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การนำเสนอผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝายส่ิงแวดลอมและภูมิทัศน ในคราวประชุมคร้ังท่ี 3/2565 
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สรุปมติการประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 3-4

        ศาสตราจารยเกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เปนประธานการประชุม                        

สภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันเสารที่ 4 มิถุนายน 2565 ณ หองประชุม L807 ชั้น 8 วิทยาลัยการจัดการ 
มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารเวฟเพลส กรุงเทพมหานคร และผานสื่ออิเล็กทรอนิกส Microsoft Teams 

 การประชุมครั้งนี้ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาไดมอบหมายให นายประฐมพงษ ทองรอด รองอธิการบดี 

ฝายกฎหมายและทรัพยสิน รายงานผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝายกฎหมายและทรัพยสิน หลังจากนั้น
ประธานไดดำเนินการประชุมตามระเบียบวาระการประชุม และเลิกประชุมเวลา 11.40 น.

 

      

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565  

การประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2565  

ปท่ี 1 ฉบับท่ี 1 เดือนมิถุนายน 2565
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เรื่อง การนำเสนอผลการดำเนินงานของรองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน

ในคราวประชุมครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 26 เมษายน 2565

ขอสังเกต/ขอเสนอแนะ

  -  กรรมการสภามหาวิทยาลัยผูทรงคุณวุฒิ ไดใหขอเสนอแนะเรื่องแหลงน้ำของมหาวิทยาลัยพะเยาวา มหาวิทยาลัยพะเยา

      ควรเขาไปมีสวนรวมกับจังหวัดเพื่อหาแนวทางบริหารจัดการแหลงน้ำสำหรับนำมาใชภายในมหาวิทยาลัยพะเยา

     

   
มติ 

          ที่ประชุมรับทราบ มอบมหาวิทยาลัยพะเยารับขอเสนอแนะของที่ประชุมไปพิจารณาดำเนินการ



สรุปมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2565 

เรื่อง ขออนุมัติระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย ยกเลิกระเบียบ มหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย กองทุนเพื่อการพัฒนา

ศูนยการแพทย และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๐ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

การขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

เรื่อง  ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหาร

งานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา

มติที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้

        1.   อนุมัติเปลี่ยนแปลงกรรมการและเลขานุการ คณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

                        จากเดิม  รองอธิการบดีฝายกฎหมายและทรัพยสิน       เปนกรรมการและเลขานุการ

                                     (นายประฐมพงษ ทองรอด) 

                        เปลี่ยนเปน  รองอธิการบดีฝายกฎหมายและทรัพยสิน    เปนกรรมการ

                                        (นายประฐมพงษ ทองรอด)

          รองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม         เปนกรรมการและเลขานุการ

         (ศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย)

       2.  มอบกองการเจาหนาที่ ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกลาว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

            เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามตอไป  

เรื่อง  ขออนุมัติแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้

         1.   อนุมัติใหแตงตั้งคณะกรรมการบริหารงานทรัพยสินภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้

          1) อธิการบดี      ประธานกรรมการ

      (รองศาสตราจารย ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์)

          2) รองอธิการบดีฝายกฎหมายและทรัพยสิน  กรรมการ

       (นายประฐมพงษ  ทองรอด)           

          3) รองอธิการบดีฝายการคลังและสื่อสารองคกร กรรมการ

      (รองศาสตราจารย ดร.ดิเรก  ธีระภูธร)

          4) รองอธิการบดีฝายสิ่งแวดลอมและภูมิทัศน  กรรมการ

       (ดร.ชัชวาล  วงคชัย)

          5) คณบดีคณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร   กรรมการ

       (ผูชวยศาสตราจารย ดร.ประกอบศิริ  ภักดีพินิจ)  

          6) ผูอำนวยการวิทยาเขตเชียงราย   กรรมการ

       (รองศาสตราจารย ดร.ทิพยจันทร  วงศจันทรตา)  

          7) ผูอำนวยการกองคลัง     กรรมการ

       (นางสาวปวีณา  จันทรวิจิตร)

