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                    ค าน าค าน า  
  

รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา รายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการของมหาวิทยาลัยพะเยา 
ประจ าปี  พ.ศ.  2558 ประจ าปี  พ.ศ.  2558 ประจ าปี  พ.ศ.  2558 –––   2559 2559 2559 มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่                     มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่                     มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ข้อมูลผลการด าเนินงานตามอ านาจหน้าที่                     
ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามที่ก าหนดไว้ในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา          
ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2553 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย                 ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2553 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย                 ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย พ.ศ.  2553 รายงานฉบับนี้ประกอบด้วย                 
ข้อมูล 2 ดา้น ได้แก่ ข้อมูล 2 ดา้น ได้แก่ ข้อมูล 2 ดา้น ได้แก่    

1)1)1)   ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                
ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ประจ าปี พ.ศ. 2558 ---   2559 2559 2559    

2)2)2)   เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของเรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของเรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2558 มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2558 ---   255925592559   

ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อธิการบดี รองอธิการบดี              ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อธิการบดี รองอธิการบดี              ในโอกาสนี้ ขอขอบคุณ กรรมการผู้ทรงคุณวุฒิทุกท่าน อธิการบดี รองอธิการบดี              
ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติ             ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติ             ผู้บริหารมหาวิทยาลัย เลขานุการ และเจ้าหน้าที่ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการฯ ทุกท่านที่ได้ปฏิบัติ             
หน้าที่และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 หน้าที่และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 หน้าที่และสนับสนุนการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 2558 –––   2559 2559 2559 ที่ผ่านมา                            ที่ผ่านมา                            ที่ผ่านมา                            
ซึ่งท าให้ภารกิจตา่งๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งท าให้ภารกิจตา่งๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีซึ่งท าให้ภารกิจตา่งๆ ส าเร็จลุล่วงไปด้วยด ี  

รายงานฉบับนี้ จะน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประ ชุมครั้ งที่  8 /2559                         รายงานฉบับนี้ จะน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประ ชุมครั้ งที่  8 /2559                         รายงานฉบับนี้ จะน า เสนอต่อสภามหาวิทยาลั ย  ในการประ ชุมครั้ งที่  8 /2559                         
ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการฯ ในวันที่ 16 ตุลาคม 2559 โดยคณะกรรมการฯ หวังว่ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ          หวังว่ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ          หวังว่ารายงานผลการด าเนินงานของคณะกรรมการฯ          
ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ ฉบับนี้ จะเป็นประโยชน์ส าหรับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย สุดท้ายนี้ต้องขอขอบคุณ 
สภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้เกียรติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้เกียรติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาสภามหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้ให้เกียรติแต่งตั้งประธานและคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา
ชุดนี้ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                     ชุดนี้ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                     ชุดนี้ ให้มีส่วนร่วมในการพัฒนามหาวิทยาลัยตามนโยบายและทิศทางการพัฒนามหาวิทยาลัย                     
ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า              ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า              ของสภามหาวิทยาลัยพะเยาและผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้ก้าวไปเป็นมหาวิทยาลัยช้ันน า              
ของประเทศต่อไป           ของประเทศต่อไป           ของประเทศต่อไป              

                                       

   

   

                                                                                                                                 (นายอานุภาพ  จามิกรณ์)(นายอานุภาพ  จามิกรณ์)(นายอานุภาพ  จามิกรณ์)   
                                                                                                                              ประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาประธานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   
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กรรมการกรรมการกรรมการ   
นายจ ารัส อนิต๊ะ  นายจ ารัส อนิต๊ะ  นายจ ารัส อนิต๊ะ  

กรรมการกรรมการกรรมการ   
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คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัพะเยาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัพะเยาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลยัพะเยา   

 

พ.ต.อ.คะนอง ไข่ทา พ.ต.อ.คะนอง ไข่ทา พ.ต.อ.คะนอง ไข่ทา 

กรรมการ กรรมการ กรรมการ    
         นายอนุรักษ์ ชูเชญิ นายอนุรักษ์ ชูเชญิ นายอนุรักษ์ ชูเชญิ       

กรรมการ กรรมการ กรรมการ    

   ผอผอผอ...แขวงทางหลวงพะเยาแขวงทางหลวงพะเยาแขวงทางหลวงพะเยา   

(นายพูนศักดิ์  เมาะราษี)(นายพูนศักดิ์  เมาะราษี)(นายพูนศักดิ์  เมาะราษี)   

      กรรมการ กรรมการ กรรมการ    

   ผอผอผอ...แขวงทางหลวงชนบทพะเยาแขวงทางหลวงชนบทพะเยาแขวงทางหลวงชนบทพะเยา   

(นายธงไชย  จงถนอม)(นายธงไชย  จงถนอม)(นายธงไชย  จงถนอม)   

      กรรมการ กรรมการ กรรมการ    

   แรงงานจงัหวัดพะเยาแรงงานจงัหวัดพะเยาแรงงานจงัหวัดพะเยา   

(นางสาวอัจฉรา  งามสมจติร)(นางสาวอัจฉรา  งามสมจติร)(นางสาวอัจฉรา  งามสมจติร)   

   กรรมการ กรรมการ กรรมการ    

ผอผอผอ...ส านักงานส านักงานส านักงาน
ทรัพยากรธรรมชาติฯทรัพยากรธรรมชาติฯทรัพยากรธรรมชาติฯ   

(นายดุลยวชิญ์  รัตนภาค)(นายดุลยวชิญ์  รัตนภาค)(นายดุลยวชิญ์  รัตนภาค)   

      กรรมการ กรรมการ กรรมการ    

   นายกสมาคมศิษย์เกา่ฯนายกสมาคมศิษย์เกา่ฯนายกสมาคมศิษย์เกา่ฯ   

(นายสมชาย กุละปาลานนท์)(นายสมชาย กุละปาลานนท์)(นายสมชาย กุละปาลานนท์)   

   กรรมการ กรรมการ กรรมการ    

รศรศรศ...ดร.ชาล ีทองเรือง ดร.ชาล ีทองเรือง ดร.ชาล ีทองเรือง    

   กรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการกรรมการและเลขานุการ   

นางกฤษณา  แปงณีวงค์   นางกฤษณา  แปงณีวงค์   นางกฤษณา  แปงณีวงค์   

ผู้ช่วยเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการผู้ช่วยเลขานุการ   
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องค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาองค์ประกอบของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   

 

   ตามพระราชบัญญั ติ มห าวิ ทย าลั ยพ ะ เย า  พ . ศ .  2553  ม าตรา  2 5                    ต ามพระราชบัญญั ติ มห าวิ ทย าลั ยพ ะ เย า  พ . ศ .  2553  ม าตรา  2 5                    ต ามพระราชบัญญั ติ มห าวิ ทย าลั ยพ ะ เย า  พ . ศ .  2553  ม าตรา  2 5                    

ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการคนให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการคนให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยคณะหนึ่งประกอบด้วย ประธานกรรมการคน

หนึ่งและกรรมการอกีจ านวนหน่ึง ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยหนึ่งและกรรมการอกีจ านวนหน่ึง ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัยหนึ่งและกรรมการอกีจ านวนหน่ึง ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้จากบุคคลภายนอกมหาวทิยาลัย   

   คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย มีหน้าที่ให้ค าแนะน าและค าปรึกษา

ตอ่สภามหาวิทยาลัย สนับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตอ่สภามหาวิทยาลัย สนับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัยตอ่สภามหาวิทยาลัย สนับสนุนและสง่เสรมิการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย   

   จ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และจ านวน คุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง วาระการด ารงต าแหน่ง และ

การพ้นจากต าแหน่งการด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการการพ้นจากต าแหน่งการด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการการพ้นจากต าแหน่งการด าเนินงาน ตลอดจนการประชุมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัยมหาวทิยาลัย ให้เป็นไปตามข้อบังคับของมหาวิทยาลัย   

   ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ               ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ               

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 4 ให้มีคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

ประกอบด้วยประกอบด้วยประกอบด้วย   

   (((111)   ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้)   ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้)   ประธานกรรมการซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้   

(2)(2)(2)         กรรมการ ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้ โดยค าแนะน าของประธานกรรมการ กรรมการ ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้ โดยค าแนะน าของประธานกรรมการ กรรมการ ซึ่งสภามหาวทิยาลัยแต่งตัง้ โดยค าแนะน าของประธานกรรมการ    

                     จากจากจาก   

                     111)  ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตา่ง ๆ ในเขตภาคเหนอื)  ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตา่ง ๆ ในเขตภาคเหนอื)  ผู้ที่มีภูมิล าเนาอยู่ในจังหวัดตา่ง ๆ ในเขตภาคเหนอื   

                  222)  ศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยพะเยา)  ศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยพะเยา)  ศิษย์เกา่มหาวิทยาลัยพะเยา   

                     333)  ผู้ที่มีขีดความสามารถที่จะสนับสนุนหรอืเอื้อประโยชนด์า้นต่าง ๆ )  ผู้ที่มีขีดความสามารถที่จะสนับสนุนหรอืเอื้อประโยชนด์า้นต่าง ๆ )  ผู้ที่มีขีดความสามารถที่จะสนับสนุนหรอืเอื้อประโยชนด์า้นต่าง ๆ    

                                                   ตอ่มหาวทิยาลัยตอ่มหาวทิยาลัยตอ่มหาวทิยาลัย   

                           (((333)  รองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการเลือก                )  รองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการเลือก                )  รองประธานกรรมการหนึ่งคน หรือหลายคนก็ได้ ซึ่งคณะกรรมการเลือก                
จากกรรมการจากกรรมการจากกรรมการ   

                           (((444)  กรรมการและเลขานุการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งจากรองอธกิารบด ี                )  กรรมการและเลขานุการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งจากรองอธกิารบด ี                )  กรรมการและเลขานุการซึ่งสภามหาวิทยาลัยแตง่ตั้งจากรองอธกิารบด ี                
หนึ่งคนตามค าแนะน าของอธิการบดีหนึ่งคนตามค าแนะน าของอธิการบดีหนึ่งคนตามค าแนะน าของอธิการบดี   
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อ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาอ านาจหน้าที่ของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   

 

      ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา          มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา          มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา          

มีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปน้ีมีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปน้ีมีอ านาจหน้าที่ดังตอ่ไปน้ี   

         (((111)  จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย)  จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย)  จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย   

         (((222)  ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย)  ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย)  ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย   

         (((333)  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย)  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย)  สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย   

         (((444)  ด าเนินงานตามที่มหาวทิยาลัยขอความร่วมมือ)  ด าเนินงานตามที่มหาวทิยาลัยขอความร่วมมือ)  ด าเนินงานตามที่มหาวทิยาลัยขอความร่วมมือ   

         (((555)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร)  แต่งต้ังคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

 

ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัยพะเยา ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัยพะเยา ผลการด าเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวทิยาลัยพะเยา 

ประจ าปี พ.ศ. 255ประจ าปี พ.ศ. 255ประจ าปี พ.ศ. 255888   ---   255255255999   

 

      คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งรายงานผลการด าเนินงาน               คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งรายงานผลการด าเนินงาน               คณะกรรมการส่งเสริมกิจกรมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แบ่งรายงานผลการด าเนินงาน               

ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 255ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 255ออกเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย (1) ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 255888   –––   

255255255999   (2) เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ(2) เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ(2) เรื่อง/ประเด็นที่คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของ

มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีพ.ศ. 255มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีพ.ศ. 255มหาวิทยาลัยพะเยา ในปีพ.ศ. 255888   –––   255255255999   ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้ซึ่งมีรายละเอียดดังนี ้  

      1. 1. 1. ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 255ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 255ข้อมูลเกี่ยวกับการจัดประชุมคณะกรรมการฯ ประจ าปี พ.ศ. 255888   ---   255255255999   

      1.11.11.1)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประชุมประจ าปี พ.ศ. 255)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประชุมประจ าปี พ.ศ. 255)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มีการประชุมประจ าปี พ.ศ. 255888   

จ านวน จ านวน จ านวน 555   ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 2ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 2ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 2999   ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี ้  

ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที ่  วัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ป ี  แจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบ   สืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่อง   พิจารณาพิจารณาพิจารณา   รวมรวมรวม   

ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5888   222   ก.พ. 5ก.พ. 5ก.พ. 5888   555   111   333   999   

ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5888   333000   เม.ย. 5เม.ย. 5เม.ย. 5888   777   111   111   999   

วาระพิเศษวาระพิเศษวาระพิเศษ

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 111/5/5/5888   

333   ส.ค. 5ส.ค. 5ส.ค. 5888   111   ---   111   222   

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 333/5/5/5888   2225 5 5 ก.ย. 5ก.ย. 5ก.ย. 5888   ---   111   333   444   

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 444/5/5/5888   22 22 22 ธธธ...คคค...   585858   222   111   222   555   

รวมรวมรวม   151515   444   101010   292929   

                  1.21.21.2)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มกีารประชุมประจ าปี พ.ศ. 255)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มกีารประชุมประจ าปี พ.ศ. 255)  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา มกีารประชุมประจ าปี พ.ศ. 255999

จ านวน จ านวน จ านวน 333   ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 19 ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 19 ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้ครั้ง ได้พิจารณาระเบียบวาระการประชุม จ านวนทั้งสิน้ 19 ระเบียบวาระ สรุปได้ดังนี้      

ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที ่  วัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ป ี  แจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบแจ้งเพื่อทราบ   สืบเนื่องสืบเนื่องสืบเนื่อง   พิจารณาพิจารณาพิจารณา   รวมรวมรวม   

ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5999   222   ก.พ. 5ก.พ. 5ก.พ. 5999   222   111   111   444   

ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5999   444   เม.ย. 5เม.ย. 5เม.ย. 5999   333   ---   222   555   

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 333/5/5/5999   13 13 13 ม.ิย. 5ม.ิย. 5ม.ิย. 5999   333   ---   222   555   

รวมรวมรวม   888   111   555   191919   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

 

 

ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 255ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 255ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 255888   เฉลี่ยต่อปีคดิเป็นร้อยละ เฉลี่ยต่อปีคดิเป็นร้อยละ เฉลี่ยต่อปีคดิเป็นร้อยละ 68.4268.4268.42   

ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที ่  วัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ป ี  กรรมการทั้งหมดกรรมการทั้งหมดกรรมการทั้งหมด   เข้าประชุมเข้าประชุมเข้าประชุม   คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ   

ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5888   222   ก.พ. 5ก.พ. 5ก.พ. 5888   111666   111000   666222...505050   

ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5888   333000   เม.ย. 5เม.ย. 5เม.ย. 5888   111555   111111   737373...333333   

วาระพิเศษวาระพิเศษวาระพิเศษ

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 111/5/5/5888   

333   ส.ค. 5ส.ค. 5ส.ค. 5888   111555   111000   6666.666.666.66   

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 333/5/5/5888   2225 5 5 ก.ย. 5ก.ย. 5ก.ย. 5888   111555   111111   737373...333333   

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 444/5/5/5888   22 22 22 ธธธ...คคค...   585858   111555   101010   6666.666.666.66   

รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ   686868...424242   

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ  จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา 111   ท่าน และผูช่้วยเลขานุการ ท่าน และผูช่้วยเลขานุการ ท่าน และผูช่้วยเลขานุการ 1 1 1 ท่าน ท่าน ท่าน    

ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 255ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 255ร้อยละของกรรมการที่เข้าร่วมประชุม ประจ าปี พ.ศ. 255999   เฉลี่ยต่อปีคดิเป็นร้อยละ เฉลี่ยต่อปีคดิเป็นร้อยละ เฉลี่ยต่อปีคดิเป็นร้อยละ 646464...444444      

ครั้งที่ครั้งที่ครั้งที ่  วัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ปีวัน/เดือน/ป ี  กรรมการทั้งหมดกรรมการทั้งหมดกรรมการทั้งหมด   เข้าประชุมเข้าประชุมเข้าประชุม   คิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละคิดเปน็ร้อยละ   

ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5ครั้งที่ 1/5999   222   ก.พ. 5ก.พ. 5ก.พ. 5999   111555   888   535353...333333   

ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5ครั้งที่ 2/5999   444   เม.ย. 5เม.ย. 5เม.ย. 5999   111555   888   535353...333333   

ครั้งที่ ครั้งที่ ครั้งที่ 333/5/5/5999   13 13 13 ม.ิย. 5ม.ิย. 5ม.ิย. 5999   111555   111333   8886.6.6.666666   

รวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละรวมเฉลี่ยคิดเป็นร้อยละ   646464...444444   

หมายเหตุหมายเหตุหมายเหต ุ  จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา จ านวนคณะกรรมการ รวมที่ปรึกษา 111   ท่าน และผูช่้วยเลขานุการ ท่าน และผูช่้วยเลขานุการ ท่าน และผูช่้วยเลขานุการ 1 1 1 ท่าน ท่าน ท่าน    
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 3/2558   
เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น.   

   ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา      
   

   
   
   
   
   
   
   
   

   
   

   

   

   

   

   

************************************************************************************************************   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 4/2558   
เมื่อวันอังคาร ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.เมื่อวันอังคาร ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.เมื่อวันอังคาร ที่ 22 เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.   

   ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2559การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2559การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2559   
เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.เมื่อวันอังคาร ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.   

   ณ ห้องประชุมข้างห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 2ณ ห้องประชุมข้างห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 2ณ ห้องประชุมข้างห้องรองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา ชั้น 2   
   อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาอาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   

   

   

   

   

   

   

   

   

************************************************************************************************************   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2559การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2559การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2559   
เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.เมื่อวันจันทร์ ที่ 4 เดือนเมษายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.   

   ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
   

   

   

   

   

   

   

ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา                        ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา                        ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา                        

ประจ าปี พ.ศ. 2559ประจ าปี พ.ศ. 2559ประจ าปี พ.ศ. 2559   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  ครัง้ที่ 3/2559การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  ครัง้ที่ 3/2559การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  ครัง้ที่ 3/2559   
เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.เมื่อวันจันทร์ ที่ 13 เดอืนมิถุนายน พ.ศ. 2559  เวลา 13.30 น.   

   ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

 

                           2 .  2 .  2 .  เ รื่ อ ง /ประ เด็ นที่ คณะกรรมการฯ  ได้ ให้ แนวทางและข้ อ เสนอแนะ                           เ รื่ อ ง /ประ เด็ นที่ คณะกรรมการฯ  ได้ ให้ แนวทางและข้ อ เสนอแนะ                           เ รื่ อ ง /ประ เด็ นที่ คณะกรรมการฯ  ได้ ให้ แนวทางและข้ อ เสนอแนะ                           

ต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 255ต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 255ต่อการด าเนินงานมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี พ.ศ. 255888   –––   255255255999   

      ตามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  ว่ า ด้ ว ย  คณะกรรมการส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร                ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  ว่ า ด้ ว ย  คณะกรรมการส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร                ต ามข้ อ บั ง คั บ มหาวิ ท ย าลั ยพ ะ เ ย า  ว่ า ด้ ว ย  คณะกรรมการส่ ง เ ส ริ ม กิ จ ก า ร                
มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                              มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                              มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ.  2553 ข้อ 6 ให้คณะกรรมการส่ง เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                              
มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี้มีอ านาจหน้าที่ดังต่อไปนี ้  

1.1.1.   จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย   
2.2.2.   ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวิทยาลัย   

                                    3. 3. 3. สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมตา่ง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
                                 4. 4. 4. ด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมอืด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมอืด าเนนิงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมอื   
                                 5.5.5.   แตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแตง่ตัง้คณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร   

คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                คณะกรรมการฯ ได้ให้แนวทางและข้อเสนอแนะต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย                
ในเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ดังนี้ในเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ดังนี้ในเรื่องที่ส าคัญและเป็นประโยชน์ตอ่มหาวิทยาลัย ดังนี ้  

   2.1) 2.1) 2.1) จัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัยจัดหาทรัพยากรสนับสนุนการพัฒนามหาวิทยาลัย   

            222.1.1) เรื่องการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน.1.1) เรื่องการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน.1.1) เรื่องการจัดการแข่งขันกอล์ฟการกุศลชิงถ้วยพระราชทาน
สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิตสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อหารายได้เป็นทุนการศึกษาของนิสิต
มหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯมหาวิทยาลัยพะเยา และสมทบกองทุนมูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ   ดร.พรชัย นุชสุวรรณ          ดร.พรชัย นุชสุวรรณ          ดร.พรชัย นุชสุวรรณ          
ที่ปรึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ปรึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ที่ปรึกษา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เมื่อวันจันทร์ ที่ เมื่อวันจันทร์ ที่ เมื่อวันจันทร์ ที่ 191919   เดือนมกราคม พ.ศ. เดือนมกราคม พ.ศ. เดือนมกราคม พ.ศ. 255825582558   ได้จัดการแข่งขันกอล์ฟได้จัดการแข่งขันกอล์ฟได้จัดการแข่งขันกอล์ฟ
การกุศลฯ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้แจกถ้วยรางวัลพระราชทาน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาการกุศลฯ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้แจกถ้วยรางวัลพระราชทาน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยาการกุศลฯ โดยนายกสภามหาวิทยาลัยพะเยาเป็นผู้แจกถ้วยรางวัลพระราชทาน และนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา
ได้เข้าร่วมแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ให้กับแขกที่มาร่วมงานประสบความส าเร็จด้วยดี และ              ได้เข้าร่วมแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ให้กับแขกที่มาร่วมงานประสบความส าเร็จด้วยดี และ              ได้เข้าร่วมแสดงประกอบเพลงพระราชนิพนธ์ให้กับแขกที่มาร่วมงานประสบความส าเร็จด้วยดี และ              
วันพฤหัสบดี  ที่  วันพฤหัสบดี  ที่  วันพฤหัสบดี  ที่  121212   มีนาคม พ.ศ. มีนาคม พ.ศ. มีนาคม พ.ศ. 255825582558   ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา              ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา              ได้มีพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา              
ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 255625562556   ซึ่งจะได้น าเงินจากการบริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา จ านวน ซึ่งจะได้น าเงินจากการบริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา จ านวน ซึ่งจะได้น าเงินจากการบริจาคกองทุนเพื่อการศึกษา จ านวน 111,,,000000000,,,000000000   บาท  บาท  บาท  
(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบกองทุน(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบกองทุน(หนึ่งล้านบาทถ้วน) ทูลเกล้าฯ ถวายสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี เพื่อสมทบกองทุน
มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรมีการจัดท าโล่พร้อมลงชื่อผู้บริจาคให้กับผู้ที่บริจาคทั่วไป               มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรมีการจัดท าโล่พร้อมลงชื่อผู้บริจาคให้กับผู้ที่บริจาคทั่วไป               มูลนิธิสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ ควรมีการจัดท าโล่พร้อมลงชื่อผู้บริจาคให้กับผู้ที่บริจาคทั่วไป               
เพื่อให้เป็นของที่ระลึกที่ได้รว่มบริจาคในครั้งนี ้และคุณวรพจน ์ยศะทัตต์ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก เพื่อให้เป็นของที่ระลึกที่ได้รว่มบริจาคในครั้งนี ้และคุณวรพจน ์ยศะทัตต์ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก เพื่อให้เป็นของที่ระลึกที่ได้รว่มบริจาคในครั้งนี ้และคุณวรพจน ์ยศะทัตต์ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 100100100,,,000000000   บาท บาท บาท 
(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศกึษาของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศกึษาของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป(หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อเป็นทุนการศกึษาของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   
   

   2.1.2.1.2.1.222) เรื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหา         ) เรื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหา         ) เรื่องจัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหา         
การขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา การขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา การขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์มหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดท าหนังสือขอความอนุเคราะห์
จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา                         จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา                         จัดสรรงบประมาณสนับสนุนโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา                         
ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ         ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ         ไปยังรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการศึกษาธิการ เพื่อขอความอนุเคราะห์สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณ         
มาด าเนินโดยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ามหาวิทยาลัยพะเยา จากเงินงบกลางมาด าเนินโดยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ามหาวิทยาลัยพะเยา จากเงินงบกลางมาด าเนินโดยการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนน้ ามหาวิทยาลัยพะเยา จากเงินงบกลางรายการค่าใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่ายรายการค่าใช้จ่าย
เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เป็นกรณีพิเศษ เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เป็นกรณีพิเศษ เสริมสร้างความเข้มแข็งและก้าวหน้าของประเทศตามแนวทางปฏิรูป เป็นกรณีพิเศษ และจ าเป็นที่รัฐบาลและจ าเป็นที่รัฐบาลและจ าเป็นที่รัฐบาล
เตรียมไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเตรียมไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลนเตรียมไว้แก้ปัญหาภัยแล้ง ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 เป็นเร่งด่วน ซึ่งโครงการแก้ไขปัญหาการขาดแคลน
น้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าใช้จ่ายที่จะขอสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 71,070,000 บาท            น้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าใช้จ่ายที่จะขอสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 71,070,000 บาท            น้ าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา มีค่าใช้จ่ายที่จะขอสนับสนุนงบประมาณรวมทั้งสิ้น 71,070,000 บาท            
(เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้(เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี้(เจ็ดสิบเอ็ดล้านเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) ประกอบด้วยกิจกรรมต่างๆ ดังนี ้  
   

                  1. ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาจากโรงสูบน้ าประปา                                    1. ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาจากโรงสูบน้ าประปา                                    1. ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าประปาจากโรงสูบน้ าประปา                                    
                                                         การประปาส่วนภูมิภาคด้านหน้ามหาวิทยาลัยเข้า                การประปาส่วนภูมิภาคด้านหน้ามหาวิทยาลัยเข้า                การประปาส่วนภูมิภาคด้านหน้ามหาวิทยาลัยเข้า                
                              มาในมาในมาในมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงิน 35,000,000 บาท                     มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงิน 35,000,000 บาท                     มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นเงิน 35,000,000 บาท                     
                                                         (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)  (สามสิบห้าล้านบาทถ้วน)     
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                                                                                 2.  2.  2.  ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าดิบพร้อมระบบเครื่องสูบ         ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าดิบพร้อมระบบเครื่องสูบ         ค่าก่อสร้างระบบท่อส่งน้ าดิบพร้อมระบบเครื่องสูบ         
น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัยไปยัง            น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัยไปยัง            น้ าดิบจากอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัยไปยัง            
โรงผลิตโรงผลิตโรงผลิตน้ าประปาแห่งที่ 2 เป็นเงิน 11,630,000 บาท            น้ าประปาแห่งที่ 2 เป็นเงิน 11,630,000 บาท            น้ าประปาแห่งที่ 2 เป็นเงิน 11,630,000 บาท            
(สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน) (สิบเอ็ดล้านหกแสนสามหมื่นบาทถ้วน)    

                                                                                    3. คา่ก่อสร้างท านบดินกักเก็บน้ าพื้นที่ล าห้วยทับช้าง เป็น3. คา่ก่อสร้างท านบดินกักเก็บน้ าพื้นที่ล าห้วยทับช้าง เป็น3. คา่ก่อสร้างท านบดินกักเก็บน้ าพื้นที่ล าห้วยทับช้าง เป็น
เงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)เงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)เงิน 4,000,000 บาท (สี่ล้านบาทถ้วน)   

                                                                                    4. ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าส ารองประจ ากลุ่มอาคารต่างๆ 4. ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าส ารองประจ ากลุ่มอาคารต่างๆ 4. ค่าก่อสร้างถังเก็บน้ าส ารองประจ ากลุ่มอาคารต่างๆ 
พร้อมระบบปั๊ มน้ า  เป็น เ งิน  2 ,580,000 บาท         พร้อมระบบปั๊ มน้ า  เป็น เ งิน  2 ,580,000 บาท         พร้อมระบบปั๊ มน้ า  เป็น เ งิน  2 ,580,000 บาท         
(สองล้านหา้แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)(สองล้านหา้แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)(สองล้านหา้แสนแปดหมื่นบาทถ้วน)   

                                                                                    5. คา่ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ า จ านวน 20 บ่อ                   5. คา่ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ า จ านวน 20 บ่อ                   5. คา่ขุดเจาะบ่อบาดาลพร้อมระบบปั๊มน้ า จ านวน 20 บ่อ                   
บ่อละ 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท                       บ่อละ 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท                       บ่อละ 400,000 บาท รวมเป็นเงิน 8,000,000 บาท                       
(แปดล้านบาทถ้วน)(แปดล้านบาทถ้วน)(แปดล้านบาทถ้วน)   

                                                                                    6. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 6. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 6. ค่าขุดลอกอ่างเก็บน้ าภายในมหาวิทยาลัย รวมเป็นเงิน 
9,860,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)9,860,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)9,860,000 บาท (เก้าล้านแปดแสนหกหมื่นบาทถ้วน)   

โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงาน                 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงาน                 โดยได้รับการสนับสนุนจาก คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงาน                 
ในการส่งหนังสือไปยังรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการศกึษาธิการในการส่งหนังสือไปยังรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการศกึษาธิการในการส่งหนังสือไปยังรัฐมนตรวี่าการกระทรวงการศกึษาธิการ   
   

               2.1.3)  เรื่อง2.1.3)  เรื่อง2.1.3)  เรื่องโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อย              งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อย              งบประมาณในการด าเนินการรวมทั้งสิ้น 4,500,000,000 บาท (สี่พันห้าร้อย              
ล้านบาทถ้วน)  ซึ่ งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด า เนินการจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ               ล้านบาทถ้วน)  ซึ่ งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด า เนินการจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ               ล้านบาทถ้วน)  ซึ่ งมหาวิทยาลัยพะเยาได้ด า เนินการจัดท าโครงการพัฒนาศูนย์การแพทย์และ               
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาล 400 เตียง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน           โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาล 400 เตียง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน           โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้เป็นโรงพยาบาล 400 เตียง เพื่อใช้เป็นสถานที่จัดการเรียนการสอน           
ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดรวมทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ           ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดรวมทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ           ในสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ตามเกณฑ์ที่แพทยสภาก าหนดรวมทั้งสาขาวิชาทางวิทยาศาสตร์สุขภาพอื่นๆ           
ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ขอความอนุเคราะห์ด้วย เพื่อเตรียมความพร้อมในการบริหารจัดการโรงพยาบาลให้มีประสิทธิภาพ โดยได้ขอความอนุเคราะห์
สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ไปยั งรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการศึกษาธิการ                         สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ไปยั งรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการศึกษาธิการ                         สนับสนุนการจัดสรรงบประมาณโครงการฯ ไปยั งรั ฐมนตรีว่ าการกระทรวงการศึกษาธิการ                         
และขอความอนุเคราะห ์คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงานและขอความอนุเคราะห ์คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงานและขอความอนุเคราะห ์คุณอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ เป็นผู้ประสานงาน      
   

                                                                                          2.2) 2.2) 2.2) ให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวทิยาลัยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวทิยาลัยให้ค าแนะน าและให้ค าปรึกษาแก่มหาวทิยาลัย      

