม่ 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร. ศักดิ์ชัย นิรัญทวี ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการ

บริหารการศึกษา มีขอ้เสนอ ดังนี้ 

   1. คุณสมบัติของผู้ทรงคุณวุฒิควรมีความเช่ียวชาญรอบรู้ในสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรมโดยตรง  

   2. สามารถท างานรว่มกับอาจารย์ภายในสาขาวิชาได้  

มติ ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ ดังนี้   

1. เห็นชอบให้ด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยเพื่อขออนุมัตจิ้างผู้ทรงคุณวุฒิ จ านวน 1  

อัตรา เพื่อให้เป็นไปตามเกณฑม์าตรฐานหลักสูตร   

2. มอบรองคณบดีพิจารณาการบริหารอัตราก าลังให้เหมาะสมกับภาระงานของ 

อาจารย์ประจ าสาขาวิชาต่อไป 
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ระเบียบวาระที่ 3.2   เรื่อง ขอรายงานผลการน าเสนอผลงานในกิจกรรม SHOW & SHARE 

           UP-KM 2021 

สรุปเรื่อง 

   ตามที่ กองบริการการศึกษาได้จัดกิจกรรม SHOW & SHARE UP-KM 2021  ภายใต้

โครงการการจัดการความรู้ KM (Knoeledge Management) ระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 

ส าหรับการน าเสนอผลงานในหัวข้อ “นวัตกรรมการจัดการองค์กรภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของ

โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID 19) ” ณ ห้องประชุมบวรรัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงาน

อธิการบดี ผ่านระบบ Zoom Cloud Meeting โดยก าหนดจัดนิทรรศการแสดงผลงานที่ได้รับการคัดเลือก 

และน าเสนอในวันศุกร์ที่ 17 กันยายน 2564 เวลา 08.30 – 12.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1 

อาคารส านักงานอธิการบดี นั้น              

   วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ส่งผลงานเข้าร่วมน าเสนอในกิจกรรม SHOW 

& SHARE UP-KM 2021 เรื่อง “การบูรณาการนวัตกรรมพรอ้มใชจ้ากห่วงโซ่ชุมชนพึ่งพาตนเองสู่การ 

บริหารจัดการองค์กรให้ปลอดภัยจากโรคอุบัติใหม่โควิด 19 ด้วยนวัตกรรม ดิจิทัลเฮลท์เทค (Digital 

Health Tech)” โดยมีดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร เป็นผู้น าเสนอผลงานดังกล่าว เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 

2564 ผา่นระบบ Zoom Cloud Meeting เป็นที่เรียบร้อยแลว้ 

   ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อโปรดทราบ  

มติ ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.1   เรื่อง  ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาหลักสูตรใหม่วิทยาลัย 

การจัดการ พ.ศ. 2564 และขอบรรจุอัตราค่ าธรรมเนียม

การศึกษามไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ทุกปีการศึกษา 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย วิทยาลัยการจัดการมีความประสงค์ขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตร

ใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ

ธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ที่ได้ระบุอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ใน มคอ.2 และผ่านมติ

ที่ประชุมจากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแล้ว และวิทยาลัยการจัดการ 
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ขอบรรจุอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษาไว้ในประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียม

การศกึษาระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกปีการศึกษา  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. บทสรุปผู้บริหารและเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

 2. บทสรุปผู้บริหารและเล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้วิทยาลัยเสนอขออนุมัติอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา 

จ านวน 2 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว 

โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และ 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และขอบรรจุอัตรา

ค่าธรรมเนียมการศกึษาไว้ในประกาศอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา ระดับบัณฑติศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

ระเบียบวาระที่ ๔.2   เรื่อง  ขออนุมัติจ านวนรับและคุณสมบัติผู้สมัครการสมัครเข้าศึกษา

ระดับบัณฑิตศึกษาภาคการศึกษาที่  2/ภาคการศึกษาปลาย  

ปกีารศึกษา 2564 หลักสูตรใหม่วิทยาลัยการจัดการ 

สรุปเรื่อง 

 ด้วย วิทยาลัยการจัดการมีความประสงค์ขออนุมัติจ านวนรับและคุณสมบัติผู้สมัครการสมัคร 

