
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา   

คร้ังที่ 7/๒๕๖๔ 

วันศุกร์ที่ 30 กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา13.0๐ น. เป็นต้นไป 

ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ จากระบบ Microsoft Teams และจัดประชุม 

ณ ห้องประชุม L๘๐๗ อาคารเวฟเพลส ชั้น ๘ วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา                                          

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 

๑. รักษาการแทนคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ประธานกรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) 

๒. ที่ปรึกษาคณบดีวิทยาลัยการจัดการ ผูเ้ข้าร่วมประชุม 

(รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี)     

๓. รักษาการแทนรองคณบดีวิทยาลัยการจัดการ กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ศริิพร แพรศรี)     

๔. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม กรรมการ  

(ดร.ชมพูนุช จิตติถาวร) 

๕. ประธานหลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม กรรมการ  

(ดร.ผกามาศ ชัยรัตน์) 

๖. ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

      (รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ชัย นิรัญทวี) 

๗. ประธานหลักสูตรการศกึษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศกึษา กรรมการ 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สมศักดิ์ เอี่ยมคงสี) 

๘. อาจารย์ประจ าหลักสูตร กรรมการ 

(ดร.ณัฐรินทร์ ปริวงศก์ุลธร) 

๙. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานวิทยาลัย เลขานุการ 

(นางสาวจติรสุดา เวตมะโน) 

๑๐. รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ ผูช่้วยเลขานุการ 

(นางสาวธนาภรณ์ ภูพ่ฤกษชาติ) 

เริ่มประชุม  เวลา 13.0๐ น. 

ประธาน คณบดี (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ) กล่าวเปิดประชุม และ

ด าเนินการประชุมตามระเบียบวาระ ดังตอ่ไปนี้ 
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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 6/2564 เมื่อวันศุกรท์ี ่25 มิถุนายน พ.ศ. 2564 ดังนี ้

ชื่อเรื่อง มติ ผลการปฏบิัตงิาน 

วาระที่ 3.1 รายงานช้ีแจงถึง

ความซ้ าซ้อนของหัวข้อ

วทิยานพินธ์ของนสิิตหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชา

การจัดการการท่องเท่ียวและ

การโรงแรม จ านวน 5 ราย 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบ และ

มอบประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎบัีณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเท่ียวและโรงแรม 

แจ้งอาจารย์ประจ าสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียวและโรงแรมเพื่อทราบตอ่ไป 

 

ประธานหลักสูตร ปรด.

สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม ได้แจ้งให้

ท่ีประชุมสาขาวิชาทราบ

เรียบร้อยแลว้ จึงขอรายงานผล

ตามมติท่ีประชุมสาขาวิชาการ

จัดการการท่องเท่ียวและ

โรงแรม โดยจัดเขา้วาระ

สบืเนื่องระเบียบวาระที่ 3.1 

วาระท่ี  4 .1 ขอเสนอ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เ ร่ื อ ง อั ต ร า ค่ า ใ ช้ บ ริ ก า ร

ห้องสมุดวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวทิยาลัยพะเยา พ.ศ. … 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เร่ือง อัตราค่าใช้บริการห้องสมุดวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. … 

2. มอบหัวหน้าส านักงานปรับแก้ไขตามมติท่ี

ประชุม  และประสานกองกฎหมายและ

ทรัพย์สินตรวจสอบ (ร่าง)ประกาศดังกล่าว

ตอ่ไป 

หัวหน้าส านักงานได้ประสาน

กองกฎหมายและท รัพย์สิ น 

ต ร ว จ ส อ บ (ร่ า ง )ป ร ะ ก า ศ

ดังกล่าวแล้ว และอยู่ระหว่าง

เสนอเข้าท่ีประชุมคณะกรรมการ

บริหารมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อ

พจิารณาตอ่ไป 

วาระท่ี  4 .2 ขอยกเลิกการ

จัดการเรียนการสอนหลักสูตร

บริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ี

จั ด ก า ร เรี ย น ก า รส อ น  ณ 

วทิยาลัยการจัดการ 

มติ ท่ีประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

1.เห็นชอบยกเลิกการจัดการเรียนการสอน

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีจัดการ

เรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ ตั้งแต่ปี

การศึกษา 2563 เป็นต้นไป 

2.เห็นชอบให้เปลี่ยนแปลง จากเดิม ผศ.ดร.