               2.2.1) เรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องนิสิตออกกลางคัน 2.2.1) เรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องนิสิตออกกลางคัน 2.2.1) เรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับประสบการณ์เรื่องนิสิตออกกลางคัน 
(((dropdropdrop   outoutout)))   คุณวรพจน์  ยศะทัตต์  กรรมการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ได้พูดคุยและสอบถามกับ                     คุณวรพจน์  ยศะทัตต์  กรรมการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ได้พูดคุยและสอบถามกับ                     คุณวรพจน์  ยศะทัตต์  กรรมการ ได้กล่าวในที่ประชุมว่า ได้พูดคุยและสอบถามกับ                     
คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนิสิตออกกลางคัน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนิสิตออกกลางคัน (คณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์ เกี่ยวกับเรื่องนิสิตออกกลางคัน (dropdropdrop   outoutout) ) ) มีประมาณ 30% ผมจึงเรียนไปว่ามีประมาณ 30% ผมจึงเรียนไปว่ามีประมาณ 30% ผมจึงเรียนไปว่า
ผมอาจจะช่วยเรื่อง ผมอาจจะช่วยเรื่อง ผมอาจจะช่วยเรื่อง dropdropdrop   out out out ได้ เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่อง ได้ เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่อง ได้ เพราะว่าผมเคยมีประสบการณ์ในเรื่อง dropdropdrop   out out out มาก่อน สมัยตอนเป็นนิสิต         มาก่อน สมัยตอนเป็นนิสิต         มาก่อน สมัยตอนเป็นนิสิต         
ผมพอจะทราบว่านิสิตที่ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างไร และจะท าอย่างไรให้อยู่และเรียน                   ผมพอจะทราบว่านิสิตที่ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างไร และจะท าอย่างไรให้อยู่และเรียน                   ผมพอจะทราบว่านิสิตที่ เรียนคณะวิศวกรรมศาสตร์เป็นอย่างไร และจะท าอย่างไรให้อยู่และเรียน                   
ในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ออกกลางคัน ซึ่งจุดนี้ต้องมีผู้แนะแนว ผู้ที่ช่วยพูดให้เขาเข้าใจ เช่น มีพี่รหัสคนเดียวในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ออกกลางคัน ซึ่งจุดนี้ต้องมีผู้แนะแนว ผู้ที่ช่วยพูดให้เขาเข้าใจ เช่น มีพี่รหัสคนเดียวในมหาวิทยาลัยได้ โดยไม่ออกกลางคัน ซึ่งจุดนี้ต้องมีผู้แนะแนว ผู้ที่ช่วยพูดให้เขาเข้าใจ เช่น มีพี่รหัสคนเดียว
อาจจะไม่เพียงพอ ควรมีพี่รหัสทุกช้ันปีเพื่อชวนกันเรียน ช่วยกันติว ซึ่งข้อเสนอแนะของผมอาจจะเป็นแค่อาจจะไม่เพียงพอ ควรมีพี่รหัสทุกช้ันปีเพื่อชวนกันเรียน ช่วยกันติว ซึ่งข้อเสนอแนะของผมอาจจะเป็นแค่อาจจะไม่เพียงพอ ควรมีพี่รหัสทุกช้ันปีเพื่อชวนกันเรียน ช่วยกันติว ซึ่งข้อเสนอแนะของผมอาจจะเป็นแค่
ความคิดริเริ่มเท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งว่า เรื่องนิสิต   ความคิดริเริ่มเท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งว่า เรื่องนิสิต   ความคิดริเริ่มเท่านั้น รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง กรรมการและเลขานุการ ได้แจ้งว่า เรื่องนิสิต   
ออกกลางคัน (ออกกลางคัน (ออกกลางคัน (dropdropdrop   outoutout) ) ) เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบให้อธิการบดีและผู้บริหารดูแลเรื่องนี้เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบให้อธิการบดีและผู้บริหารดูแลเรื่องนี้เป็นนโยบายของสภามหาวิทยาลัยพะเยามอบให้อธิการบดีและผู้บริหารดูแลเรื่องนี้
เป็นพิเศษ และจะได้น าข้อเสนอแนะนี้แจ้งไปให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และคุณอานุภาพ จามิกรณ์ เป็นพิเศษ และจะได้น าข้อเสนอแนะนี้แจ้งไปให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และคุณอานุภาพ จามิกรณ์ เป็นพิเศษ และจะได้น าข้อเสนอแนะนี้แจ้งไปให้สภามหาวิทยาลัยรับทราบ และคุณอานุภาพ จามิกรณ์ 
ประธานกรรมการ ได้เสนอ ให้เชิญคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ มาบรรยาย เรื่องการปรับตัวของเด็กปี 1              ประธานกรรมการ ได้เสนอ ให้เชิญคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ มาบรรยาย เรื่องการปรับตัวของเด็กปี 1              ประธานกรรมการ ได้เสนอ ให้เชิญคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ มาบรรยาย เรื่องการปรับตัวของเด็กปี 1              
เกี่ยวกับการใชชี้วติในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่นิสติ   เกี่ยวกับการใชชี้วติในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่นิสติ   เกี่ยวกับการใชชี้วติในรั้วมหาวิทยาลัย ซึ่งน่าจะเป็นประโยชน์ตอ่นิสติ      
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                                 2.2.2) เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (2.2.2) เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (2.2.2) เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควัน (SmokeSmokeSmoke   DisasterDisasterDisaster   tototo                                    
ElectricityElectricityElectricity   &&&   EnergyEnergyEnergy   DamageDamageDamage   ControlControlControl   ForestForestForest   ForestForestForest   Fire)Fire)Fire)   คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ ได้น าเสนอ                 คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ ได้น าเสนอ                 คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ ได้น าเสนอ                 
โดยการเปิดสไลน์เสนอโครงการให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณาเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาไฟป่าและ         โดยการเปิดสไลน์เสนอโครงการให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณาเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาไฟป่าและ         โดยการเปิดสไลน์เสนอโครงการให้กับคณะกรรมการฯ พิจารณาเกี่ยวกับโครงการแก้ปัญหาไฟป่าและ         
หมอกควัน ซึ่งหมอกควัน ซึ่งหมอกควัน ซึ่งทางภาคเหนือมีหมอกควันในปริมาณที่สูง หมอกควันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือฟ้าผ่า          ทางภาคเหนือมีหมอกควันในปริมาณที่สูง หมอกควันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือฟ้าผ่า          ทางภาคเหนือมีหมอกควันในปริมาณที่สูง หมอกควันไม่ได้เกิดจากธรรมชาติหรือฟ้าผ่า          
แต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เผาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน การเผามีอยู่ 2 ประเภท คือ เผาในป่าและเผานา แต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เผาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน การเผามีอยู่ 2 ประเภท คือ เผาในป่าและเผานา แต่เกิดจากฝีมือของมนุษย์ ผู้ที่เผาส่วนใหญ่เป็นชาวบ้าน การเผามีอยู่ 2 ประเภท คือ เผาในป่าและเผานา 
ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว ข้าวโพด เมื่อหมดช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็ท าการเผา เพราะสะดวกและง่าย         ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว ข้าวโพด เมื่อหมดช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็ท าการเผา เพราะสะดวกและง่าย         ของตนเอง ไม่ว่าจะเป็นนาข้าว ข้าวโพด เมื่อหมดช่วงเก็บเกี่ยวแล้วก็ท าการเผา เพราะสะดวกและง่าย         
ซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการท าลายหน้าดิน ถ้าเปลี่ยนความคิดการเผาของเกษตรกร โดยน าเรื่องของวิชาการเข้ามาซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการท าลายหน้าดิน ถ้าเปลี่ยนความคิดการเผาของเกษตรกร โดยน าเรื่องของวิชาการเข้ามาซึ่งวิธีดังกล่าวเป็นการท าลายหน้าดิน ถ้าเปลี่ยนความคิดการเผาของเกษตรกร โดยน าเรื่องของวิชาการเข้ามา
ช่วยเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ในหลายประเทศเรียกสิ่งที่ได้จากการเผา คือ ชีวมวล ยกตัวอย่างเช่น              ช่วยเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ในหลายประเทศเรียกสิ่งที่ได้จากการเผา คือ ชีวมวล ยกตัวอย่างเช่น              ช่วยเพื่อให้เกิดความส าเร็จ ในหลายประเทศเรียกสิ่งที่ได้จากการเผา คือ ชีวมวล ยกตัวอย่างเช่น              
การปลูกข้าว รัฐบาลสนับสนุนการปลูกข้าวปีหนึ่งจ านวนที่ผลิตได้ประมาณสามสิบล้านตันต่อปี ดังนั้น         การปลูกข้าว รัฐบาลสนับสนุนการปลูกข้าวปีหนึ่งจ านวนที่ผลิตได้ประมาณสามสิบล้านตันต่อปี ดังนั้น         การปลูกข้าว รัฐบาลสนับสนุนการปลูกข้าวปีหนึ่งจ านวนที่ผลิตได้ประมาณสามสิบล้านตันต่อปี ดังนั้น         
จะมีฟางข้าวทั้งหมดอยู่ประมาณสามสิบล้านตัน โดยเปรียบเทียบแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ที่น าไปเผาโดยไม่เกิดจะมีฟางข้าวทั้งหมดอยู่ประมาณสามสิบล้านตัน โดยเปรียบเทียบแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ที่น าไปเผาโดยไม่เกิดจะมีฟางข้าวทั้งหมดอยู่ประมาณสามสิบล้านตัน โดยเปรียบเทียบแล้ว 90 เปอร์เซ็นต์ ที่น าไปเผาโดยไม่เกิด
ประโยชน์ หากน าเอาฟางข้าวจ านวนดังกล่าวไปอัดเป็นเม็ด โดยอัดออกมาจะได้เป็นหนึ่งประโยชน์ หากน าเอาฟางข้าวจ านวนดังกล่าวไปอัดเป็นเม็ด โดยอัดออกมาจะได้เป็นหนึ่งประโยชน์ หากน าเอาฟางข้าวจ านวนดังกล่าวไปอัดเป็นเม็ด โดยอัดออกมาจะได้เป็นหนึ่ง   PelletPelletPellet   มีความชื้น         มีความชื้น         มีความชื้น         
อยู่ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเติมตัวชีวมวลตัวอื่นเพิ่มเข้าไป แล้วน าไปจ าหน่ายได้ราคาประมาณ อยู่ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเติมตัวชีวมวลตัวอื่นเพิ่มเข้าไป แล้วน าไปจ าหน่ายได้ราคาประมาณ อยู่ประมาณ 14 เปอร์เซ็นต์ และสามารถเติมตัวชีวมวลตัวอื่นเพิ่มเข้าไป แล้วน าไปจ าหน่ายได้ราคาประมาณ 
2,000 บาทต่อหน่ึงตัน โดยให้ความรู้กับชาวบ้าน แม้ว่าในช่วงแรกๆ อาจจะต้องมีรัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุน 2,000 บาทต่อหน่ึงตัน โดยให้ความรู้กับชาวบ้าน แม้ว่าในช่วงแรกๆ อาจจะต้องมีรัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุน 2,000 บาทต่อหน่ึงตัน โดยให้ความรู้กับชาวบ้าน แม้ว่าในช่วงแรกๆ อาจจะต้องมีรัฐบาลเข้ามาช่วยสนับสนุน 
ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถปรึกษาหารือกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถปรึกษาหารือกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว ซึ่งมหาวิทยาลัยสามารถปรึกษาหารือกับกระทรวงพลังงาน กระทรวงมหาดไทย กระทรวงการท่องเที่ยว 
เนื่องจากบรรยากาศในการท่องเที่ยว ในภาคเหนือมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาก รวมถึงผลกระทบกับเนื่องจากบรรยากาศในการท่องเที่ยว ในภาคเหนือมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาก รวมถึงผลกระทบกับเนื่องจากบรรยากาศในการท่องเที่ยว ในภาคเหนือมีผลกระทบต่อระบบเศรษฐกิจมาก รวมถึงผลกระทบกับ
ระบบหายใจ เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันสามารถแก้ไขได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีนักวิชาการและ       ระบบหายใจ เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันสามารถแก้ไขได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีนักวิชาการและ       ระบบหายใจ เรื่องปัญหาไฟป่าและหมอกควันสามารถแก้ไขได้ ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยามีนักวิชาการและ       
มีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องมีอาจารย์ที่มีความรู้ความสามารถที่จะให้การสนับสนุนในเรื่องความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้าน           ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้าน           ความรู้และเป็นที่ปรึกษาให้กับชาวบ้าน           
โดยเริ่มที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ งหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าร่อง มีภาครัฐเข้ามาสนับสนุน                    โดยเริ่มที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ งหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าร่อง มีภาครัฐเข้ามาสนับสนุน                    โดยเริ่มที่องค์การบริหารส่วนต าบล ซึ่ งหากมหาวิทยาลัยเป็นผู้น าร่อง มีภาครัฐเข้ามาสนับสนุน                    
แล้วมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าท าได้จริง จัดท าอัดออกมาเป็นเม็ดแล้วบรรจุใส่ถุง หลังจากนั้นเชิญแล้วมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าท าได้จริง จัดท าอัดออกมาเป็นเม็ดแล้วบรรจุใส่ถุง หลังจากนั้นเชิญแล้วมหาวิทยาลัยประชาสัมพันธ์ให้เห็นว่าท าได้จริง จัดท าอัดออกมาเป็นเม็ดแล้วบรรจุใส่ถุง หลังจากนั้นเชิญ
ชวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นๆ เข้าร่วมหากท าแล้วประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยากลายเป็นผู้น าชวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นๆ เข้าร่วมหากท าแล้วประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยากลายเป็นผู้น าชวนมหาวิทยาลัยในภูมิภาคอื่นๆ เข้าร่วมหากท าแล้วประสบความส าเร็จ มหาวิทยาลัยพะเยากลายเป็นผู้น า
และมีช่ือเสียง โดยคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ รับไปประสานกับทางภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงานและมีช่ือเสียง โดยคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ รับไปประสานกับทางภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงานและมีช่ือเสียง โดยคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ รับไปประสานกับทางภาครัฐ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงพลังงาน
ใหอ้ีกทางหนึ่ง ใหอ้ีกทางหนึ่ง ใหอ้ีกทางหนึ่ง ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ ชีแ้จงว่า เรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้หารือกับ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ ชีแ้จงว่า เรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้หารือกับ ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาฯ ชีแ้จงว่า เรื่องการแก้ปัญหาไฟป่าและหมอกควัน ได้หารือกับ 
รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร โดยรองศาสตราจารย์ ดร.ชาลี ทองเรือง 
ได้รับเรื่องไปปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพะเยา อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการ ได้รับเรื่องไปปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพะเยา อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการ ได้รับเรื่องไปปรึกษาหารือกับองค์การบริหารส่วนต าบลในจังหวัดพะเยา อยู่ในขั้นตอนของการด าเนินการ 
พื้นที่เริ่มตน้ คอื อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งดูแลโดยคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                พื้นที่เริ่มตน้ คอื อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งดูแลโดยคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                พื้นที่เริ่มตน้ คอื อ าเภอดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา ซึ่งดูแลโดยคณะวิทยาลัยการจัดการและสารสนเทศศาสตร์                
มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมีผู้สนใจท าเรื่องการอัดเม็ด ซึ่งคงต้องนัดหมายกับคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมีผู้สนใจท าเรื่องการอัดเม็ด ซึ่งคงต้องนัดหมายกับคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปัจจุบันมีผู้สนใจท าเรื่องการอัดเม็ด ซึ่งคงต้องนัดหมายกับคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ 
เพื่อที่จะได้ปรึกษาหารอืกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป เพื่อที่จะได้ปรึกษาหารอืกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป เพื่อที่จะได้ปรึกษาหารอืกับทางองค์การบริหารส่วนต าบลต่อไป    

      2.2.3) เรื่องแนวทางการหาทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ           2.2.3) เรื่องแนวทางการหาทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ           2.2.3) เรื่องแนวทางการหาทุนเพื่อจัดซื้อเครื่องมือแพทย์ให้กับ           
ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา   นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ         นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ         นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ         
ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล           ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล           ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ด าเนินการก่อสร้างศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาล           
คาดว่าจะเริ่มเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 ทางมหาวิทยาลัยเริ่มระดมทุนเพื่อจัดซือ้เครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องคาดว่าจะเริ่มเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 ทางมหาวิทยาลัยเริ่มระดมทุนเพื่อจัดซือ้เครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้องคาดว่าจะเริ่มเปิดด าเนินการในปี พ.ศ. 2560 ทางมหาวิทยาลัยเริ่มระดมทุนเพื่อจัดซือ้เครื่องมือแพทย์ ซึ่งต้อง
ใช้เงินเป็นจ านวนมาก นอกจากการหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตแล้ว ทุนทางด้านการสนับสนุนโรงพยาบาลใช้เงินเป็นจ านวนมาก นอกจากการหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตแล้ว ทุนทางด้านการสนับสนุนโรงพยาบาลใช้เงินเป็นจ านวนมาก นอกจากการหาทุนการศึกษาให้กับนิสิตแล้ว ทุนทางด้านการสนับสนุนโรงพยาบาล
และ เครื่องมือแพทย์ เมื่อไปขอจากหน่วยงานต่างๆ ขอได้ง่ายกว่าทุนการศึกษา แล้วหลายๆ โรงพยาบาล  และ เครื่องมือแพทย์ เมื่อไปขอจากหน่วยงานต่างๆ ขอได้ง่ายกว่าทุนการศึกษา แล้วหลายๆ โรงพยาบาล  และ เครื่องมือแพทย์ เมื่อไปขอจากหน่วยงานต่างๆ ขอได้ง่ายกว่าทุนการศึกษา แล้วหลายๆ โรงพยาบาล  
เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าส าเร็จได้ดี ผมจึงต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าส าเร็จได้ดี ผมจึงต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ เช่น โรงพยาบาลศิริราช โรงพยาบาลรามาธิบดี ท าส าเร็จได้ดี ผมจึงต้องการให้คณะกรรมการส่งเสริมฯ 
ช่วยกันระดมความคิดว่าท าอย่างไรถึงจะมีแนวทางหาทุนให้มหาวิทยาลัยในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยกันระดมความคิดว่าท าอย่างไรถึงจะมีแนวทางหาทุนให้มหาวิทยาลัยในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ ช่วยกันระดมความคิดว่าท าอย่างไรถึงจะมีแนวทางหาทุนให้มหาวิทยาลัยในเรื่องอุปกรณ์การแพทย์ 
ยกตัวอย่างเช่น ผมได้ไปถวายเทียนพรรษาที่จังหวัดแพร่และได้พบกับหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ยกตัวอย่างเช่น ผมได้ไปถวายเทียนพรรษาที่จังหวัดแพร่และได้พบกับหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์ยกตัวอย่างเช่น ผมได้ไปถวายเทียนพรรษาที่จังหวัดแพร่และได้พบกับหลวงพ่อกัณหา สุขกาโม วัดป่าทรัพย์
ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชศรีมา ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์          ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชศรีมา ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์          ทวีธรรมาราม จังหวัดนครราชศรีมา ท่านเป็นผู้ริเริ่มโครงการสร้างโรงพยาบาลและอุปกรณ์การแพทย์          
4 ภูมิภาค ประเทศไทยท าส าเร็จไปแล้ว ในภูมิภาคอีสาน ซึ่งทุนที่ได้เกือบ 200 ล้านบาท ในการสร้างตึกและ4 ภูมิภาค ประเทศไทยท าส าเร็จไปแล้ว ในภูมิภาคอีสาน ซึ่งทุนที่ได้เกือบ 200 ล้านบาท ในการสร้างตึกและ4 ภูมิภาค ประเทศไทยท าส าเร็จไปแล้ว ในภูมิภาคอีสาน ซึ่งทุนที่ได้เกือบ 200 ล้านบาท ในการสร้างตึกและ
เครื่องมือแพทย์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ได้ให้ตัวอย่างบัตรสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล เปิดโอกาสให้เครื่องมือแพทย์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ได้ให้ตัวอย่างบัตรสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล เปิดโอกาสให้เครื่องมือแพทย์ หลวงพ่อกัณหา สุขกาโม ได้ให้ตัวอย่างบัตรสมทบทุนสร้างโรงพยาบาล เปิดโอกาสให้
ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าบุญมหาทาน โดยสามารถบริจาค ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ผ่านเคาน์เตอร์ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าบุญมหาทาน โดยสามารถบริจาค ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ผ่านเคาน์เตอร์ประชาชนทุกคนได้มีส่วนร่วมในการท าบุญมหาทาน โดยสามารถบริจาค ตั้งแต่ 1 บาทขึ้นไป ผ่านเคาน์เตอร์
เซอร์วสิ และที่รา้นเซเว่นเซอร์วสิ และที่รา้นเซเว่นเซอร์วสิ และที่รา้นเซเว่น---อีเลฟเว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง อีเลฟเว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง อีเลฟเว่น ทุกสาขา ทั่วประเทศ ตลอด 24 ช่ัวโมง    
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

ซึ่งเป็นการให้โอกาสและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีจิตกุศลทุกระดับฐานะได้มีส่วนร่วมท าบุญอย่างซึ่งเป็นการให้โอกาสและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีจิตกุศลทุกระดับฐานะได้มีส่วนร่วมท าบุญอย่างซึ่งเป็นการให้โอกาสและอ านวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีจิตกุศลทุกระดับฐานะได้มีส่วนร่วมท าบุญอย่าง

ทั่วถึงเพียงการน าบัตรโครงการฯ ซึ่งเรียกว่า ทั่วถึงเพียงการน าบัตรโครงการฯ ซึ่งเรียกว่า ทั่วถึงเพียงการน าบัตรโครงการฯ ซึ่งเรียกว่า “““บัตรสะสมบุญบัตรสะสมบุญบัตรสะสมบุญ” ” ” (ขนาดเท่านามบัตรหรือบัตรประชาชน)         (ขนาดเท่านามบัตรหรือบัตรประชาชน)         (ขนาดเท่านามบัตรหรือบัตรประชาชน)         

ออกโดยวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ที่บัตรมีบาร์โค้ดน าไปยื่นให้พนักงานเก็บเงินสแกนบาร์โค้ด และบอกออกโดยวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ที่บัตรมีบาร์โค้ดน าไปยื่นให้พนักงานเก็บเงินสแกนบาร์โค้ด และบอกออกโดยวัดป่าทรัพย์ทวีธรรมาราม ที่บัตรมีบาร์โค้ดน าไปยื่นให้พนักงานเก็บเงินสแกนบาร์โค้ด และบอก

จ านวนเงินที่ประสงค์ท าบุญ อาทิ เงินทอนที่เหลือจากการซื้อของ 1 บาท หรือ 2 บาท ก็สามารถท าได้ทันที จ านวนเงินที่ประสงค์ท าบุญ อาทิ เงินทอนที่เหลือจากการซื้อของ 1 บาท หรือ 2 บาท ก็สามารถท าได้ทันที จ านวนเงินที่ประสงค์ท าบุญ อาทิ เงินทอนที่เหลือจากการซื้อของ 1 บาท หรือ 2 บาท ก็สามารถท าได้ทันที 

เมื่อท าบุญแล้วเครื่องจะพิมพ์ใบเสร็จให้ ในนามวัดแพร่ธรรมาราม แต่หากบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เมื่อท าบุญแล้วเครื่องจะพิมพ์ใบเสร็จให้ ในนามวัดแพร่ธรรมาราม แต่หากบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป เมื่อท าบุญแล้วเครื่องจะพิมพ์ใบเสร็จให้ ในนามวัดแพร่ธรรมาราม แต่หากบริจาคตั้งแต่ 500 บาทขึ้นไป 

สามารถขอใบอนุโมธนา โดยโทร. ไปที่เบอร์ด้านล่างของสลิปที่ได้รับจากเซเว่นสามารถขอใบอนุโมธนา โดยโทร. ไปที่เบอร์ด้านล่างของสลิปที่ได้รับจากเซเว่นสามารถขอใบอนุโมธนา โดยโทร. ไปที่เบอร์ด้านล่างของสลิปที่ได้รับจากเซเว่น---อีเลฟเว่น ทางวัดจะจัดส่งใบอีเลฟเว่น ทางวัดจะจัดส่งใบอีเลฟเว่น ทางวัดจะจัดส่งใบ

อนุโมธนาให้ถึงบ้าน แล้วกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศ และได้เงินทุนในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์อนุโมธนาให้ถึงบ้าน แล้วกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศ และได้เงินทุนในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์อนุโมธนาให้ถึงบ้าน แล้วกระจายไปทั่วภูมิภาคของประเทศ และได้เงินทุนในการสนับสนุนเครื่องมือแพทย์

จ านวนมาก จึงเกิดเป็นแนวคิดขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ และเพื่อหาแนวทางเรื่องการหาทุน                จ านวนมาก จึงเกิดเป็นแนวคิดขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ และเพื่อหาแนวทางเรื่องการหาทุน                จ านวนมาก จึงเกิดเป็นแนวคิดขอความเห็นจากคณะกรรมการฯ และเพื่อหาแนวทางเรื่องการหาทุน                

เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ต่อไป เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ต่อไป เพื่อสนับสนุนเครื่องมือแพทย์ต่อไป    
   