          8) ผูอำนวยการกองอาคารสถานที่   กรรมการ      

       (นายจีระวัฒน  หมั่นงาน)

          9) ผูอำนวยการกองทรัพยสิน   กรรมการและเลขานุการ

       (นางกฤษณา  แปงณีวงค)

        10) หัวหนางานบริหารพื้นที่     ผูชวยเลขานุการ

        (นางสาวศุภมาส  ดานพิทักษกุล)

         11) หัวหนางานธุรการ     ผูชวยเลขานุการ

        (นางสาววราภรณ  ผลดี)

 2.  มอบกองทรัพยสิน ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกลาว และประสานสำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

                เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาลงนามตอไป  
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  มติ 

          สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดพิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ รองศาสตราจารย

 “ผาน” จำนวน 2 ราย ไดแก

        1. อนุมัติการแตงต้ังให นางสาวดุจฤดี ปานพรหมมินทร ดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย สาขาวิชาเทคโนโลยีชีวภาพสัตวน้ำ

       2. อนุมัติการแตงตั้งให นายธีรชัย อำนวยลอเจริญ ดำรงตำแหนง รองศาสตราจารย สาขาวิชาวิทยาศาสตรสิ่งแวดลอม

          สภามหาวิทยาลัยพะเยาไดพิจารณาการขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ ระดับ ผูชวยศาสตราจารย

 “ผาน” จำนวน 1 ราย ไดแก

       อนุมัติการแตงตั้งให นายวรินทร รวมสำราญ ดำรงตำแหนง ผูชวยศาสตราจารย สาขาวิชาสถาปตยกรรมศาสตร 

           อนุสาขาวิชาสถาปตยกรรมไทย 

        

           

           

เรื่อง ขออนุมัติผลการประเมินผลงานทางวิชาการ 

ที่ปรึกษา

รองศาสตราจารย ดร.ฐิติรัตน  เชี่ยวสุวรรณ

ดร.สมบูรณ  ฟูเต็มวงศ

จัดทำโดย

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา

กองบรรณาธิการ

นางสาวนงคราญ  ใจดี นางสาวเนตรชนก  สุขยิ่ง 

นางสาวสุทธาทิพย  ยามจีน นายอัครพล ดวงพัตรา

นายอาทิตย  การดื่ม

สำนักงานสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

19 หมู 2 ตำแมกา อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000

โทรศัพท 0 5446 6666 ตอ 1007 

โทรสาร  0 5446 6703

เรื่อง ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย หลักเกณฑและวิธีการเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูบริหาร 

กลุมบริหารจัดการ ประเภทหัวหนาหนวยงาน พ.ศ. ...

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้

       1.  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย หลักเกณฑ และวิธีการเพื่อแตงตั้งบุคคลใหดำรงตำแหนงผูบริหาร 

               กลุมบริหารจัดการ ประเภทหัวหนาหนวยงาน พ.ศ. ...

       2. มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายจัดทำขอบังคับดังกลาว และประสานสำนักงาน

               สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามตอไป

เรื่อง  ขออนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่จดทะเบียนแลว พ.ศ. ....

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติ ดังนี้

         1.  อนุมัติขอบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา วาดวย กองทุนสำรองเลี้ยงชีพสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

                ที่จดทะเบียนแลว พ.ศ. ....

         2.  มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายจัดทำขอบังคับดังกลาว และประสานสำนักงาน

                สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามตอไป

เรื่อง ขออนุมัติแตงตั้งรองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

มติ ที่ประชุมไดพิจารณาแลวมีมติดังนี้

 1.  อนุมัติใหแตงตั้ง ศาสตราจารย ดร.เสมอ ถานอย เปนรองอธิการบดีฝายวิจัยและนวัตกรรม 

                ตั้งแตวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เปนตนไป  

           2.  มอบสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ประสานกองกฎหมายจัดทำคำสั่งดังกลาว และประสานสำนักงาน

               สภามหาวิทยาลัยพะเยา เสนอนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาลงนามตอไป

            

4