เข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่ 2/ภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 หลักสูตร

ศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ 

หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ที่ได้ระบุจ านวนรับและคุณสมบัติของผู้สมัครไว้ใน มคอ.2 และผ่านมติที่ประชุม

จากคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยาเรียบร้อยแลว้  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. บทสรุปผู้บริหารและเล่มหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

 2. บทสรุปผู้บริหารและเล่มหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 

มติ  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นควรให้วิทยาลัยเสนอจ านวนรับและคุณสมบัติผู้สมัครการ

สมัครเข้าศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ภาคการศึกษาที่  2/ภาคการศึกษาปลาย  ปีการศึกษา 2564 

หลักสูตรศลิปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตร
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ใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และ

ธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม ่พ.ศ. 2564 ไปยังมหาวิทยาลัยพะเยาด าเนนิการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.3   เรื่อง  ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง 

           คณะกรรมการเทยีบโอนผลการเรียน 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยวิทยาลัยการจัดการ มีความประสงค์ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

จัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 ซึ่งเป็นไป

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน ระดับ

บัณฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 ลงวันที่ 4 พฤษภาคม พ.ศ. 2554 ข้อ 6 คณะกรรมการเทียบโอนผลการ

เรียน ได้ระบุการเทียบโอนผลการเรียน ระหว่างการศึกษาในระบบ การศึกษานอกระบบ และการศึกษา

ตามอัธยาศัย ให้คณะเจ้าของหลักสูตรแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาการเทียบโอนผลการเรียนต่อ

มหาวิทยาลัย  

  เพื่ อ ให้การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิ ต สาขาว ิชา 

การจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 และหลักสูตรปรัชญา 

ดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยว โรงแรม และธุรกิจบริการ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2564 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการจัดการ จึงขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แตง่ตัง้คณะกรรมการเทียบโอนผลการเรียน จ านวน 2 ฉบับ  

 

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และแนวปฏิบัติในการเทียบโอนผลการเรียน 

ระดับบัณฑติศกึษา พ.ศ. 2554 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติถอนวาระ และมอบงานวิชาการ ศึกษาข้อมูล และจัดท าเอกสาร

ประกอบเพิ่มเติมเพื่อน าเสนอที่ประชุมครั้งถัดไป 

ระเบียบวาระที่ ๔.4    เรื่อง   ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองรายงานการประเมินตนเอง 

                          ระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่ 

                              เป็นเลิศ (EdPEx) วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

                            ปีการศึกษา 2563 
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สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาก าหนดให้คณะและวิทยาลัยด าเนินการจัดท ารายงานการประเมิน

ตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 

2563 ส่วนโครงร่างองค์กร และหมวด 7 ผลลัพธ์ โดยให้ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการ

ประจ าคณะ และส่งรายงานการประเมินตนเอง (SAR) พร้อมรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ ไปยังมหาวิทยาลัยพะเยา ตามความทราบแล้วนั้น 

 เพื ่อ ให ้การรับรองรายงานการประเม ินตนเอง (SAR) ระด ับคณะเป ็น ไปด ้วย 

ความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ งานวิชาการจึงขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองรายงาน 

การประเมินตนเองระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ ( EdPEx) 

ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 ในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เอกสารประกอบการพิจารณา 

 1. รายงานการประเมินตนเอง (SAR) ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการ

ที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจ าปีการศึกษา 2563 

มติ       ที่ประชุมพิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. ที่ประชุมมีมตเิห็นชอบรายงานการประเมินตนเองระดับคณะ ตามเกณฑ์คุณภาพ 

การศึกษาเพื ่อการด าเนินการที ่เป ็นเลิศ (EdPEx) ของวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา           

ปีการศึกษา 2563 

2. มอบงานวชิาการรวบรวมข้อมูลให้ครบทุกหมวด แล้วแจง้เวียนไปยังประธาน 

หลักสูตรก่อนน าส่งมหาวิทยาลัยพะเยาตามขั้นตอนต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  

  -ไม่มี- 

 

 

 

 

 