      2.2.4) เรื่องขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 2.2.4) เรื่องขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน 2.2.4) เรื่องขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา 
ได้สอบถามเรื่องการขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ได้สอบถามเรื่องการขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน ได้สอบถามเรื่องการขอให้ติดตั้งสัญญาณไฟเตือน เพื่อช่วยให้รถที่วิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยชะลอและ         เพื่อช่วยให้รถที่วิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยชะลอและ         เพื่อช่วยให้รถที่วิ่งผ่านหน้ามหาวิทยาลัยชะลอและ         
ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วงระหว่างทางลงเนินหน้ามหาวิทยาลัยเป็นไปได้หรือไม่ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วงระหว่างทางลงเนินหน้ามหาวิทยาลัยเป็นไปได้หรือไม่ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ช่วยลดอุบัติเหตุ ช่วงระหว่างทางลงเนินหน้ามหาวิทยาลัยเป็นไปได้หรือไม่ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา 
ได้ชี้แจงว่า การติดตั้งสัญญาณไฟเตือน น่าจะใช้แบบโอเวอร์แฮงค์  แขวงทางหลวงพะเยา รับไปด าเนินการ ได้ชี้แจงว่า การติดตั้งสัญญาณไฟเตือน น่าจะใช้แบบโอเวอร์แฮงค์  แขวงทางหลวงพะเยา รับไปด าเนินการ ได้ชี้แจงว่า การติดตั้งสัญญาณไฟเตือน น่าจะใช้แบบโอเวอร์แฮงค์  แขวงทางหลวงพะเยา รับไปด าเนินการ 
พันต ารวจเอกคะนอง ไข่ทา ได้เสนอแนะว่า ควรมีการติดป้ายก่อนจะถึงเขตตรวจจับความเร็วไม่เกิน 80 กม. พันต ารวจเอกคะนอง ไข่ทา ได้เสนอแนะว่า ควรมีการติดป้ายก่อนจะถึงเขตตรวจจับความเร็วไม่เกิน 80 กม. พันต ารวจเอกคะนอง ไข่ทา ได้เสนอแนะว่า ควรมีการติดป้ายก่อนจะถึงเขตตรวจจับความเร็วไม่เกิน 80 กม. 
60 กม. 40 กม. เพื่อเป็นการแจง้เตอืนก่อน 60 กม. 40 กม. เพื่อเป็นการแจง้เตอืนก่อน 60 กม. 40 กม. เพื่อเป็นการแจง้เตอืนก่อน    

   

               2.2.5) เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ าโดยการน ากลับมาใช้ใหม่                        2.2.5) เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ าโดยการน ากลับมาใช้ใหม่                        2.2.5) เรื่องข้อเสนอแนะแนวทางการใช้น้ าโดยการน ากลับมาใช้ใหม่                        
คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ ได้เสนอแนะแนวทางการใช้น้ าที่ใช้แล้วจากการอาบน้ า ล้างจาน ซักผ้า        คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ ได้เสนอแนะแนวทางการใช้น้ าที่ใช้แล้วจากการอาบน้ า ล้างจาน ซักผ้า        คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ กรรมการ ได้เสนอแนะแนวทางการใช้น้ าที่ใช้แล้วจากการอาบน้ า ล้างจาน ซักผ้า        
ล้างรถ และรวมถึงเศษอาหารทุกประเภทสามารถน าเอาไปใส่ต้นไม้ และเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ยกตัวอย่าง         ล้างรถ และรวมถึงเศษอาหารทุกประเภทสามารถน าเอาไปใส่ต้นไม้ และเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ยกตัวอย่าง         ล้างรถ และรวมถึงเศษอาหารทุกประเภทสามารถน าเอาไปใส่ต้นไม้ และเป็นปุ๋ยให้กับต้นไม้ ยกตัวอย่าง         
การใช้น้ าภายในบ้าน เริ่มจากการที่ได้สังเกตคนงานที่บ้านโดยได้น าเอาน้ าที่สะอาดและดื่มได้จากโครงการ        การใช้น้ าภายในบ้าน เริ่มจากการที่ได้สังเกตคนงานที่บ้านโดยได้น าเอาน้ าที่สะอาดและดื่มได้จากโครงการ        การใช้น้ าภายในบ้าน เริ่มจากการที่ได้สังเกตคนงานที่บ้านโดยได้น าเอาน้ าที่สะอาดและดื่มได้จากโครงการ        
ในหมู่บ้านมารดน้ าต้นไม้ กระทั้งการเปิดแอร์ทั้งคืนได้น้ าจากแอร์ปริมาณมาก ท าให้สิ้นเปลืองน้ าโดยเปล่าในหมู่บ้านมารดน้ าต้นไม้ กระทั้งการเปิดแอร์ทั้งคืนได้น้ าจากแอร์ปริมาณมาก ท าให้สิ้นเปลืองน้ าโดยเปล่าในหมู่บ้านมารดน้ าต้นไม้ กระทั้งการเปิดแอร์ทั้งคืนได้น้ าจากแอร์ปริมาณมาก ท าให้สิ้นเปลืองน้ าโดยเปล่า
ประโยชน์ จึงได้ติดท่อน้ าแอร์ เพื่อรดน้ าต้นไม้ เวลาล้างรถท ารางให้น้ าไหลไปยังต้นไม้ อาหารที่รับประทานประโยชน์ จึงได้ติดท่อน้ าแอร์ เพื่อรดน้ าต้นไม้ เวลาล้างรถท ารางให้น้ าไหลไปยังต้นไม้ อาหารที่รับประทานประโยชน์ จึงได้ติดท่อน้ าแอร์ เพื่อรดน้ าต้นไม้ เวลาล้างรถท ารางให้น้ าไหลไปยังต้นไม้ อาหารที่รับประทาน                           

มี สิ่ ง ป ฏิ กู ล ซึ่ ง ล งอยู่ ใ น ถั ง เ ป็ น ปุ๋ ย อ ย่ า ง ดี  ท า ก า รดู ด เ อ าน้ า ที่ เ ป็ น น้ า ดี อ อกมารดน้ า ต้ น ไ ม้                               มี สิ่ ง ป ฏิ กู ล ซึ่ ง ล งอยู่ ใ น ถั ง เ ป็ น ปุ๋ ย อ ย่ า ง ดี  ท า ก า รดู ด เ อ าน้ า ที่ เ ป็ น น้ า ดี อ อกมารดน้ า ต้ น ไ ม้                               มี สิ่ ง ป ฏิ กู ล ซึ่ ง ล งอยู่ ใ น ถั ง เ ป็ น ปุ๋ ย อ ย่ า ง ดี  ท า ก า รดู ด เ อ าน้ า ที่ เ ป็ น น้ า ดี อ อกมารดน้ า ต้ น ไ ม้                               
ในบางช่วง ปุ๋ยไม่ต้องซื้อ น้ าที่ใช้รดน้ าต้นไม้ก็ไม่ต้องซื้อ เวลาล้างรถ อาบน้ า น้ าเหล่านี้มาใช้รดต้นไม้                       ในบางช่วง ปุ๋ยไม่ต้องซื้อ น้ าที่ใช้รดน้ าต้นไม้ก็ไม่ต้องซื้อ เวลาล้างรถ อาบน้ า น้ าเหล่านี้มาใช้รดต้นไม้                       ในบางช่วง ปุ๋ยไม่ต้องซื้อ น้ าที่ใช้รดน้ าต้นไม้ก็ไม่ต้องซื้อ เวลาล้างรถ อาบน้ า น้ าเหล่านี้มาใช้รดต้นไม้                             
และได้น าเอาความคิดนี้ไปบอกเพื่อนบ้าน บางคนท าตามแล้วเกิดความประทับใจ ช่วยประหยัดน้ า ซึ่งไม่ได้      และได้น าเอาความคิดนี้ไปบอกเพื่อนบ้าน บางคนท าตามแล้วเกิดความประทับใจ ช่วยประหยัดน้ า ซึ่งไม่ได้      และได้น าเอาความคิดนี้ไปบอกเพื่อนบ้าน บางคนท าตามแล้วเกิดความประทับใจ ช่วยประหยัดน้ า ซึ่งไม่ได้      
แค่รีไซเคิลแต่ถือว่าไม่ทิ้งน้ าโดยเปล่าประโยชน์ น้ าที่สะอาด คือ น้ าที่ เราใช้อาบน้ า สามารถดื่มได้              แค่รีไซเคิลแต่ถือว่าไม่ทิ้งน้ าโดยเปล่าประโยชน์ น้ าที่สะอาด คือ น้ าที่ เราใช้อาบน้ า สามารถดื่มได้              แค่รีไซเคิลแต่ถือว่าไม่ทิ้งน้ าโดยเปล่าประโยชน์ น้ าที่สะอาด คือ น้ าที่ เราใช้อาบน้ า สามารถดื่มได้              
ซึ่งเรื่องเหล่านีเ้ป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยค่อยๆ เริ่มท าเรื่องน้ าที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเรื่องเหล่านีเ้ป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยค่อยๆ เริ่มท าเรื่องน้ าที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ ซึ่งเรื่องเหล่านีเ้ป็นเพียงตัวอย่างหนึ่ง มหาวิทยาลัยค่อยๆ เริ่มท าเรื่องน้ าที่ใช้แล้วน ากลับมาใช้ให้เกิดประโยชน์ 
โดยให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเป็นโปรเจคหรือโครงการ คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ รับไปปรึกษาหารือ โดยให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเป็นโปรเจคหรือโครงการ คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ รับไปปรึกษาหารือ โดยให้นิสิตคณะวิศวกรรมศาสตร์เสนอเป็นโปรเจคหรือโครงการ คุณวรพจน์ ยศะทัตต์ รับไปปรึกษาหารือ 
กับ กับ กับ EastEastEast   WaterWaterWater   หรือ บริษัทหรือ บริษัทหรือ บริษัท   ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการบ าบัดน้ าเสีย ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการบ าบัดน้ าเสีย ยูนิเวอร์แซล ยูทีลิตี้ส์ จ ากัด (มหาชน) เกี่ยวกับแนวทางการบ าบัดน้ าเสีย 
เพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง   เพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง   เพื่อช่วยเหลือมหาวิทยาลัยอีกช่องทางหนึ่ง      
   

      2.2.6) 2.2.6) 2.2.6) เรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางท่อน้ าประปาในมหาวิทยาลัยเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางท่อน้ าประปาในมหาวิทยาลัยเรื่องข้อเสนอแนะเกี่ยวกับการวางท่อน้ าประปาในมหาวิทยาลัย
พะเยาและการแก้ปัญหาน้ าประปาในมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยาและการแก้ปัญหาน้ าประปาในมหาวิทยาลัยพะเยา พะเยาและการแก้ปัญหาน้ าประปาในมหาวิทยาลัยพะเยา นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ                 นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ                 นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ                 
ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ าประปา ได้วางท่อมาถึงมหาวิทยาลัยหรือยัง และการแก้ปัญหาน้ าประปา             ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ าประปา ได้วางท่อมาถึงมหาวิทยาลัยหรือยัง และการแก้ปัญหาน้ าประปา             ได้สอบถามเกี่ยวกับเรื่องท่อน้ าประปา ได้วางท่อมาถึงมหาวิทยาลัยหรือยัง และการแก้ปัญหาน้ าประปา             
ในมหาวิทยาลัยมีความคืบหน้าอย่างไร ดร.ส าราญ ทองแพง รองประธานกรรมการ ได้ ชี้แจง                    ในมหาวิทยาลัยมีความคืบหน้าอย่างไร ดร.ส าราญ ทองแพง รองประธานกรรมการ ได้ ชี้แจง                    ในมหาวิทยาลัยมีความคืบหน้าอย่างไร ดร.ส าราญ ทองแพง รองประธานกรรมการ ได้ ชี้แจง                    
ให้ที่ประชุมทราบว่า การประปาส่วนภูมิภาควางท่อน้ าประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังรอการทดสอบ           ให้ที่ประชุมทราบว่า การประปาส่วนภูมิภาควางท่อน้ าประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังรอการทดสอบ           ให้ที่ประชุมทราบว่า การประปาส่วนภูมิภาควางท่อน้ าประปาเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่ยังรอการทดสอบ           
ระบบน้ า  ส่ วนปัญหาการต่อน้ าประปาเข้ ามหาวิทยาลัยนั้ น  มหาวิทยาลัยยั ง ไม่มี งบประมาณ                      ระบบน้ า  ส่ วนปัญหาการต่อน้ าประปาเข้ ามหาวิทยาลัยนั้ น  มหาวิทยาลัยยั ง ไม่มี งบประมาณ                      ระบบน้ า  ส่ วนปัญหาการต่อน้ าประปาเข้ ามหาวิทยาลัยนั้ น  มหาวิทยาลัยยั ง ไม่มี งบประมาณ                      
ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท และ เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในมหาวิทยาลัยพะเยาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให ้                            ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท และ เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในมหาวิทยาลัยพะเยาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให ้                            ซึ่งต้องใช้งบประมาณ 35 ล้านบาท และ เรื่องการบ าบัดน้ าเสียในมหาวิทยาลัยพะเยาขณะนี้อยู่ในขั้นตอนให ้                                  
บริษัท อมตะ คอร์ปอเรช้ัน จ ากัด (มหาชน) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปบริษัท อมตะ คอร์ปอเรช้ัน จ ากัด (มหาชน) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปบริษัท อมตะ คอร์ปอเรช้ัน จ ากัด (มหาชน) ออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไป
ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทางมหาวิทยาลัยได้ตัง้งบประมาณรายการและร่างหนังสือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทางมหาวิทยาลัยได้ตัง้งบประมาณรายการและร่างหนังสือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ทางมหาวิทยาลัยได้ตัง้งบประมาณรายการและร่างหนังสือเตรียมไว้เรียบร้อยแล้ว 
แต่ตัวแบบระบบบ าบัดน าเสียไม่มี ซึ่งโครงการอยู่ในช่วงก าลังน าเสนอ ต้องน าเรื่องการของบประมาณ        แต่ตัวแบบระบบบ าบัดน าเสียไม่มี ซึ่งโครงการอยู่ในช่วงก าลังน าเสนอ ต้องน าเรื่องการของบประมาณ        แต่ตัวแบบระบบบ าบัดน าเสียไม่มี ซึ่งโครงการอยู่ในช่วงก าลังน าเสนอ ต้องน าเรื่องการของบประมาณ        
เข้าคณะรัฐมนตรีอกีครั้ง และตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  เข้าคณะรัฐมนตรีอกีครั้ง และตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป  เข้าคณะรัฐมนตรีอกีครั้ง และตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2559 เป็นต้นไป    
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มหาวิทยาลัยต้องกักเก็บน้ าไว้ใ ช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตรฯ ท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีน้ าไว้ใ ช้             มหาวิทยาลัยต้องกักเก็บน้ าไว้ใ ช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตรฯ ท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีน้ าไว้ใ ช้             มหาวิทยาลัยต้องกักเก็บน้ าไว้ใ ช้ในวันพระราชทานปริญญาบัตรฯ ท าให้มหาวิทยาลัยไม่มีน้ าไว้ใ ช้             
อธิการบดีได้สั่งการให้เจาะน้ าบาดาลเพิ่มอีก 5 จุด ซึ่งมีน้ าไว้ใช้ได้ไม่มาก นายอานุภาพ จามิกรณ์           อธิการบดีได้สั่งการให้เจาะน้ าบาดาลเพิ่มอีก 5 จุด ซึ่งมีน้ าไว้ใช้ได้ไม่มาก นายอานุภาพ จามิกรณ์           อธิการบดีได้สั่งการให้เจาะน้ าบาดาลเพิ่มอีก 5 จุด ซึ่งมีน้ าไว้ใช้ได้ไม่มาก นายอานุภาพ จามิกรณ์           
ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรรีบของบประมาณ 35 ล้านบาท ไปยังส านักงบประมาณก่อน ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรรีบของบประมาณ 35 ล้านบาท ไปยังส านักงบประมาณก่อน ประธานกรรมการ ได้ให้ข้อเสนอแนะว่า ควรรีบของบประมาณ 35 ล้านบาท ไปยังส านักงบประมาณก่อน 
โดยให้เหตุผลแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้  ระยะสั้น คือ เรื่องต่อท่อน้ าประปา                  โดยให้เหตุผลแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้  ระยะสั้น คือ เรื่องต่อท่อน้ าประปา                  โดยให้เหตุผลแบ่งเป็น 2 ช่วง คือ ระยะสั้นและระยะยาว ดังนี้  ระยะสั้น คือ เรื่องต่อท่อน้ าประปา                  
เข้ามหาวิทยาลัยพะเยาก่อน เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน นิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขาดแคลนน้ าไว้เข้ามหาวิทยาลัยพะเยาก่อน เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน นิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขาดแคลนน้ าไว้เข้ามหาวิทยาลัยพะเยาก่อน เนื่องจากมีความจ าเป็นเร่งด่วน นิสิตภายในมหาวิทยาลัยพะเยาขาดแคลนน้ าไว้
ใช้เป็นอย่างมาก ส่วนระยะยาว คือ เรื่องแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปภายในใช้เป็นอย่างมาก ส่วนระยะยาว คือ เรื่องแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปภายในใช้เป็นอย่างมาก ส่วนระยะยาว คือ เรื่องแบบระบบบ าบัดน้ าเสียโดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ต่อไปภายใน
มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ ใน ช่วงก าลั งออกแบบ ซึ่ งนายอานุภาพ จามิกรณ์  ประธานกรรมการ                       มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ ใน ช่วงก าลั งออกแบบ ซึ่ งนายอานุภาพ จามิกรณ์  ประธานกรรมการ                       มหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ ใน ช่วงก าลั งออกแบบ ซึ่ งนายอานุภาพ จามิกรณ์  ประธานกรรมการ                       
รับไปประสานงานกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ให้ช่วยเร่งออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย             รับไปประสานงานกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ให้ช่วยเร่งออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย             รับไปประสานงานกับบริษัท อมตะ คอร์ปอเรช่ัน จ ากัด (มหาชน) ให้ช่วยเร่งออกแบบระบบบ าบัดน้ าเสีย             
โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป โดยเป็นโครงการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพะเยาไม่คิดค่าออกแบบ โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป โดยเป็นโครงการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพะเยาไม่คิดค่าออกแบบ โดยน ากลับมาใช้ประโยชน์ได้ตอ่ไป โดยเป็นโครงการช่วยเหลือมหาวิทยาลัยพะเยาไม่คิดค่าออกแบบ    

