
รายงานการประชุม 
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา  

คร้ังที่ ๑๖(๔/๒๕๖๔) 
วัน อังคาร ท่ี ๑๙ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔ เวลา ๑๐.๐๐ น. 

ณ  ห้องประชุมวิทยาเขตเชียงราย 
 ********************************* 

 

รายนามคณะกรรมการที่เข้าประชุม 
๑. รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา 
๒. นายสุพจน์ มานะสุข 
๓. นางวราภรณ์ ดอนชัย 
๔. นางสาวปรียานุช ใจสุข 
๕. นายภานุพงศ์ มูลจันทร์ต๊ะ 
๖. นางสาวชัชฎาภา วรโชติวนาไพร 
๗. นางสาวกาญจนา โปทาวี 
๘.  นางวิชิดา รุ่งเรือง 

 
เร่ิมประชุม เวลา ๑๐.๐๐ น. 
ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอให้ท่ีประชุมพิจารณาตามระเบียบวาระการประชุม ดังนี้  
 
วาระที่ ๑ เร่ือง ประธานแจ้งเพื่อทราบ/ด าเนินการ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๑ การรับต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย  
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้มีการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย ซึ่ง                 รอง
ศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา ได้เริ่มด ารงต าแหน่งผู้อ านวยการต้ังแต่วันท่ี ๑ มกราคม ๒๕๖๔ 
เป็นต้นไป  
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๑.๒ แผนการปรับปรุงวิทยาเขตเชียงรายในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีได้พิจารณาล าดับความส าคัญในการปรับปรุงวิทยาเขตเชียงราย เห็นสมควรให้ปรับปรุง 
ซ่อมแซม รายการดังต่อไปนี้ 
 ๑. หอพักยูพีริมกก งบประมาณ ๒๐๐,๐๐ บาท มอบให้งานบริหารด าเนินการ  
 ๑. สร้างป้อมยาม งบประมาณ ๒ หลัง งบประมาณ ๑๐๐,๐๐๐ บาท มอบให้งานอาคารสถานท่ี
ด าเนินการ 
 ๓. ท าป้ายติดท่ีอาคารเรียน งบประมาณ  ๕๐,๐๐๐ บาท มอบหมายให้งานประชาสัมพันธ์ด าเนินการ 
 ๔. ปรับปรุงภูมิทัศน์โดยรอบ งบประมาณ ๕๐,๐๐๐ บาท มอบให้งานอาคารสถานท่ีด าเนินการ 
 ส่วนในปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาเขตเชียงรายจะด าเนินการปรับปรุง 
 ๑. อาคารส านักงาน 
 ๒. โรงจอดรถ 
 ๓. หอพักยูพีริมกก ย้ายจุดติดต่อห้องพัก และปรับปรุงห้องพักส่วนท่ียัง ไม่ได้ปรับปรุงใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๔  



มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๒ เร่ือง ฝ่ายเลขาแจ้งเพื่อทราบ 
ระเบียบวาระที่ ๒.๑ รายงานผลการด าเนินงาน ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ 
สรุปเร่ือง  
 บุคลากรของวิทยาเขตเชียงรายได้รายงานผลการปฏิบัติงานประจ าเดือน เดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ ดังนี้ 
 ๑. งานการเงินและบัญชี 

   1.1 เบิกค่าใช้จ่ายประจ าเดือน 
 - ค่าไฟฟ้า 
 - ค่าน้ าประปา 
 - ค่าโทรศัพท์ 
 - ค่าจัดเก็บขยะมูลฝอย 
 - ค่าไปรณษีย์ 
 - ค่าโทรศัพท์ผู้อ านวยการ 
 - ค่าเล้ียงรับรอง 
   1.2 ตรวจเอกสารการเงินเพื่อท าการเบิกจ่าย 

    1.3 รายงานการรับเงินค่าบริการห้องพักและเช่าสถานท่ีประจ าเดือนธันวาคม 2563 เป็นจ านวน
เงิน 37,900 บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
  1.4 รายงานการใช้จ่ายงบประมาณหมวดค่าตอบแทนการสอนเดือน ธันวาคม 2563 เบิกจ่ายเป็น
จ านวนเงิน 133,652 บาท 

 
 ๒. งานพัสดุ 

  - รายงานการแสดงการรับ-จ่ายวัสดุประจ าเดือนธันวาคม 2563 คลังวัสดุกลาง (Ax) และคลังวัสดุ
ย่อย (IMS) 

  - รายงานการสรุปการรับเข้า-เบิกจ่าย-คงเหลือของวัสดุประจ าเดือนธันวาคม 2563 คลังวัสดุกลาง 
(Ax) และคลังวัสดุย่อย (IMS) 

  - รายงานบัญชีแยกประเภทวัสดุคงเหลือประจ าเดือนธันวาคม 2563 คลังวัสดุกลาง (Ax)  
  - รายงานจัดซื้อจัดจ้างประจ าเดือนธันวาคม 2563 ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
  - ขอเห็นชอบเปล่ียนแปลงแผนจัดซื้อจัดจ้าง ประจ าปี 2564 
   - เบิกจ่ายค่าใช้จ่ายรายเดือนประจ าเดือนธันวาคม 2564 ดังนี้ 
           ๑) ค่าเช่าเครื่องถ่ายเอกสาร จ านวน 2 เครื่อง 
           ๒) ค่าเช่ารถตู้ฯ จ านวน 1 คัน 
           ๓) ค่าน้ ามันเช้ือเพลิง จ านวน 1 รายการ พร้อมจัดท าทะเบียนคุมน้ ามันเช้ือเพลิง 
           ๔) ค่าจ้างซัก อบ รีด จ านวน 1 รายการ 
 5) ค่าตรวจเช็ค บ ารุงรักษาลิฟท์โดยสาร จ านวน 3 เครื่อง 
 