ศิ ริพร แพรศ รี เป็นอาจารย์ผู้ รับผิดชอบ

อยูร่ะหว่างเสนอมหาวิทยาลัยพะเยา

พจิารณาตามขั้นตอนตอ่ไป 
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หลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตร ของ

หลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต ท่ีจัดการ

เรียนการสอน  ณ  วิทยาลั ยก ารจั ดก าร 

เปลี่ยนแปลงเป็น อาจารย์ประจ าหลักสูตรของ

ห ลั ก สู ต ร บ ริ ห า ร ธุ ร กิ จ ม ห า บั ณ ฑิ ต 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

3.มอบงานวิชาการด า เนินการในส่ วน ท่ี

เกี่ยวข้องต่อไป 

มติ ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๒ เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่วิทยาลัยการจัดการ

ประจ าเดือนมถิุนายน 2564 

สรุปเรื่อง 

   ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2064 ลง

วันที่ 18 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานสรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่วิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าเดือนมถิุนายน 2564 นั้น 

  งานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ได้สรุปรายได้ค่าบริการการใช้สถานที่  และ

ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 เรียบร้อยแลว้ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

หน่วยงาน 

ค่าบริการสถานที่ (บาท) 
ค่าอาหาร อาหารว่างและเครือ่งดื่ม  

หลังจากหักคา่ใช้จ่าย (บาท) 

มถิุนายน 2564 มถิุนายน 2564 

รายรับ รายจ่าย คงเหลือ 

หนว่ยงานภายนอก 13,100.00 

8,700.00 4,612.00 4,088.00 หนว่ยงานภายใน 

(ยกเวน้ค่าบริการสถานที)่ 

26,000.00 

รายได้ค่าบริการสถานที่จากหน่วยงานภายนอก            จ านวนเงิน  13,100.00  บาท 

รายได้ค่าอาหาร อาหารว่างและเครื่องดื่ม หลังจากหักค่าใช้จ่าย จ านวนเงิน    4,088.00  บาท 

 สรุปรายได้ เดือนมิถุนายน  2564 เป็นจ านวนเงินทั้งสิน้     17,188.00  บาท 

มติ ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.3  เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน  

         ประจ าเดือนมิถุนายน 2564   

สรุปเรื่อง 

  ตามบันทึกข้อความจากงานประสานงานและประชาสัมพันธ์ ที่ อว 7327/2266 ลง

วันที่ 9 กรกฎาคม 2564 เรื่อง รายงานการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คัน ทะเบียน กต-

3607 พะเยา ตามสัญญาเช่าเลขที่ 75/2562 ประจ าเดือนมิถุนายน 2564 ประกอบกับหนังสือการ

ส่งมอบงานและขอเบิกค่าเช่ารถยนต์รับรองจากห้างหุ้นส่วนวรรณมณี งวดที่ 24 ประจ าเดือนมิถุนายน 

2564 นั้น 

 วิทยาลัยการจัดการ ได้ด าเนินการตรวจรับพัสดุเช่ารถยนต์รับรอง จ านวน 1 คันดังกล่าว 

เรียบร้อยแล้ว เมื่อวันพุธที่ 8 กรกฎาคม 2564 และอยู่ระหว่างด าเนินการเบิกจ่ายค่าเช่ารถยนต์ให้กับ

หา้งหุ้นสว่นวรรณมณตี่อไป 

มติ        ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๔  เรื่อง รายงานจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ 

            รายงานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้า 

            ด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564  

สรุปเรื่อง 

ด้วยมีนิสิตส าเร็จการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาทุกหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ 

วิทยาลัยการจัดการ ในปีการศึกษา 2563 จ านวนรวม 34 คน งานวิชาการได้จัดท าข้อมูลอาจารย์ที่

ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 เพื่อเป็น

ส่วนหนึ่งของการรายงานผลการด าเนินงานของหลักสูตรที่จัดการเรียนการสอน ณ วิทยาลัยการจัดการ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 นั้น  

  งานวิชาการจึงขอรายงานจ านวนนิสิตที่ส าเร็จการศึกษาในปีการศึกษา 2563 และ

รายงานข้อมูลอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์และการศึกษาค้นคว้าด้วยตนเอง ในภาคการศึกษาต้น ปี

การศกึษา 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติ    ที่ประชุมรับทราบ  
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ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๕  เรื่อง ขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร  

            (AUN-QA) ประจ าปีการศึกษา 2563 

สรุปเรื่อง 

     ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้ด าเนินงานด้านการประกันคุณภาพการศึกษาภายในระดับ

หลักสูตร ตามเกณฑ์ AUN-QA ประจ าปีการศึกษา 2563 ในเดือนกรกฎาคม 2564 ที่ผ่านมา และ

คณะกรรมการประเมินได้น าส่งผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร ประจ าปี

การศึกษา 2563 จ านวน 4 หลักสูตร ได้แก่ 1) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร

การศึกษา 2) หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม 3) หลักสูตร

การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ 4) หลักสูตรศิลปศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม มายังวิทยาลัยการจัดการเรยีบร้อยแลว้ นั้น  

  งานวิชาการจึงขอรายงานผลการประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับหลักสูตร     

(AUN-QA) ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 4 หลักสูตร ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัย

การจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ 

มติ    ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

1.  ทีป่ระชุมรับทราบรายงานผลการประเมินคุณภาพการศกึษาภายในระดับหลักสูตร 

 (AUN-QA) ประจ าปีการศึกษา 2563 

2. มอบแต่ละหลักสูตรน ารายงานนี้ไปพิจารณา หากมีประเด็นโต้แย้งสามารถประสานงาน 

วิชาการในการด าเนินการตอ่ไป 

3. มอบหลักสูตรน ารายงานนี้ไปพัฒนาการบริหารจัดการหลักสูตรต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.๖  เรื่อง ขอรายงานสรุปจ านวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑติศึกษา รุ่นเข้าศึกษา 

                          ภาคการศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้ด าเนินการสอบคัดเลือกบุคคลเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัย

พะเยาระดับบัณฑติศึกษา ประจ าปีการศกึษา 2564 และผู้ผ่านการสอบคัดเลือกเข้าศกึษาได้ด าเนินการ

บันทึกระเบียนประวัติ และรายงานตัวในระบบบริการการศึกษาออนไลน์ (REG) เรียบร้อยแลว้ ดังนี้ 

ล าดับ หลักสูตร/สาขาวิชา แผนการ

ศกึษา 

จ านวนประกาศรับ

ตาม มคอ.2 (คน) 

จ านวนรับจรงิ 

1/2564 (คน) 

1 ปรัชญาดุษฎบัีณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แบบ 1.1 10 6 

2 ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวชิาการจัดการการท่องเท่ียว

และโรงแรม 

แบบ 1.1 5 - 

แบบ 2.1 10 7 

3 การศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา แผน ข 15 13 



- 6 - 

 

 
 

4 ศิลปศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเท่ียวและโรงแรม 

แผน ก2 5 2 

แผน ข 25 5 

       จ านวนรวมท้ังสิ้น    70 33 

 งานวิชาการจึงขอรายงานสรุปจ านวนนิสิตใหม่ระดับบัณฑิตศึกษา รุ่นเข้าศึกษาภาค

การศึกษาที่ 1/ภาคการศึกษาต้น ปีการศึกษา 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ   

มติ      ที่ประชุมรับทราบ  

ระเบียบวาระที่ ๑.๒.7  เรื่อง ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 8 ฉบับ 

สรุปเรื่อง 

กองการบริการการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง ก าหนดอัตราค่าธรรมเนียมการศึกษา พ.ศ. 2564 จ านวน 8 ฉบับ ดังนี้ 1) ระดับปริญญาตรี 

จ านวน 6 ฉบับ และ 2) ระดับบัณฑิตศึกษา จ านวน 2 ฉบับ ทั้งนี้สามารถดาวน์โหลดเอกสารได้ที่ 

www.reg.up.ac.th  หัวข้อ : ข้อมูลบริการวิชาการ : ประกาศอัตราค่าธรรมเนียม 

      วิทยาลัยการจัดการ จึงขอแจ้งเวียนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 8 ฉบับ ต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อโปรดทราบ 

มติ     ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ ๒ เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุม 

ระเบียบวาระที่ ๒.๑  เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า

วิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั ้งที ่ 6/2564  

เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ วิทยาลัยการจัดการได้จัดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการ

จัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการได้จัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว จึงเสนอที่ประชุม

พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
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มติ ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 6/2564 เมื่อวันศุกร์ที่ 25 มิถุนายน ๒๕๖4 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี

การแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ ๓ เรื่อง สืบเน่ือง 

ระเบียบวาระที่ 3.1   เรื่อง   รายงานชี้แจงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร 

  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ   

  โรงแรม จ านวน 5 ราย ตามมติท่ีประชุมสาขาวิชาการจัดการ 

  การท่องเที่ยวและโรงแรม 

สรุปเรื่อง 

 ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  

๕/๒๕๖๔ วันศุกร์ที่ ๒๘ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ ระเบียบวาระที่ ๕.๒ เรื่องขอหารือเกี่ยวกับหัวข้อ

วิทยานิพนธ์ของนสิิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑติ สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวน 

5 ราย ที่ประชุมมีมติมอบประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและ

โรงแรม ท ารายงานชี้แจงถึงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิต จ านวน 5 รายดังกล่าว บัดนี้ประธาน