   2.2.7) 2.2.7) 2.2.7) เรื่องเรื่องเรื่องประสบการณ์การหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน ามาประสบการณ์การหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน ามาประสบการณ์การหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เพื่อน ามา
เป็นเป็นเป็นแนวคิดในการด าเนินงานหาทุนให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแนวคิดในการด าเนินงานหาทุนให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแนวคิดในการด าเนินงานหาทุนให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา                     
นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า การก่อสร้างศูนย์การแพทย์และนายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า การก่อสร้างศูนย์การแพทย์และนายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุม ทราบว่า การก่อสร้างศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาใกล้จะเสร็จด าเนินการแล้ว แต่มีปัญหาในเรื่องการของบประมาณค่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาใกล้จะเสร็จด าเนินการแล้ว แต่มีปัญหาในเรื่องการของบประมาณค่าโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาใกล้จะเสร็จด าเนินการแล้ว แต่มีปัญหาในเรื่องการของบประมาณค่า
ครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถผูกพันกับงบประมาณได้ การของบประมาณ ได้รับการจัดสรรมาเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถผูกพันกับงบประมาณได้ การของบประมาณ ได้รับการจัดสรรมาเป็นครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ซึ่งไม่สามารถผูกพันกับงบประมาณได้ การของบประมาณ ได้รับการจัดสรรมาเป็น
งวด ๆ ในขั้นแรกมีความยุ่งยากมากในการเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา งวด ๆ ในขั้นแรกมีความยุ่งยากมากในการเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา งวด ๆ ในขั้นแรกมีความยุ่งยากมากในการเปิดศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
มหาวิทยาลัยพะเยาควรจะมีการจัดหาทุนแบบโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ที่จัดตั้งเป็นกองทุนหรือมูลนิธิ เพื่อหาเงินมหาวิทยาลัยพะเยาควรจะมีการจัดหาทุนแบบโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ที่จัดตั้งเป็นกองทุนหรือมูลนิธิ เพื่อหาเงินมหาวิทยาลัยพะเยาควรจะมีการจัดหาทุนแบบโรงพยาบาลใหญ่ ๆ ที่จัดตั้งเป็นกองทุนหรือมูลนิธิ เพื่อหาเงิน
สนับสนุนการหาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยจัดให้มีการจัดหารายได้ เพื่อจะได้เปิดศูนย์การแพทย์และสนับสนุนการหาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยจัดให้มีการจัดหารายได้ เพื่อจะได้เปิดศูนย์การแพทย์และสนับสนุนการหาซื้อครุภัณฑ์ทางการแพทย์ โดยจัดให้มีการจัดหารายได้ เพื่อจะได้เปิดศูนย์การแพทย์และ
โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างราบรื่น และได้รับทราบว่า ทางบริษัทของคุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างราบรื่น และได้รับทราบว่า ทางบริษัทของคุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาอย่างราบรื่น และได้รับทราบว่า ทางบริษัทของคุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม 
กรรมการ รับด าเนินการจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้ประมาณหนึ่งปีแล้ว ผมจึงได้ประสานกับกรรมการ รับด าเนินการจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้ประมาณหนึ่งปีแล้ว ผมจึงได้ประสานกับกรรมการ รับด าเนินการจัดหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราชได้ประมาณหนึ่งปีแล้ว ผมจึงได้ประสานกับ
กรรมการผูจ้ัดการบริษัทของคุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม กรรมการ มาน าเสนอประสบการณ์การหารายได้ให้กับกรรมการผูจ้ัดการบริษัทของคุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม กรรมการ มาน าเสนอประสบการณ์การหารายได้ให้กับกรรมการผูจ้ัดการบริษัทของคุณวรฤทธิ์ เนตรทับทิม กรรมการ มาน าเสนอประสบการณ์การหารายได้ให้กับ
โรงพยาบาลศิรริาชนั้นท าอย่างไร โรงพยาบาลศิรริาชนั้นท าอย่างไร โรงพยาบาลศิรริาชนั้นท าอย่างไร เพื่อทางมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะกรรมการส่งเสริม ฯ จะได้มีแนวคิดในเพื่อทางมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะกรรมการส่งเสริม ฯ จะได้มีแนวคิดในเพื่อทางมหาวิทยาลัยพะเยาและคณะกรรมการส่งเสริม ฯ จะได้มีแนวคิดใน
การด าเนินงานหาทุนให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ขอแนะน าคุณสุนิสา  การด าเนินงานหาทุนให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ขอแนะน าคุณสุนิสา  การด าเนินงานหาทุนให้กับศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป ขอแนะน าคุณสุนิสา  
สุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอประสบการณ์การหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เริ่มจากการท าสุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอประสบการณ์การหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เริ่มจากการท าสุขชัย กรรมการผู้จัดการ ได้น าเสนอประสบการณ์การหารายได้ให้กับโรงพยาบาลศิริราช เริ่มจากการท า
วิจัย (วิจัย (วิจัย (Research)Research)Research)   เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ส ารวจข้อมูลเชิงลึก (เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ส ารวจข้อมูลเชิงลึก (เรื่องพฤติกรรมผู้บริโภค ส ารวจข้อมูลเชิงลึก (InsightInsightInsight) ) ) ของผู้บริโภค และกลยุทธ์ (ของผู้บริโภค และกลยุทธ์ (ของผู้บริโภค และกลยุทธ์ (strategystrategystrategy) ) ) 
เรื่องของการบริจาค วิธีการใช้สื่อในการวางแผนว่าใช้สื่อไปทางไหนบ้าง โดยไล่ตั้งแต่ทีวี มีตัวสปอนเซอร์           เรื่องของการบริจาค วิธีการใช้สื่อในการวางแผนว่าใช้สื่อไปทางไหนบ้าง โดยไล่ตั้งแต่ทีวี มีตัวสปอนเซอร์           เรื่องของการบริจาค วิธีการใช้สื่อในการวางแผนว่าใช้สื่อไปทางไหนบ้าง โดยไล่ตั้งแต่ทีวี มีตัวสปอนเซอร์           
มีส่วนของวทิยุ มีสว่นของสื่อโฆษณา มีส่วนของสื่อที่เป็นเรื่องของบิวบอร์ด และสื่อออนไลน์ การท าหนังหรือมีส่วนของวทิยุ มีสว่นของสื่อโฆษณา มีส่วนของสื่อที่เป็นเรื่องของบิวบอร์ด และสื่อออนไลน์ การท าหนังหรือมีส่วนของวทิยุ มีสว่นของสื่อโฆษณา มีส่วนของสื่อที่เป็นเรื่องของบิวบอร์ด และสื่อออนไลน์ การท าหนังหรือ
โฆษณาหนึ่งเรื่องนั้นใช้เงินในการลงทุนมาก ส าหรับสื่อออนไลน์ใช้เงินน้อยที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นเคเบิลทีวี โฆษณาหนึ่งเรื่องนั้นใช้เงินในการลงทุนมาก ส าหรับสื่อออนไลน์ใช้เงินน้อยที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นเคเบิลทีวี โฆษณาหนึ่งเรื่องนั้นใช้เงินในการลงทุนมาก ส าหรับสื่อออนไลน์ใช้เงินน้อยที่สุดนอกนั้นก็จะเป็นเคเบิลทีวี 
หนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโรงภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ คือ สื่อที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเข้าถึงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโรงภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ คือ สื่อที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเข้าถึงหนังสือพิมพ์ นิตยสาร วิทยุ และโรงภาพยนตร์ สื่อออนไลน์ คือ สื่อที่น่าสนใจที่สุดเพราะว่าเข้าถึง
กลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและใกล้ตัวที่สุด กลยุทธ์ในการหารายได้ให้โรงพยาบาลศิริราช คือ ท าอย่างไรให้คนกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและใกล้ตัวที่สุด กลยุทธ์ในการหารายได้ให้โรงพยาบาลศิริราช คือ ท าอย่างไรให้คนกลุ่มเป้าหมายได้ดีที่สุดและใกล้ตัวที่สุด กลยุทธ์ในการหารายได้ให้โรงพยาบาลศิริราช คือ ท าอย่างไรให้คน
ไทยหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมอื โดยได้ท าโครงการ  ไทยหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมอื โดยได้ท าโครงการ  ไทยหันมาช่วยกันคนละไม้คนละมอื โดยได้ท าโครงการ  “““ท าดีได้ ด้วยปลายนิว้ท าดีได้ ด้วยปลายนิว้ท าดีได้ ด้วยปลายนิว้” ” ” มีลักษณะดังนี้มีลักษณะดังนี้มีลักษณะดังนี ้  

1. กิจกรรมท าดีได้ ด้วยปลายนิ้ว เพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคาร          1. กิจกรรมท าดีได้ ด้วยปลายนิ้ว เพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคาร          1. กิจกรรมท าดีได้ ด้วยปลายนิ้ว เพื่อระดมทุนก่อสร้างอาคาร          
นวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 17นวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 17นวมินทรบพิตร 84 พรรษา เฉลิมพระเกียรติ ระหว่างวันที่ 17---19 พฤษภาคม 2559 โดยภายในงาน             19 พฤษภาคม 2559 โดยภายในงาน             19 พฤษภาคม 2559 โดยภายในงาน             
มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี้  รายงานการด าเนินโครงการ มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี้  รายงานการด าเนินโครงการ มีรายละเอียดของการจัดกิจกรรม ดังนี้  รายงานการด าเนินโครงการ “““ท าดี ได้  ด้วยปลายนิ้ วท าดี ได้  ด้วยปลายนิ้ วท าดี ได้  ด้วยปลายนิ้ ว”                     ”                     ”                     
เปิดตัว ภาพยนตรโ์ฆษณาโครงการ เปิดตัว ภาพยนตรโ์ฆษณาโครงการ เปิดตัว ภาพยนตรโ์ฆษณาโครงการ “““ท าดีได้ ดว้ยปลายนิว้ท าดีได้ ดว้ยปลายนิว้ท าดีได้ ดว้ยปลายนิว้” ” ” พร้อมเดินแบบเปิดตัวโครงการจากเหล่านางงามพร้อมเดินแบบเปิดตัวโครงการจากเหล่านางงามพร้อมเดินแบบเปิดตัวโครงการจากเหล่านางงาม
ของเมืองไทย กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน กิจกรรมสัมภาษณ์หน่วยงานของศิริราช ประมูลของ           ของเมืองไทย กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน กิจกรรมสัมภาษณ์หน่วยงานของศิริราช ประมูลของ           ของเมืองไทย กิจกรรมมินิคอนเสิร์ตจากศิลปิน กิจกรรมสัมภาษณ์หน่วยงานของศิริราช ประมูลของ           
พร้อมลายเซ็นศลิปิน กิจกรรมเดินแบบ และกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมลายเซ็นศลิปิน กิจกรรมเดินแบบ และกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์โครงการพร้อมลายเซ็นศลิปิน กิจกรรมเดินแบบ และกิจกรรมเดินประชาสัมพันธ์โครงการ   

2. การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนผ่านมือถือ โดยการสร้างภาพยนตร์2. การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนผ่านมือถือ โดยการสร้างภาพยนตร์2. การบริจาคเงินเพื่อสมทบทุนผ่านมือถือ โดยการสร้างภาพยนตร์
โฆษณา มีความยาว 90 วินาที โครงการ โฆษณา มีความยาว 90 วินาที โครงการ โฆษณา มีความยาว 90 วินาที โครงการ “““ท าดีได้ ด้วยปลายนิ้วท าดีได้ ด้วยปลายนิ้วท าดีได้ ด้วยปลายนิ้ว” ” ” ไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหน ก็สามารถไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหน ก็สามารถไม่ว่าคุณจะเป็นใครอยู่ที่ไหน ก็สามารถ
สมทบทุนให้ศิริราชได้ คนละ 100 บาท เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช สมทบทุนให้ศิริราชได้ คนละ 100 บาท เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช สมทบทุนให้ศิริราชได้ คนละ 100 บาท เพื่อสร้างอาคารนวมินทรบพิตร 84 พรรษา โรงพยาบาลศิริราช 
ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เพียงกด *984*100# แล้วโทรออก สามารถบริจาคผ่านมือถือได้ทุกระบบ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เพียงกด *984*100# แล้วโทรออก สามารถบริจาคผ่านมือถือได้ทุกระบบ ช่วยเหลือผู้ป่วยด้อยโอกาส เพียงกด *984*100# แล้วโทรออก สามารถบริจาคผ่านมือถือได้ทุกระบบ AISAISAIS   
DtacDtacDtac   My TOTMy TOTMy TOT   และ และ และ TrueTrueTrue                                                                                                                                                                                                                                          
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

โครงการ โครงการ โครงการ “““ท าดีได้ ด้วยปลายนิ้วท าดีได้ ด้วยปลายนิ้วท าดีได้ ด้วยปลายนิ้ว” ” ” จัดกิจกรรมได้ประมาณ 15 วัน จ านวนรายได้ที่ได้รับ         จัดกิจกรรมได้ประมาณ 15 วัน จ านวนรายได้ที่ได้รับ         จัดกิจกรรมได้ประมาณ 15 วัน จ านวนรายได้ที่ได้รับ         
ณ วันที่ 17ณ วันที่ 17ณ วันที่ 17---31 พฤษภาคม 2559 ประมาณ 73 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยพะเยาควรเริ่มจากการหาข้อมูล31 พฤษภาคม 2559 ประมาณ 73 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยพะเยาควรเริ่มจากการหาข้อมูล31 พฤษภาคม 2559 ประมาณ 73 ล้านบาท โดยมหาวิทยาลัยพะเยาควรเริ่มจากการหาข้อมูล
ประชากรในจังหวัดพะเยา จังหวัดใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณในการใช้ โดยการน าเอาเรื่องจริงประชากรในจังหวัดพะเยา จังหวัดใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณในการใช้ โดยการน าเอาเรื่องจริงประชากรในจังหวัดพะเยา จังหวัดใกล้เคียง กลุ่มเป้าหมาย และงบประมาณในการใช้ โดยการน าเอาเรื่องจริง
มาสร้างเป็นหนังหรือโฆษณา สื่อถึงความรู้สึกของคน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะท าได้ คือ                 มาสร้างเป็นหนังหรือโฆษณา สื่อถึงความรู้สึกของคน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะท าได้ คือ                 มาสร้างเป็นหนังหรือโฆษณา สื่อถึงความรู้สึกของคน และสิ่งที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะท าได้ คือ                 
เรื่องของความหวังและโอกาส ถ้าเราไม่เริ่มตน้จากก้าวแรก ก้าวที่สองก็จะไม่ม ีเรื่องของความหวังและโอกาส ถ้าเราไม่เริ่มตน้จากก้าวแรก ก้าวที่สองก็จะไม่ม ีเรื่องของความหวังและโอกาส ถ้าเราไม่เริ่มตน้จากก้าวแรก ก้าวที่สองก็จะไม่ม ี   

   

   2.3) 2.3) 2.3) สนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยสนับสนุนการด าเนินกิจกรรมต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย   
   

         2.3.1) เรื่องการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ2.3.1) เรื่องการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ2.3.1) เรื่องการทอดผ้าป่าสามัคคีเพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับ
นิสิตที่ขาดแคลน นิสิตที่ขาดแคลน นิสิตที่ขาดแคลน คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร                  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร                  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร                  
คณะกรรมการนิสิต ศิคณะกรรมการนิสิต ศิคณะกรรมการนิสิต ศิษย์ษย์ษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน 
ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558          ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558          ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เมื่อวันศุกร์ ที่ 13 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558          
เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง เวลา 09.00 น. ณ ลานเอนกประสงค์ ช้ัน 1 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อ าเภอเมือง 
จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา         จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา         จังหวัดพะเยา  เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา         
โดยมียอดเงนิ บริจาค ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 272,241.25 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นโดยมียอดเงนิ บริจาค ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 272,241.25 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่นโดยมียอดเงนิ บริจาค ณ วันที่ 23 เมษายน 2558 เป็นจ านวนเงินทั้งสิ้น 272,241.25 บาท (สองแสนเจ็ดหมื่น
สองพันสองรอ้ยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) สองพันสองรอ้ยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์) สองพันสองรอ้ยสี่สิบเอ็ดบาทยี่สิบห้าสตางค์)    

   

         2.3.2) เรื่องเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน2.3.2) เรื่องเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน2.3.2) เรื่องเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน
สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ประจ าปี พ.ศ. 2559 สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ประจ าปี พ.ศ. 2559 สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน ประจ าปี พ.ศ. 2559 คณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร  คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร  คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร  คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า และนิสิตปัจจุบันของ
มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแมก่า และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแมก่า และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี มหาวิทยาลัยพะเยา เทศบาลต าบลแมก่า และก านัน ผู้ใหญ่บ้าน ต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี 
เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี         เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี         เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี         
ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี ที่ 3 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี 
มหาวิทยาลัยพะเยา อ า เภอเมือง จังหวัดพะเยา สรุปเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีฯ                       มหาวิทยาลัยพะเยา อ า เภอเมือง จังหวัดพะเยา สรุปเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีฯ                       มหาวิทยาลัยพะเยา อ า เภอเมือง จังหวัดพะเยา สรุปเงินบริจาคโครงการทอดผ้าป่าสามัคคีฯ                       
มียอดเงนิ ณ วันที่ 25 มนีาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิทั้งสิน้ 310,453.50 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบมียอดเงนิ ณ วันที่ 25 มนีาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิทั้งสิน้ 310,453.50 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบมียอดเงนิ ณ วันที่ 25 มนีาคม 2559 เป็นจ านวนเงนิทั้งสิน้ 310,453.50 บาท (สามแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยห้าสิบ
สามบาทหา้สิบสตางค)์ สามบาทหา้สิบสตางค)์ สามบาทหา้สิบสตางค)์    

   
   

      2.4) 2.4) 2.4) ด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือด าเนินงานตามที่มหาวิทยาลัยขอความร่วมมือ   

            2.4.1) เรื่อง2.4.1) เรื่อง2.4.1) เรื่องการสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณ การสนับสนุนงบประมาณ กองก าลังรักษาความสงบกองก าลังรักษาความสงบกองก าลังรักษาความสงบ
เรียบร้อย จังหวัดทหารบก ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการการประกวดการขับร้องเรียบร้อย จังหวัดทหารบก ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการการประกวดการขับร้องเรียบร้อย จังหวัดทหารบก ได้ขอรับการสนับสนุนงบประมาณเพื่อจัดท าโครงการการประกวดการขับร้อง
เพลงหมู่ ในบทเพลง พ่อแห่งแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดี        เพลงหมู่ ในบทเพลง พ่อแห่งแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดี        เพลงหมู่ ในบทเพลง พ่อแห่งแผ่นดินและเพลงวันพรุ่งนี้ โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อปลูกฝังความจงรักภักดี        
ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ ต่อสถาบันพระมหากษัตริย์ ตามค่านิยม 12 ประการ เพื่อกระตุ้นให้เกิดความรัก ความสามัคคีของคนในชาติ 
เพื่อให้ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วม             เพื่อให้ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วม             เพื่อให้ผู้ปกครองและสถาบันการศึกษามีส่วนร่วมในการสนับสนุน ส่งเสริมให้เด็กนักเรียนเข้าร่วม             
โครงการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักชาติ ประกอบกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  โครงการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักชาติ ประกอบกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  โครงการเป็นการแสดงออกถึงความจงรักภักดีและรักชาติ ประกอบกับท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  
ขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา (การแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลหาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา (การแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลหาขอความอนุเคราะห์สนับสนุนงบประมาณจากบัญชีมหาวิทยาลัยพะเยา (การแข่งขันกอล์ฟเพื่อการกุศลหา
รายได้ เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมพ.) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวฯ                    รายได้ เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมพ.) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวฯ                    รายได้ เป็นทุนการศึกษาของนิสิตมพ.) เพื่อสนับสนุนงบประมาณในการจัดโครงการดังกล่าวฯ                    
จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน) จ านวน 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถ้วน)    
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