 ๓. งานธุรการ บุคลากร และงานห้องสมุด 
     - รายงานสรุปการขาด ลา มาสาย และสรุปวันลาบุคลากร ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 
     - ดูแลการลงช่ือปฏิบัติงานของบุคลากร สรุปวันลาบุคลากรประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ (รายละเอียด
ตามเอกสารประกอบการประชุม) 



      - รายงานผู้ใช้บริการห้องสมุด และการน าส่งเงินค่าปรับจากการยืมหนังสือ เกินก าหนด 
ประจ าเดือนธันวาคม ๒๕๖๓ จ านวน ๒๑๐ บาท (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
      - รายงานผลการดูแลงานรักษาความปลอดภัย/งานรักษาความสะอาด ประจ าเดือน ธันวาคม  
๒๕๖๓ (รายละเอียดตามเอกสารประกอบการประชุม) 
 ๔. งานอาคารสถานท่ี พัฒนาภูมิทัศน์ งานโสตทัศนูปกรณ์ และยานพาหนะ 
 1. จัดท าป้าย บอกทางเข้า ประตู ๑-๓  
 2. ย้ายป้ายห้องพัก UP ริมกก จากประตูข่วงวัฒนธรรม อบจ.ชร มาไว้ด้านหน้า ประตู ๒ ทางเข้าห้องพัก 
UP ริมกก 
 3. พัฒนาภูมิทัศน์ทาสีรั้ว ขอบทางบริเวณโดยรอบของวิทยาเขตเชียงราย  
 4. ตรวจรับและเป็นผู้ควบคุมงานรักษาความปลอดภัย งานรักษาความสะอาด ประจ าเดือนธันวาคม 
๒๕๖๓ 
 5. จัดท าบัตรผ่านประตู เข้า – ออก ให้กับนิสิตและผู้มาใช้บริการห้องพัก ช่วงงานมหกรรมไม้ดอก
อาเซียน ๒๐๒๐ 
 6. ควบคุมงานยานพาหนะ ประจ าเดือน ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 7. รายงานการใช้เลขมิเตอร์ไฟฟ้า บ.TRUE ให้กับกองอาคารสถานท่ี ม.พะเยา 
 8. ควบคุมการเบิกจ่าย-วัสดุประจ ำเดือน 
 9. จัดเตรียมความพร้อมห้องเรียน ห้องประชุม 

 ๕. งานวิชาการ 
 - ประกาศรายช่ือผู้มีสิทธิ์สอบประมวลความรู้ หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหาร
การศึกษา และสาขาวิชาหลักสูตรและการสอนวันท่ี ๔ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 - สอบประมวลความรู้ ส าหรับนิสิต หลักสูตรการศึกษามหาบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารการศึกษา และ
สาขาวิชาหลักสูตรและการสอน วันท่ี ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๓ 
 
มติ ท่ีประชุมรับทราบ 
 
วาระที่ ๓ พิจารณารับรองรายงานการประชุม 
รับรองการประชุมประจ าเดือน มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขตเชียงราย 
คร้ังที่ ๑๕(๓/๒๕๖๔) เม่ือวันพฤหัสบดี ที่ ๑๗ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 
มติ  รับรองรายงานการประชุม  
 
วาระที่ ๔ เร่ืองสืบเนื่อง 
 - ไม่มี 
 
ระเบียบวาระที่ ๕ เร่ืองเสนอเพื่อพิจารณา  
ระเบียบวาระที่ ๕.๑ พิจารณารายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีงานแผนงานได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง)รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ เพื่อให้รายงาน
มีเนื้อหาถูกต้องและสมบูรณ์ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบ 
มติ  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง)รายงานประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. ๒๕๖๓ และให้จัดท าเป็น
รูปเล่ม จ านวน ๑๐ เล่ม 



 
ระเบียบวาระที่ ๕.๒  พิจารณาแบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของวิทยาเขตเชียงราย 
มหาวิทยาลัยพะเยา 
สรุปเร่ือง 
 ตามท่ีงานวิชาการได้ด าเนินการจัดท า (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้รายงานมีเนื้อหาถูกต้องและสมบูรณ์ จึงได้เสนอให้ท่ีประชุม
ร่วมกันพิจารณาและตรวจสอบ 
มติ  ท่ีประชุมร่วมกันพิจารณาและเห็นชอบ (ร่าง) แบบประเมินความพึงพอใจของนิสิตต่อการให้บริการของ
วิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัยพะเยา 
ระเบียบวาระที่ ๖ เร่ืองอื่น ๆ  

- ไม่มี 
 
 
ปิดประชุม เวลา ๑๒.๐๐ น. 
              
 
                 
             (นางวิชิดา รุ่งเรือง)            (รองศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์จันทร์ วงศ์จันทร์ตา) 
        เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป                                ผู้อ านวยการวิทยาเขตเชียงราย 
       ผู้บันทึกรายงานการประชุม                                     มหาวิทยาลัยพะเยา  
 
 
 
             (นายสุพจน์ มานะสุข) 
รักษาการในต าแหน่งหัวหน้างานธุรการ 
       ผู้ตรวจรายงานการประชุม                           