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต ฯ ได้จัดท ารายงานดังกล่าวเรียบร้อยแล้ว และได้รายงานชี้แจงต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 6/2564 วันที่ 25 มิถุนายน 

2564 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง ขอรายงานชี้แจงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตร

ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวน 5 ราย ที่ประชุมมีมติมอบ

ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ชี้แจ้งให้สาขาวิชา

ทราบต่อไป 

 บัดนี้ ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ย วและ

โรงแรม ได้มีการชี้แจงในที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ในคราวประชุมครั้งที่ 

7/2564 เมื่อวันอาทิตย์ที่ 4 กรกฎาคม 2564 ทั้งนี้ประธานที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์ รองศาสตราจารย์ 

ดร.พยอม ธรรมบุตร และกรรมการบัณฑิต รองศาสตราจารย์ ดร.เสรี วงษ์มณฑา ได้ชี้แจงถึงประเด็น

ดังกล่าวตามมติที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ 7/2564 ระเบียบวาระที่ 

๓.๒ เรื่องติดตามรายงานผลการตรวจสอบความซ้ าซ้อนของผลงานวิทยานิพนธ์นิสิตหลักสูตรปรัชญา

ดุษฎีบัณฑิต จ านวน ๕ ราย  

 ประธานหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จึง

ขอรายงานผลการด าเนินการชีแ้จงถึงความซ้ าซ้อนของวิทยานิพนธ์ของนิสิตหลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต 

สาขาวิชาการจัดการการท่องเที่ยวและโรงแรม จ านวน ๕ ราย ตามมติที่ประชุมสาขาวิชาการจัดการการ

ท่องเที่ยวและโรงแรม ครั้งที่ ๗/๒๕๖๔ เมื่อวันอาทิตย์ที่ ๔ กรกฎาคม ๒๕๖๔ เรียบร้อยแลว้ 
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ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดทราบ 

มติ ที่ประชุมรับทราบ และมอบงานวิชาการจัดท ารายงานเรื่องดังกล่าวเสนอต่อคณบดีวิทยาลัยการ

จัดการต่อไป 

ระเบียบวาระที่ ๔ เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ ๔.1   เรื่อง  ขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ 

     ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย  

     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 ข้อ 

11 การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยในแต่ละส่วนงานให้หัวหน้าส่วนงาน หรือ

เทียบเท่า โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าส่วนงานแต่งตั้งคณะกรรมการขึ้นคณะหนึ่ง 

เรียกว่า “คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน” ประกอบด้วยหัวหน้าส่วนงาน หรือเทียบเท่าเป็น

ประธานกรรมการ และกรรมการอีกไม่น้อยกว่า 3 คน แต่ไม่เกิน 4 คน และบุคลากรที่ปฏิบัติงานด้าน

บุคคล 1 คน เป็นเลขานุการ นั้น 

 เพื่อให้การด าเนินงานของวิทยาลัยการจัดการเป็นไปด้วยความเรียบร้อย วิทยาลัยการ

จัดการ จึงขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน

ประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔  

มติ    ที่ประชุมมีมติอนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงานมหาวิทยาลัย ประจ าปี ๒๕๖๔  
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ระเบียบวาระที่ ๔.2     เรื่อง   ขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ  

    ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒ ิประจ าปี 2564  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยได้อนุมัติกรอบอัตราและอนุมัติจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ 

และผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564 ประกอบกับมหาวิทยาลัยจะต้องท าการประเมินผลการปฏิบัติงาน

อย่างนอ้ยปีละ 1 ครั้ง เพื่อน าผลการประเมินมาประกอบการพิจารณาต่อสัญญาจ้างในปีตอ่ไป นั้น 

 เพื่อให้การประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นไปตามระเบียบมหาวิยาลัยพะเยา ว่าด้วย การจ้างผู้มีความรู้ความสามารถพิเศษ และผู้ทรงคุณวุฒิ 

เป็นอาจารย์ในมหาวิทยาลัย พ.ศ. 2554 วิทยาลัยการจัดการจึงขออนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ 

เรื่อง แตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท้รงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอที่ประชุมคณะกรรมการประจ าวิทยาลัยการจัดการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา มาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564    

มติ   ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติดังนี ้

 1. อนุมัติค าสั่งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของผู้ทรงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564    

 2. มอบหั วหน้ าส านักงานปรับแก้ ไขค าสั่ งวิทยาลัยการจัดการ เรื่อ ง แต่ งตั้ ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานของผูท้รงคุณวุฒิ ประจ าปี 2564  ตามมติที่ประชุมต่อไป  

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 