   

      2.4.2) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบและอ่างเก็บน้ าห้วย2.4.2) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบและอ่างเก็บน้ าห้วย2.4.2) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบและอ่างเก็บน้ าห้วย

นาปอยพร้อมระบบส่งน้ า นาปอยพร้อมระบบส่งน้ า นาปอยพร้อมระบบส่งน้ า คุณอนุรักษ์ ชูเชญิ กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้คุณอนุรักษ์ ชูเชญิ กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี้คุณอนุรักษ์ ชูเชญิ กรรมการ รายงานให้ที่ประชุมทราบดังนี ้  

         1) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบ ท าการสร้างเสร็จ         1) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบ ท าการสร้างเสร็จ         1) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบ ท าการสร้างเสร็จ         

เป็นที่เรียบร้อยแลว้ มนี้ าอยู่ในขณะนี้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเก็บน้ าในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแลว้ มนี้ าอยู่ในขณะนี้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเก็บน้ าในช่วงเดือนสิงหาคมเป็นที่เรียบร้อยแลว้ มนี้ าอยู่ในขณะนี้ประมาณ 20 เปอร์เซ็นต์ เริ่มเก็บน้ าในช่วงเดือนสิงหาคม---เดือนกันยายน เดือนกันยายน เดือนกันยายน 

พ.ศ. 2558 เมื่อมีฝนตกอาจจะเก็บกักน้ าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีความจุที่ประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร             พ.ศ. 2558 เมื่อมีฝนตกอาจจะเก็บกักน้ าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีความจุที่ประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร             พ.ศ. 2558 เมื่อมีฝนตกอาจจะเก็บกักน้ าได้ 100 เปอร์เซ็นต์ มีความจุที่ประมาณ 150,000 ลูกบาศก์เมตร             

ซึ่งอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบ ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถดึงน้ าเข้ามาใช้ได้ เพราะเป็นขององค์การบริหาร       ซึ่งอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบ ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถดึงน้ าเข้ามาใช้ได้ เพราะเป็นขององค์การบริหาร       ซึ่งอ่างเก็บน้ าห้วยตูบขอบ ทางมหาวิทยาลัยไม่สามารถดึงน้ าเข้ามาใช้ได้ เพราะเป็นขององค์การบริหาร       

ส่วนต าบลแมก่าส่วนต าบลแมก่าส่วนต าบลแมก่า   

               2) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ า           2) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ า           2) เรื่องความคืบหน้าอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ า           

สร้างโดยการกักน้ าไว้ข้างบนฝายแล้วเดินระบบท่อมาลงที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างโดยการกักน้ าไว้ข้างบนฝายแล้วเดินระบบท่อมาลงที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณาสร้างโดยการกักน้ าไว้ข้างบนฝายแล้วเดินระบบท่อมาลงที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งอยู่ระหว่างการพิจารณา

โครงการฯ เบื้องต้น ได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและบรรจุไว้แผนงบประมาณของส านักงาน                 โครงการฯ เบื้องต้น ได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและบรรจุไว้แผนงบประมาณของส านักงาน                 โครงการฯ เบื้องต้น ได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและบรรจุไว้แผนงบประมาณของส านักงาน                 

ชลประทานที่ 2 ของกรมชลประทาน ปี 2560     ชลประทานที่ 2 ของกรมชลประทาน ปี 2560     ชลประทานที่ 2 ของกรมชลประทาน ปี 2560        
            

      2.4.3) เรื่องการสร้างถนนหน้ามหาวิทยาลัย 2.4.3) เรื่องการสร้างถนนหน้ามหาวิทยาลัย 2.4.3) เรื่องการสร้างถนนหน้ามหาวิทยาลัย ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงผู้อ านวยการแขวงทางหลวงผู้อ านวยการแขวงทางหลวง

พะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการสร้างถนนหน้ามหาวิทยาลัยได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี           พะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการสร้างถนนหน้ามหาวิทยาลัยได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี           พะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า เรื่องการสร้างถนนหน้ามหาวิทยาลัยได้เข้าที่ประชุมคณะรัฐมนตรี           

สัญจรเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ฝ่ายส ารวจออกแบบท าการส ารวจออกแบบแล้ว และในปีงบประมาณ 2559          สัญจรเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ฝ่ายส ารวจออกแบบท าการส ารวจออกแบบแล้ว และในปีงบประมาณ 2559          สัญจรเรียบร้อยแล้ว และได้ให้ฝ่ายส ารวจออกแบบท าการส ารวจออกแบบแล้ว และในปีงบประมาณ 2559          

แขวงทางหลวงพะเยาได้งบประมาณ 20 ล้านบาท จะได้น ามาแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน ในรูปแบบของ              แขวงทางหลวงพะเยาได้งบประมาณ 20 ล้านบาท จะได้น ามาแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน ในรูปแบบของ              แขวงทางหลวงพะเยาได้งบประมาณ 20 ล้านบาท จะได้น ามาแก้ปัญหาเบื้องต้นก่อน ในรูปแบบของ              

เส้นทางคู่ขนาน เส้นทางคู่ขนาน เส้นทางคู่ขนาน    

                     2 . 4 . 4 )  เ รื่ อ ง2 . 4 . 4 )  เ รื่ อ ง2 . 4 . 4 )  เ รื่ อ งก ารติ ดตั้ ง ไฟ เ ขี ย ว  ไฟแดงห น้ ามหาวิ ทยาลั ย                 ก ารติ ดตั้ ง ไฟ เ ขี ย ว  ไฟแดงห น้ ามหาวิ ทยาลั ย                 ก ารติ ดตั้ ง ไฟ เ ขี ย ว  ไฟแดงห น้ ามหาวิ ทยาลั ย                 

ดร.ส าราญ ทองแพง สอบถามเรื่องการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งทางองค์การบริหาร           ดร.ส าราญ ทองแพง สอบถามเรื่องการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งทางองค์การบริหาร           ดร.ส าราญ ทองแพง สอบถามเรื่องการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดงหน้ามหาวิทยาลัย ซึ่งทางองค์การบริหาร           

ส่วนจังหวัดได้น าแบบการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดง เข้าที่ประชุมได้ประมาณการออกแบบมาให้ 5ส่วนจังหวัดได้น าแบบการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดง เข้าที่ประชุมได้ประมาณการออกแบบมาให้ 5ส่วนจังหวัดได้น าแบบการติดตั้งไฟเขียว ไฟแดง เข้าที่ประชุมได้ประมาณการออกแบบมาให้ 5---6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 6 ล้านบาท 

แต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้าง ตามระเบียบของแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงต้องท าแต่ทางองค์การบริหาร        แต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้าง ตามระเบียบของแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงต้องท าแต่ทางองค์การบริหาร        แต่มีปัญหาเรื่องการก่อสร้าง ตามระเบียบของแขวงทางหลวง แขวงทางหลวงต้องท าแต่ทางองค์การบริหาร        

ส่วนจังหวัดแจ้งว่างบประมาณเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ใช่ของแขวงทางหลวง จึงเรียนถามว่าส่วนจังหวัดแจ้งว่างบประมาณเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ใช่ของแขวงทางหลวง จึงเรียนถามว่าส่วนจังหวัดแจ้งว่างบประมาณเป็นขององค์การบริหารส่วนจังหวัดไม่ใช่ของแขวงทางหลวง จึงเรียนถามว่า

งบประมาณเป็นของทางหลวงหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเรื่องได้หายเงียบไปนานมาก ผู้อ านวยการงบประมาณเป็นของทางหลวงหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเรื่องได้หายเงียบไปนานมาก ผู้อ านวยการงบประมาณเป็นของทางหลวงหรือองค์การบริหารส่วนจังหวัด ซึ่งเรื่องได้หายเงียบไปนานมาก ผู้อ านวยการ

แขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงบด าเนินการเอง แขวงทางหลวง           แขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงบด าเนินการเอง แขวงทางหลวง           แขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า องค์การบริหารส่วนจังหวัดตั้งงบด าเนินการเอง แขวงทางหลวง           

เป็นหน่วยงานที่ก่อสร้างถนน จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาท า ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบคุณภาพ         เป็นหน่วยงานที่ก่อสร้างถนน จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาท า ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบคุณภาพ         เป็นหน่วยงานที่ก่อสร้างถนน จะให้องค์การบริหารส่วนจังหวัดมาท า ซึ่งจะท าให้การตรวจสอบคุณภาพ         

การก่อสร้างมีปัญหา จึงต้องมีการเปลี่ยนงบประมาณเรื่องจึงหายเงียบไปการก่อสร้างมีปัญหา จึงต้องมีการเปลี่ยนงบประมาณเรื่องจึงหายเงียบไปการก่อสร้างมีปัญหา จึงต้องมีการเปลี่ยนงบประมาณเรื่องจึงหายเงียบไป    ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา          ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา          ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษา          

ได้เสนอแนะว่าในฐานะที่เป็นคนขับรถบนถนนไฮเวย์เป็นประจ า การติดตั้งไฟเขียว ไฟแดงบนถนนไฮเวย์            ได้เสนอแนะว่าในฐานะที่เป็นคนขับรถบนถนนไฮเวย์เป็นประจ า การติดตั้งไฟเขียว ไฟแดงบนถนนไฮเวย์            ได้เสนอแนะว่าในฐานะที่เป็นคนขับรถบนถนนไฮเวย์เป็นประจ า การติดตั้งไฟเขียว ไฟแดงบนถนนไฮเวย์            

ไม่ควรมี เนื่องจากมีการชะลอของรถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ทางจิตวิทยาแล้วคนขับรถ        ไม่ควรมี เนื่องจากมีการชะลอของรถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ทางจิตวิทยาแล้วคนขับรถ        ไม่ควรมี เนื่องจากมีการชะลอของรถที่วิ่งมาด้วยความเร็ว ท าให้เกิดอุบัติเหตุ ทางจิตวิทยาแล้วคนขับรถ        

ส่วนใหญ่จะไม่ชอบ แต่ควรใช้วิธีเตือนหรือใช้วิธีในรูปแบบอื่นแทน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสะพานกลับรถ ส่วนใหญ่จะไม่ชอบ แต่ควรใช้วิธีเตือนหรือใช้วิธีในรูปแบบอื่นแทน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสะพานกลับรถ ส่วนใหญ่จะไม่ชอบ แต่ควรใช้วิธีเตือนหรือใช้วิธีในรูปแบบอื่นแทน ซึ่งอาจจะเปลี่ยนมาเป็นสะพานกลับรถ 

ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า เป็นนโยบายของกรมทางหลวงที่ไม่ต้องการให้ติดตั้งไฟเขียว ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า เป็นนโยบายของกรมทางหลวงที่ไม่ต้องการให้ติดตั้งไฟเขียว ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า เป็นนโยบายของกรมทางหลวงที่ไม่ต้องการให้ติดตั้งไฟเขียว 

ไฟแดงบนถนนไฮเวย์ เนื่องจากเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ไฟแดงบนถนนไฮเวย์ เนื่องจากเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น ไฟแดงบนถนนไฮเวย์ เนื่องจากเสี่ยงตอ่การเกิดอุบัติเหตุเพิ่มมากขึ้น    
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นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้สอบถามผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ว่า          นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้สอบถามผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ว่า          นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้สอบถามผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ว่า          
ทางกรมทางหลวงทราบหรือไม่วา่มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2560 มีรถเข้ามาผ่านทางทางกรมทางหลวงทราบหรือไม่วา่มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2560 มีรถเข้ามาผ่านทางทางกรมทางหลวงทราบหรือไม่วา่มหาวิทยาลัยจะมีการเปิดโรงพยาบาลในปี พ.ศ. 2560 มีรถเข้ามาผ่านทาง
ถนนไฮเวย์มาก ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า ทางกรมทางหลวงทราบเรื่อง ผมได้น าเสนอถนนไฮเวย์มาก ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า ทางกรมทางหลวงทราบเรื่อง ผมได้น าเสนอถนนไฮเวย์มาก ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงว่า ทางกรมทางหลวงทราบเรื่อง ผมได้น าเสนอ
เรื่องไปยังส านักทางหลวงที่ 2 แพร่ ที่ดูแลเรื่องแขวงทางหลวงอีกชอ่งทางหนึ่ง บางส่วนผมได้แจ้งไปแล้วว่าจะเรื่องไปยังส านักทางหลวงที่ 2 แพร่ ที่ดูแลเรื่องแขวงทางหลวงอีกชอ่งทางหนึ่ง บางส่วนผมได้แจ้งไปแล้วว่าจะเรื่องไปยังส านักทางหลวงที่ 2 แพร่ ที่ดูแลเรื่องแขวงทางหลวงอีกชอ่งทางหนึ่ง บางส่วนผมได้แจ้งไปแล้วว่าจะ
ใหท้ าบันทึกไปหรอืไม่ เท่าที่ผ่านมาผมก็ได้เก็บข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย ของทางจังหวัดเข้าที่ประชุมตลอดใหท้ าบันทึกไปหรอืไม่ เท่าที่ผ่านมาผมก็ได้เก็บข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย ของทางจังหวัดเข้าที่ประชุมตลอดใหท้ าบันทึกไปหรอืไม่ เท่าที่ผ่านมาผมก็ได้เก็บข้อมูลของทางมหาวิทยาลัย ของทางจังหวัดเข้าที่ประชุมตลอด
มา ทางส านักทางหลวงที่ 2 แพร่ มีข้อมูลอยู่แล้ว จะได้น าเรื่องเข้าจัดตั้งงบประมาณ ศึกษาออกแบบต่อไป          มา ทางส านักทางหลวงที่ 2 แพร่ มีข้อมูลอยู่แล้ว จะได้น าเรื่องเข้าจัดตั้งงบประมาณ ศึกษาออกแบบต่อไป          มา ทางส านักทางหลวงที่ 2 แพร่ มีข้อมูลอยู่แล้ว จะได้น าเรื่องเข้าจัดตั้งงบประมาณ ศึกษาออกแบบต่อไป          
นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากช้ากลัวจะไม่ทัน อาจจะ              นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากช้ากลัวจะไม่ทัน อาจจะ              นายอานุภาพ จามิกรณ์ ประธานกรรมการส่งเสริมฯ ได้สอบถามเพิ่มเติมว่า หากช้ากลัวจะไม่ทัน อาจจะ              
เกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ก่อนเปิดโรงพยาบาล ก่อนที่จะสร้างเสร็จ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ก่อนเปิดโรงพยาบาล ก่อนที่จะสร้างเสร็จ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจงเกิดอุบัติเหตุตั้งแต่ก่อนเปิดโรงพยาบาล ก่อนที่จะสร้างเสร็จ ผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้ชี้แจง
เพิ่มเติมว่า ได้เคยปรึกษากันแล้วว่าจะท าเป็นสะพานตัดข้ามและมีเส้นหนึ่งเลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัย แต่เกรงว่าเพิ่มเติมว่า ได้เคยปรึกษากันแล้วว่าจะท าเป็นสะพานตัดข้ามและมีเส้นหนึ่งเลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัย แต่เกรงว่าเพิ่มเติมว่า ได้เคยปรึกษากันแล้วว่าจะท าเป็นสะพานตัดข้ามและมีเส้นหนึ่งเลี้ยวเข้ามหาวิทยาลัย แต่เกรงว่า
จะปิดบังทัศนียภาพหน้ามหาวิทยาลัย ครั้งหลังมาได้มีการปรึกษากันอีกครั้งว่าจะท าเป็นอุโมงค์ ซึ่งประมาณจะปิดบังทัศนียภาพหน้ามหาวิทยาลัย ครั้งหลังมาได้มีการปรึกษากันอีกครั้งว่าจะท าเป็นอุโมงค์ ซึ่งประมาณจะปิดบังทัศนียภาพหน้ามหาวิทยาลัย ครั้งหลังมาได้มีการปรึกษากันอีกครั้งว่าจะท าเป็นอุโมงค์ ซึ่งประมาณ
ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้เข้าไปพบกับวิศวกรที่ออกแบบ มหาวิทยาลัยอาจจะคิดว่าเป็นอุโมงค์ ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้เข้าไปพบกับวิศวกรที่ออกแบบ มหาวิทยาลัยอาจจะคิดว่าเป็นอุโมงค์ ต้นเดือนกรกฎาคมที่ผ่านมา ผมได้เข้าไปพบกับวิศวกรที่ออกแบบ มหาวิทยาลัยอาจจะคิดว่าเป็นอุโมงค์ 
ขนาดใหญ่ แต่ทางวิศวกรได้ออกแบบเป็นสะพานเล็กๆ มีระดับไม่สูงมากให้รถเล็กๆ วิ่งข้ามไปได้                     ขนาดใหญ่ แต่ทางวิศวกรได้ออกแบบเป็นสะพานเล็กๆ มีระดับไม่สูงมากให้รถเล็กๆ วิ่งข้ามไปได้                     ขนาดใหญ่ แต่ทางวิศวกรได้ออกแบบเป็นสะพานเล็กๆ มีระดับไม่สูงมากให้รถเล็กๆ วิ่งข้ามไปได้                     
ไม่ได้ยกระดับสูงมาก ผมจงึเสนอกับวิศวกรว่าคงตอ้งท าหลายๆ รูปแบบ แล้วจะได้น าเสนอพิจารณาต่อไป  ไม่ได้ยกระดับสูงมาก ผมจงึเสนอกับวิศวกรว่าคงตอ้งท าหลายๆ รูปแบบ แล้วจะได้น าเสนอพิจารณาต่อไป  ไม่ได้ยกระดับสูงมาก ผมจงึเสนอกับวิศวกรว่าคงตอ้งท าหลายๆ รูปแบบ แล้วจะได้น าเสนอพิจารณาต่อไป     

      2.4.5) เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น2.4.5) เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น2.4.5) เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ       ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ       ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ       
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุชาติ คงมาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุชาติ คงมาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง นายอนุชาติ คงมาลัย เป็นกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงวุฒิ ตั้งแต่วันที่ 29 ตุลาคม  
2556 เนื่องด้วย นายอนุชาติ คงมาลัย มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ไม่สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่        2556 เนื่องด้วย นายอนุชาติ คงมาลัย มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ไม่สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่        2556 เนื่องด้วย นายอนุชาติ คงมาลัย มีภาระหน้าที่เพิ่มมากขึ้น ไม่สะดวกในการเดินทางไปปฏิบัติหน้าที่        
ที่มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา           ที่มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา           ที่มหาวิทยาลัยพะเยา จึงขอลาออกจากกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิของมหาวิทยาลัยพะเยา           
ท าให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง 1 ต าแหน่ง ตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับท าให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง 1 ต าแหน่ง ตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับท าให้คณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ว่างลง 1 ต าแหน่ง ตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับ
มหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย   

         1. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานกรรมการ1. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานกรรมการ1. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานกรรมการ   
         2. อธิการบดี เป็น กรรมการ2. อธิการบดี เป็น กรรมการ2. อธิการบดี เป็น กรรมการ   
                                                                  3. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้า 3. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้า 3. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้า 

หนว่ยงาน ตามมาตรา 7(3) และ มาตรา 7(4)หนว่ยงาน ตามมาตรา 7(3) และ มาตรา 7(4)หนว่ยงาน ตามมาตรา 7(3) และ มาตรา 7(4)   
                                                               4. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภาพนักงาน4. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภาพนักงาน4. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภาพนักงาน   
                                                                  5. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 5. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 5. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

เลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   
ที่ประชุมได้พิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย           ที่ประชุมได้พิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย           ที่ประชุมได้พิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย           
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให ้ได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให ้ได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให ้
ดร.ส าราญ ทองแพง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         ดร.ส าราญ ทองแพง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         ดร.ส าราญ ทองแพง เป็นกรรมการ ในคณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ         
ซึ่งคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาซึ่งคณะกรรมการสง่เสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   
   

            2.42.42.4.6) เรื่องความคืบหน้าการส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 .6) เรื่องความคืบหน้าการส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 .6) เรื่องความคืบหน้าการส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 
และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ในมหาวิทยาลัยพะเยา และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ในมหาวิทยาลัยพะเยา และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ในมหาวิทยาลัยพะเยา นายอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการ  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม          นายอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการ  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม          นายอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการ  ได้ชี้แจงให้ที่ประชุม          
ทราบว่า ในส่วนที่โครงการชลประทานพะเยา ได้ส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ า           ทราบว่า ในส่วนที่โครงการชลประทานพะเยา ได้ส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ า           ทราบว่า ในส่วนที่โครงการชลประทานพะเยา ได้ส ารวจและออกแบบอ่างเก็บน้ าทั้ง 2 แห่ง คือ อ่างเก็บน้ า           
แห่งที่ 1 และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 แห่งที่ 1 และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 แห่งที่ 1 และอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 เรียบร้อยแล้ว ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 
เสร็จแล้วบางส่วน คือ โซน เสร็จแล้วบางส่วน คือ โซน เสร็จแล้วบางส่วน คือ โซน AAA   โซน โซน โซน BBB   แต่ยังขาดโซน แต่ยังขาดโซน แต่ยังขาดโซน CCC   ส่วนอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ                  ส่วนอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ                  ส่วนอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ยังไม่ได้ด าเนินการ                  
อยู่ในสัญญาของผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 ก่อนเพื่อให้สมบรูณ์                 อยู่ในสัญญาของผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 ก่อนเพื่อให้สมบรูณ์                 อยู่ในสัญญาของผู้รับจ้าง เรียบร้อยแล้ว เห็นสมควรที่จะขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 ก่อนเพื่อให้สมบรูณ์                 
100 เปอร์เซ็นต์ และการขุดลอกในส่วนของโซน 100 เปอร์เซ็นต์ และการขุดลอกในส่วนของโซน 100 เปอร์เซ็นต์ และการขุดลอกในส่วนของโซน AAA   โซน โซน โซน BBB   จะได้น้ าเพิ่มอีกประมาณ 125,000 ลูกบาศก์เมตร           จะได้น้ าเพิ่มอีกประมาณ 125,000 ลูกบาศก์เมตร           จะได้น้ าเพิ่มอีกประมาณ 125,000 ลูกบาศก์เมตร           
โดยได้จัดท าและขอส่งมอบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณงานขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1           โดยได้จัดท าและขอส่งมอบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณงานขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1           โดยได้จัดท าและขอส่งมอบเอกสารรายละเอียดเกี่ยวกับงบประมาณงานขุดลอกอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1           
ให้  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                  ให้  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                  ให้  ดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ และอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                  
เพื่อโปรดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวงเงินประมาณ 4,450,000 บาท หากเร่ง          เพื่อโปรดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวงเงินประมาณ 4,450,000 บาท หากเร่ง          เพื่อโปรดพิจารณาบรรจุไว้ในแผนของมหาวิทยาลัยพะเยา ในวงเงินประมาณ 4,450,000 บาท หากเร่ง          
ขุดลอกในส่วนของโซน ขุดลอกในส่วนของโซน ขุดลอกในส่วนของโซน CCC   น่าจะได้น้ าเพิ่มอีกประมาณ 130,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะบรรเทาได้ในส่วนหนึ่งน่าจะได้น้ าเพิ่มอีกประมาณ 130,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะบรรเทาได้ในส่วนหนึ่งน่าจะได้น้ าเพิ่มอีกประมาณ 130,000 ลูกบาศก์เมตร ซึ่งจะบรรเทาได้ในส่วนหนึ่ง               
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

 แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้  จะหมดช่วงหน้าฝน การขุดลอกครั้งต่อไปจะต้องขุดลอกในช่วงหน้าแล้ง                 แต่อย่างไรก็ตามขณะนี้  จะหมดช่วงหน้าฝน การขุดลอกครั้งต่อไปจะต้องขุดลอกในช่วงหน้าแล้ง                   ่   ่      ็        ี้        ่     ้         ุ       ั้   ่       ้    ุ        ่     ้    ้                   แต อย างไรก ตามขณะน   จะหมดช วงหน าฝน การข ดลอกคร  งต อไปจะต องข ดลอกในช วงหน าแล ง                 
คือ ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 น้ าในช่วงปี พ.ศ. 2558                     คือ ช่วงตั้งแต่เดือนธันวาคม พ.ศ. 2558 ถึง ช่วงเดือนเมษายน พ.ศ. 2559 น้ าในช่วงปี พ.ศ. 2558                      ื   ่   ั้    ่  ื   ั                 ึ   ่    ื                    ้     ่   ี                               ค อ ช วงต  งแต เด อนธ นวาคม พ.ศ. 2558 ถ ง ช วงเด อนเมษายน พ.ศ. 2559 น  าในช วงป  พ.ศ. 2558                     
ปัจจุบันอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 เต็มแล้ว แต่เต็มในส่วนของโซน ปัจจุบันอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 เต็มแล้ว แต่เต็มในส่วนของโซน  ั  ุ ั  ่    ็  ้    ่  ี่     ็   ้    ่  ็    ่         ป จจ บ นอ างเก บน  าแห งท   1 เต มแล ว แต เต มในส วนของโซน AAA   และ และ     และ BBB   แต่โซน แต่โซน   ่    แต โซน CCC   เต็มในส่วนที่ยังไม่ได้ขุดลอก เต็มในส่วนที่ยังไม่ได้ขุดลอก   ็    ่   ี่ ั   ่  ้ ุ     เต มในส วนท  ย งไม ได ข ดลอก 
เพราะฉะนั้นถือว่าน้ ายังไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของโซน เพราะฉะนั้นถือว่าน้ ายังไม่เต็ม 100 เปอร์เซ็นต์ ในส่วนของโซน         ั้  ื  ่  ้   ั   ่  ็          ์  ็  ์    ่         เพราะฉะน  นถ อว าน  าย งไม เต ม 100 เปอร เซ นต  ในส วนของโซน AAA   และ และ     และ BBB    ทางมหาวิทยาลัยสูบน้ าไป                    ทางมหาวิทยาลัยสูบน้ าไป                           ิ    ั  ู  ้                        ทางมหาว ทยาล ยส บน  าไป                    
ใช้ปัจจุบันนี้ เต็มแล้ว จึงจะต้องขุดลอกในโซน ใช้ปัจจุบันนี้ เต็มแล้ว จึงจะต้องขุดลอกในโซน   ้ ั   ุ  ั   ี้   ็    ้    ึ     ้    ุ           ใช ป จจ บ นน  เต มแล ว จ งจะต องข ดลอกในโซน CCC    ต้องขุดลอกในช่วงหน้าแล้ง ดร.ส าราญ ทองแพง                        ต้องขุดลอกในช่วงหน้าแล้ง ดร.ส าราญ ทองแพง                         ้    ุ        ่     ้    ้                                           ต องข ดลอกในช วงหน าแล ง ดร.ส าราญ ทองแพง                        
รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า อ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 ที่จะขุดลอกโซน รองประธานกรรมการ ได้ชี้แจงให้ที่ประชุมทราบว่า อ่างเก็บน้ าแห่งที่ 1 ที่จะขุดลอกโซน                    ้ ี้     ้ ี่    ุ      ่   ่    ็  ้    ่  ี่    ี่   ุ        รองประธานกรรมการ ได ช  แจงให ท  ประช มทราบว า อ างเก บน  าแห งท   1 ท  จะข ดลอกโซน CCC   มีปัญหาเรื่องมีปัญหาเรื่อง ี ั     ื่  ม ป ญหาเร  อง
งบประมาณต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็น คือ การประปาได้มาขุด          งบประมาณต้องตั้งงบประมาณเพิ่มเติมในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 มีประเด็น คือ การประปาได้มาขุด                   ้   ั้           ิ่   ิ    ี                    ี     ็   ื            ้   ุ           งบประมาณต องต  งงบประมาณเพ  มเต มในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 ม ประเด น ค อ การประปาได มาข ด          
สร้างน้ าประปาบริเวณด้านหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนีย้ังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน สร้างน้ าประปาบริเวณด้านหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา ขณะนีย้ังไม่แล้วเสร็จ ซึ่งน่าจะแล้วเสร็จในเดือนกันยายน   ้   ้         ิ    ้    ้     ิ    ั           ี ้ ั   ่  ้    ็   ึ่  ่     ้    ็     ื   ั      สร างน  าประปาบร เวณด านหน ามหาว ทยาล ยพะเยา ขณะน  ย งไม แล วเสร จ ซ  งน าจะแล วเสร จในเด อนก นยายน 
แต่ผู้รับจ้างท างานล่าช้า ขอขยายระยะเวลาการขุดวางท่อน้ าซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมและแต่ผู้รับจ้างท างานล่าช้า ขอขยายระยะเวลาการขุดวางท่อน้ าซึ่งจะแล้วเสร็จในเดือนธันวาคมและ  ่ ู้  ั   ้          ่   ้                     ุ      ่   ้   ึ่      ้     ็      ื   ั         แต ผ  ร บจ างท างานล าช า ขอขยายระยะเวลาการข ดวางท อน  าซ  งจะแล วเสร จในเด อนธ นวาคมและ
มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะหใ์ห้การประปาช่วยออกแบบวางท่อน้ า เข้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา             มหาวิทยาลัยได้ขอความอนุเคราะหใ์ห้การประปาช่วยออกแบบวางท่อน้ า เข้ามาใช้ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา                 ิ    ั   ้        ุ      ์  ้         ่            ่  ้     ้     ้         ิ    ั                   มหาว ทยาล ยได ขอความอน เคราะห ให การประปาช วยออกแบบวางท อน  า เข ามาใช ภายในมหาว ทยาล ยพะเยา             
ต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 30 ล้านบาท ต้องจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในอนาคตต้องใช้งบประมาณอยู่ที่ 30 ล้านบาท ต้องจัดสรรงบประมาณในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 และในอนาคต ้    ้          ู่ ี่     ้       ้   ั               ี                             ต องใช งบประมาณอย  ท   30 ล านบาท ต องจ ดสรรงบประมาณในป งบประมาณ พ.ศ. 2560 และในอนาคต
มหาวิทยาลัยต้องใช้น้ าเป็นประจ า ปีหนึ่งประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นใช้ระบบน้ าปกติ เพราะช่วงหน้าแล้งมหาวิทยาลัยต้องใช้น้ าเป็นประจ า ปีหนึ่งประมาณ 3 เดือน หลังจากนั้นใช้ระบบน้ าปกติ เพราะช่วงหน้าแล้ง    ิ    ั  ้    ้ ้    ็         ี  ึ่            ื     ั     ั้   ้     ้     ิ       ่    ้   ้ มหาว ทยาล ยต องใช น  าเป นประจ า ป หน  งประมาณ 3 เด อน หล งจากน  นใช ระบบน  าปกต  เพราะช วงหน าแล ง
ชาวบ้านไม่ยอมให้มหาวิทยาลัยใช้น้ า ส่วนอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ที่เสร็จแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้หารือ                 ชาวบ้านไม่ยอมให้มหาวิทยาลัยใช้น้ า ส่วนอ่างเก็บน้ าแห่งที่ 2 ที่เสร็จแล้วนั้น มหาวิทยาลัยได้หารือ                     ้    ่     ้    ิ    ั   ้ ้    ่   ่    ็  ้    ่  ี่     ี่    ็   ้  ั้       ิ    ั   ้   ื                  ชาวบ านไม ยอมให มหาว ทยาล ยใช น  า ส วนอ างเก บน  าแห งท   2 ท  เสร จแล วน  น มหาว ทยาล ยได หาร อ                 
กับชาวบ้านเรื่องอ่างเก็บน้ าให้เป็นของมหาวิทยาลัยโดยใช้ร่วมกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่ยอม มหาวิทยาลัยกับชาวบ้านเรื่องอ่างเก็บน้ าให้เป็นของมหาวิทยาลัยโดยใช้ร่วมกับชาวบ้าน แต่ชาวบ้านไม่ยอม มหาวิทยาลัย ั     ้    ื่   ่    ็  ้    ้  ็        ิ    ั      ้ ่   ั     ้     ่    ้    ่        ิ    ั ก บชาวบ านเร  องอ างเก บน  าให เป นของมหาว ทยาล ยโดยใช ร วมก บชาวบ าน แต ชาวบ านไม ยอม มหาว ทยาล ย
จึงตั้งงบประมาณ โดยดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ประสานงานกับส านักงานจึงตั้งงบประมาณ โดยดร.พรชัย นุชสุวรรณ ที่ปรึกษาคณะกรรมการส่งเสริมฯ ได้ประสานงานกับส านักงาน ึ  ั้                   ั   ุ  ุ      ี่  ึ              ่    ิ     ้          ั     ั    จ งต  งงบประมาณ โดยดร.พรช ย น ชส วรรณ ท  ปร กษาคณะกรรมการส งเสร มฯ ได ประสานงานก บส าน กงาน
งบประมาณและเจ้าหนา้ที่ส านักงานงบประมาณได้ประสานให้มหาวิทยาลัยจัดการยกเลิกอ่างเก็บน้ าเป็นของงบประมาณและเจ้าหนา้ที่ส านักงานงบประมาณได้ประสานให้มหาวิทยาลัยจัดการยกเลิกอ่างเก็บน้ าเป็นของ             ้   ้  ี่    ั              ้        ้    ิ    ั  ั        ิ  ่    ็  ้    ็    งบประมาณและเจ าหน าท  ส าน กงานงบประมาณได ประสานให มหาว ทยาล ยจ ดการยกเล กอ างเก บน  าเป นของ
มหาวิทยาลัย และให้ใชอ้่างเก็บน้ าร่วมกับชาวบ้านเหมือนเดิม โดยให้มาเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไม่ได้ มหาวิทยาลัย และให้ใชอ้่างเก็บน้ าร่วมกับชาวบ้านเหมือนเดิม โดยให้มาเป็นทรัพยากรของมหาวิทยาลัยไม่ได้     ิ    ั       ้  ้ ่    ็  ้   ่   ั     ้     ื    ิ       ้    ็   ั            ิ    ั   ่  ้ มหาว ทยาล ย และให ใช อ างเก บน  าร วมก บชาวบ านเหม อนเด ม โดยให มาเป นทร พยากรของมหาว ทยาล ยไม ได  
ฉะนั้นการใชน้้ าจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่สามารถท าได้ เนื่องจากมีปัญหาโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งชาวบ้านฉะนั้นการใชน้้ าจากภายนอกมหาวิทยาลัยไม่สามารถท าได้ เนื่องจากมีปัญหาโดยเฉพาะช่วงหน้าแล้งชาวบ้าน   ั้      ้ ้               ิ    ั   ่           ้   ื่      ี ั            ่    ้   ้     ้  ฉะน  นการใช น  าจากภายนอกมหาว ทยาล ยไม สามารถท าได  เน  องจากม ป ญหาโดยเฉพาะช วงหน าแล งชาวบ าน
ต้องการใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม และมหาวิทยาลัยต้องการน้ ามาใช้ในมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการใช้ต้องการใช้น้ าในการท าเกษตรกรรม และมหาวิทยาลัยต้องการน้ ามาใช้ในมหาวิทยาลัย เพราะฉะนั้นการใช้ ้       ้ ้                           ิ    ั  ้      ้      ้      ิ    ั          ั้      ้ต องการใช น  าในการท าเกษตรกรรม และมหาว ทยาล ยต องการน  ามาใช ในมหาว ทยาล ย เพราะฉะน  นการใช 
น้ าประปาน่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยพยายามที่จะใช้น้ าประปาให้น้อยที่สุด น้ าประปาน่าจะเป็นประโยชน์แก่มหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยพยายามที่จะใช้น้ าประปาให้น้อยที่สุด  ้        ่     ็        ์  ่    ิ    ั    ่    ิ    ั        ี่    ้ ้         ้ ้   ี่ ุ   น  าประปาน าจะเป นประโยชน แก มหาว ทยาล ย แต มหาว ทยาล ยพยายามท  จะใช น  าประปาให น อยท  ส ด 
เนื่องจากน้ าประปามีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งการใช้น้ าประปาในช่วงหน้าแล้ง ประมาณ 3 เดือน เป็นแนวทางเนื่องจากน้ าประปามีราคาค่อนข้างแพง ซึ่งการใช้น้ าประปาในช่วงหน้าแล้ง ประมาณ 3 เดือน เป็นแนวทาง  ื่      ้        ี     ่   ้       ึ่      ้ ้          ่    ้   ้             ื     ็       เน  องจากน  าประปาม ราคาค อนข างแพง ซ  งการใช น  าประปาในช วงหน าแล ง ประมาณ 3 เด อน เป นแนวทาง
การแก้ปัญหาเรื่องน้ าได้ในระดับหนึ่ง ส่วนแหล่งน้ าอื่นๆ อยู่ในช่วงด าเนินการส ารวจภายในมหาวิทยาลัย           การแก้ปัญหาเรื่องน้ าได้ในระดับหนึ่ง ส่วนแหล่งน้ าอื่นๆ อยู่ในช่วงด าเนินการส ารวจภายในมหาวิทยาลัย                ้ ั     ื่   ้    ้     ั   ึ่   ่     ่  ้   ื่     ู่   ่       ิ                   ิ    ั            การแก ป ญหาเร  องน  าได ในระด บหน  ง ส วนแหล งน  าอ  นๆ อย  ในช วงด าเน นการส ารวจภายในมหาว ทยาล ย           
มีที่กักเก็บน้ าที่ใดบ้าง เพื่อท าเขื่อนกักเก็บน้ าเป็นแหล่งน้ าดิบไว้ใชภ้ายในมหาวิทยาลัยมีที่กักเก็บน้ าที่ใดบ้าง เพื่อท าเขื่อนกักเก็บน้ าเป็นแหล่งน้ าดิบไว้ใชภ้ายในมหาวิทยาลัย ี ี่ ั   ็  ้   ี่   ้     ื่      ื่   ั   ็  ้    ็    ่  ้   ิ   ้  ้         ิ    ั ม ท  ก กเก บน  าท  ใดบ าง เพ  อท าเข  อนก กเก บน  าเป นแหล งน  าด บไว ใช ภายในมหาว ทยาล ย   
      

                                                         2.4.7) เรื่อง2.4.7) เรื่อง         ื่  2.4.7) เร  องโครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ โครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่             ั          ั              ่ โครงการยกระด บความปลอดภ ยทางแยกขนาดใหญ  
ประจ าปี ประจ าปี        ี ประจ าป                      นายพูนศักดิ์ เมาะราศ ีผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับนายพูนศักดิ์ เมาะราศ ีผู้อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบเกี่ยวกับ    ู  ั  ิ์        ี  ู้                            ้  ้   ้ ี่    ุ       ี่   ั นายพ นศ กด   เมาะราศ  ผ  อ านวยการแขวงทางหลวงพะเยา ได แจ งให ท  ประช มทราบเก  ยวก บ
เรื่องโครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ประจ าปี 2559 บริเวณทางแยกขนาดใหญ่          เรื่องโครงการยกระดับความปลอดภัยทางแยกขนาดใหญ่ ประจ าปี 2559 บริเวณทางแยกขนาดใหญ่            ื่              ั          ั              ่        ี        ิ                ่          เร  องโครงการยกระด บความปลอดภ ยทางแยกขนาดใหญ  ประจ าป  2559 บร เวณทางแยกขนาดใหญ           
ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กาทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม่กา                       ่  ทางหลวงหมายเลข 1 ตอน แม กา---แยกประตูชัย ระหว่าง กม. 822 + 261แยกประตูชัย ระหว่าง กม. 822 + 261       ู ั      ่                แยกประต ช ย ระหว าง กม. 822 + 261---กม. 822+700 (แยกเข้า ม.พะเยา) กม. 822+700 (แยกเข้า ม.พะเยา)                   ้           กม. 822+700 (แยกเข า ม.พะเยา) 
เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดโครงการยกระดับความปลอดภัย เพื่อแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหน้ามหาวิทยาลัยพะเยา รายละเอียดโครงการยกระดับความปลอดภัย   ื่   ้   ั             ิ     ้     ิ    ั              ี              ั          ั  เพ  อแก ไขป ญหาการจราจรบร เวณหน ามหาว ทยาล ยพะเยา รายละเอ ยดโครงการยกระด บความปลอดภ ย 
ทางแยกขนาดใหญ่ สรุปได้ดังนี ้ทางแยกขนาดใหญ่ สรุปได้ดังนี ้             ่   ุ   ้ ั  ี ้ทางแยกขนาดใหญ  สร ปได ด งน      

      ---                                                                                                                                                                                                                                                                        
กรมทางหลวง (บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา)กรมทางหลวง (บริเวณมหาวิทยาลัยพะเยา)              ิ       ิ    ั       กรมทางหลวง (บร เวณมหาว ทยาล ยพะเยา)   

      ---                                                                                                                                                       
      ---                                                                                   
      ---                                                                                           
      ---                                          22 848 000                                              22 848 000                                                                                                      22 848 000           

            ---                                                                                                                            ---              . . 2559                          . . 2559                                                            . . 2559            
รวม 200 วัน รวม 200 วัน          ั  รวม 200 ว น    
และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอ้ดีคอื และแนวทางการแก้ไขปัญหาการจราจรบริเวณหนา้มหาวิทยาลัยพะเยา มีขอ้ดีคอื               ้   ั             ิ     ้     ิ    ั        ี ้  ี ื  และแนวทางการแก ไขป ญหาการจราจรบร เวณหน ามหาว ทยาล ยพะเยา ม ข อด ค อ    

   ---                                                                                                                                                                                                                                                                                                
อยู่ในบริเวณพืน้ที่หนา้มหาวิทยาลัยพะเยา และมีกิจธุระใน 2 ข้างทางอยู่ในบริเวณพืน้ที่หนา้มหาวิทยาลัยพะเยา และมีกิจธุระใน 2 ข้างทาง  ู่    ิ    ื ้  ี่  ้     ิ    ั           ี ิ  ุ        ้     อย  ในบร เวณพ  นท  หน ามหาว ทยาล ยพะเยา และม ก จธ ระใน 2 ข างทาง   

      ---                                                                                                                                                                                                       
   ---                                                                                                                                                                                                                                                                                

และการเข้าออก 2 ขา้งทางของผู้ขับขี่อย่างเป็นระเบียบ โดยใช้ทางขนานและการเข้าออก 2 ขา้งทางของผู้ขับขี่อย่างเป็นระเบียบ โดยใช้ทางขนาน        ้        ้         ู้ ั  ี่  ่    ็     ี        ้       และการเข าออก 2 ข างทางของผ  ข บข  อย างเป นระเบ ยบ โดยใช ทางขนาน   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

         ---   จัดระบบการเข้าออกมหาวทิยาลัยพะเยาได้อย่างดีจัดระบบการเข้าออกมหาวทิยาลัยพะเยาได้อย่างดีจัดระบบการเข้าออกมหาวทิยาลัยพะเยาได้อย่างด ี  
      ---                                                                                                                                                                                 
   ---                                                                                                                                                                                             

และปลอดภัย และปลอดภัย และปลอดภัย    
และผูว้่าจา้งจะเข้าด าเนินการก่อสร้าง ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และผูว้่าจา้งจะเข้าด าเนินการก่อสร้าง ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2559 และผูว้่าจา้งจะเข้าด าเนินการก่อสร้าง ประมาณเดือนมกราคม พ.ศ. 2559    
   

      2.4.8) เรื่องแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย2.4.8) เรื่องแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย2.4.8) เรื่องแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัย
พะเยา พะเยา พะเยา คุณอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการคุณอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการคุณอนุรักษ์ ชูเชิญ กรรมการ ได้แจ้งให้ที่ประชุมทราบว่า ได้ประสานงานกับเจ้าหน้าที่โครงการ
ชลประทานจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและชลประทานจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและชลประทานจังหวัดพะเยา ซึ่งได้ศึกษาแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่มหาวิทยาลัยพะเยาและ
แนวทางในการแก้ไขแหล่งน้ าดิบที่มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ร่วมกับท้องถิ่น ขอแนะน านายปาโมกข์ ปิงเมือง               แนวทางในการแก้ไขแหล่งน้ าดิบที่มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ร่วมกับท้องถิ่น ขอแนะน านายปาโมกข์ ปิงเมือง               แนวทางในการแก้ไขแหล่งน้ าดิบที่มหาวิทยาลัยพะเยาใช้ร่วมกับท้องถิ่น ขอแนะน านายปาโมกข์ ปิงเมือง               
หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ได้น าเสนอ              หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ได้น าเสนอ              หัวหน้าฝ่ายจัดสรรน้ าและปรับปรุงระบบชลประทาน โครงการชลประทานจังหวัดพะเยา ได้น าเสนอ              
แนวทางการจัดแหลง่น้ าสนับสนุนในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้จัดท าแนวทางการจัดแหลง่น้ าสนับสนุนในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้จัดท าแนวทางการจัดแหลง่น้ าสนับสนุนในเขตพืน้ที่มหาวิทยาลัยพะเยา โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้จัดท า
แผนที่สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ าให้กับมหาวิทยาลับพะเยา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2557 โดยได้ด าเนินการ           แผนที่สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ าให้กับมหาวิทยาลับพะเยา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2557 โดยได้ด าเนินการ           แผนที่สนับสนุนจัดหาแหล่งน้ าให้กับมหาวิทยาลับพะเยา ตั้งแต่ปี  พ.ศ. 2557 โดยได้ด าเนินการ           
ก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปี พ.ศ. 2558 เป็นปีวิกฤตเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าทั่ว         ก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปี พ.ศ. 2558 เป็นปีวิกฤตเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าทั่ว         ก่อสร้างอ่างเก็บกักน้ าเสร็จเรียบร้อยแล้ว ซึ่งปี พ.ศ. 2558 เป็นปีวิกฤตเกี่ยวกับการขาดแคลนน้ าทั่ว         
ทั้งประเทศ ในภาพรวมโครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้น าเรื่องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา          ทั้งประเทศ ในภาพรวมโครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้น าเรื่องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา          ทั้งประเทศ ในภาพรวมโครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้น าเรื่องรายงานผู้ว่าราชการจังหวัดพะเยา          
ใหร้ับทราบว่า ฝนโดยเฉลี่ยของจังหวัดพะเยา มี 1,200 มลิลิลิตรต่อปี ปัจจุบันนีม้ีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 400 มิลลิลิตร        ใหร้ับทราบว่า ฝนโดยเฉลี่ยของจังหวัดพะเยา มี 1,200 มลิลิลิตรต่อปี ปัจจุบันนีม้ีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 400 มิลลิลิตร        ใหร้ับทราบว่า ฝนโดยเฉลี่ยของจังหวัดพะเยา มี 1,200 มลิลิลิตรต่อปี ปัจจุบันนีม้ีฝนเฉลี่ยอยู่ที่ 400 มิลลิลิตร        
ไม่เกิน 500 มิลลิลิตร ท าให้สภาพน้ าในภาพรวมทั้งจังหวัดพะเยา เหลืออยู่  44 ล้านลูกบาศก์เมตร             ไม่เกิน 500 มิลลิลิตร ท าให้สภาพน้ าในภาพรวมทั้งจังหวัดพะเยา เหลืออยู่  44 ล้านลูกบาศก์เมตร             ไม่เกิน 500 มิลลิลิตร ท าให้สภาพน้ าในภาพรวมทั้งจังหวัดพะเยา เหลืออยู่  44 ล้านลูกบาศก์เมตร             
ประมาณ 33  เปอร์ เซ็ นต์  ฉะนั้ นทางมหาวิทยาลั ยพะเยา ได้ รั บผลกระทบการขาดแคลนน้ า                       ประมาณ 33  เปอร์ เซ็ นต์  ฉะนั้ นทางมหาวิทยาลั ยพะเยา ได้ รั บผลกระทบการขาดแคลนน้ า                       ประมาณ 33  เปอร์ เซ็ นต์  ฉะนั้ นทางมหาวิทยาลั ยพะเยา ได้ รั บผลกระทบการขาดแคลนน้ า                       
โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ท าการศึกษาเกี่ยวกับแนวทางการจัดแหล่งน้ าสนับสนุนในเขตพื้นที่
มหาวิทยาลัยพะเยา คอื น้ าสายหลักที่จะน าเข้ามหาวิทยาลัย ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย และอ่างที่ขุดลอก มหาวิทยาลัยพะเยา คอื น้ าสายหลักที่จะน าเข้ามหาวิทยาลัย ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย และอ่างที่ขุดลอก มหาวิทยาลัยพะเยา คอื น้ าสายหลักที่จะน าเข้ามหาวิทยาลัย ได้แก่ อ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย และอ่างที่ขุดลอก 
คือ อ่างห้วยทับช้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับผลกระทบของปริมาณน้ าและการใช้น้ า คือ อ่างห้วยทับช้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับผลกระทบของปริมาณน้ าและการใช้น้ า คือ อ่างห้วยทับช้าง ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2548 มหาวิทยาลัยพะเยาได้รับผลกระทบของปริมาณน้ าและการใช้น้ า 
เป็นอย่างมาก ส านักชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปางได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย เพื่อน าน้ าที่เป็นอย่างมาก ส านักชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปางได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย เพื่อน าน้ าที่เป็นอย่างมาก ส านักชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปางได้ด าเนินการก่อสร้างอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอย เพื่อน าน้ าที่
เป็นสายหลักผันน้ าเข้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปรากฏว่า เมื่อด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นสายหลักผันน้ าเข้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปรากฏว่า เมื่อด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว เป็นสายหลักผันน้ าเข้าภายในมหาวิทยาลัยพะเยา ปรากฏว่า เมื่อด าเนินการสร้างเสร็จเรียบร้อยแล้ว 
โครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น ผลปรากฏว่า ท่อน้ าที่โครงการชลประทานโครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น ผลปรากฏว่า ท่อน้ าที่โครงการชลประทานโครงการชลประทานจังหวัดพะเยาได้ถ่ายโอนภารกิจให้กับท้องถิ่น ผลปรากฏว่า ท่อน้ าที่โครงการชลประทาน
จังหวัดพะเยาได้วางระบบท่อไว้ให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ชาวบ้านไม่ยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้น้ า จังหวัดพะเยาได้วางระบบท่อไว้ให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ชาวบ้านไม่ยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้น้ า จังหวัดพะเยาได้วางระบบท่อไว้ให้กับทางมหาวิทยาลัยพะเยา ชาวบ้านไม่ยอมให้มหาวิทยาลัยพะเยาใช้น้ า 
เนื่องจากชาวบ้านน าน้ าไปใช้ในทางเกษตร ส านักชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปาง ร่วมกับโครงการชลประทานเนื่องจากชาวบ้านน าน้ าไปใช้ในทางเกษตร ส านักชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปาง ร่วมกับโครงการชลประทานเนื่องจากชาวบ้านน าน้ าไปใช้ในทางเกษตร ส านักชลประทานที่ 2 จังหวัดล าปาง ร่วมกับโครงการชลประทาน
จังหวัดพะเยา มีแนวคิดที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ า โดยการก่อสร้างเป็นฝายเล็กๆ  จังหวัดพะเยา มีแนวคิดที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ า โดยการก่อสร้างเป็นฝายเล็กๆ  จังหวัดพะเยา มีแนวคิดที่จะพัฒนาอ่างเก็บน้ าห้วยนาปอยพร้อมระบบส่งน้ า โดยการก่อสร้างเป็นฝายเล็กๆ  
มีความสูง 1.30 เมตร และวางท่อระบบส่งน้ า ประมาณ 4 นิ้ว ไม่เกิน 6 นิ้ว โดยการกักน้ าไว้ข้างบนฝาย          มีความสูง 1.30 เมตร และวางท่อระบบส่งน้ า ประมาณ 4 นิ้ว ไม่เกิน 6 นิ้ว โดยการกักน้ าไว้ข้างบนฝาย          มีความสูง 1.30 เมตร และวางท่อระบบส่งน้ า ประมาณ 4 นิ้ว ไม่เกิน 6 นิ้ว โดยการกักน้ าไว้ข้างบนฝาย          
แล้วเดินระบบท่อมาลงที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและบรรจุไว้           แล้วเดินระบบท่อมาลงที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและบรรจุไว้           แล้วเดินระบบท่อมาลงที่มหาวิทยาลัยโดยตรง ซึ่งปัจจุบันได้ด าเนินการส ารวจออกแบบและบรรจุไว้           
ในแผนงบประมาณของส านักงานชลประทานที่ 2 ของกรมชลประทาน ปี 2560 งบประมาณ 18 ล้านบาท ในแผนงบประมาณของส านักงานชลประทานที่ 2 ของกรมชลประทาน ปี 2560 งบประมาณ 18 ล้านบาท ในแผนงบประมาณของส านักงานชลประทานที่ 2 ของกรมชลประทาน ปี 2560 งบประมาณ 18 ล้านบาท    

      2.4.9) เรื่องการ2.4.9) เรื่องการ2.4.9) เรื่องการพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็นพิจารณารายชื่อผู้สมควรได้รับการแต่งตั้งเป็น
คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ             ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ             ตามที่ ได้มีพระบรมราชโองการ             
โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม 2556               โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม 2556               โปรดเกล้าฯ แต่งตั้งคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ ตั้งแต่วันที่  29 ตุลาคม 2556               
เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี        เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี        เนื่องจากคณะกรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ จะครบก าหนดวาระการด ารงต าแหน่ง 3 ปี        
ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในวันที่  30 ตุลาคม 2559              ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในวันที่  30 ตุลาคม 2559              ตามมาตรา 20 แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ในวันที่  30 ตุลาคม 2559              
ตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาตามความในข้อ 3 ของข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่า การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยา
ผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วยผูท้รงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 ประกอบด้วย   

         1. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานกรรมการ1. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานกรรมการ1. นายกสภามหาวิทยาลัยพะเยา เป็น ประธานกรรมการ   
         2. อธิการบดี เป็น กรรมการ2. อธิการบดี เป็น กรรมการ2. อธิการบดี เป็น กรรมการ   
                                                            3. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้า3. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้า3. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งเลือกกันเองจากรองอธิการบดีและหัวหน้า

หนว่ยงาน ตามมาตรา 7(3) และ มาตรา 7(4)หนว่ยงาน ตามมาตรา 7(3) และ มาตรา 7(4)หนว่ยงาน ตามมาตรา 7(3) และ มาตรา 7(4)   
                                                            4. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภา4. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภา4. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งสภาพนักงานเลือกจากกรรมการสภา

พนักงานพนักงานพนักงาน   
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รายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพรายงานผลการด าเนินงานคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าป ีพ...ศศศ...   2558 2558 2558 ---   255925592559   

                                                            
                                                         5. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย5. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย5. กรรมการหนึ่งคน ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา   
   ที่ประชุมได้พิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย ที่ประชุมได้พิจารณาท าความเข้าใจเกี่ยวกับอ านาจหน้าที่ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย 
การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให ้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให ้การสรรหากรรมการสภามหาวิทยาลัยผู้ทรงคุณวุฒิ พ.ศ. 2553 โดยที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบให ้
นายอานุภาพ จามิกรณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมนายอานุภาพ จามิกรณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริมนายอานุภาพ จามิกรณ์ เป็น กรรมการสภามหาวิทยาลัยพะเยาผู้ทรงคุณวุฒิ ซึ่งคณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา กิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา กิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเลือกจากกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา    
   
         2.5) 2.5) 2.5) แต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควรแต่งตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อด าเนินกิจการใด ๆ ตามที่เห็นสมควร   

         2.5.1) เรื่อง2.5.1) เรื่อง2.5.1) เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  
(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2558 อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3056/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557             อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3056/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557             อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3056/2557 ลงวันที่ 16 ธันวาคม 2557             
เรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการเรื่อง การแต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น  เพื่อด า เนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย                มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น  เพื่อด า เนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย                มหาวิทยาลัยพะเยาขึ้น  เพื่อด า เนินงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดตั้ งมหาวิทยาลัย                
คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 กุมภาพันธ์  
พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ส าราญ ทองแพง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ส าราญ ทองแพง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2558 ได้มีมติเห็นชอบให้แต่งตั้ง ดร.ส าราญ ทองแพง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 
เป็น รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น รองประธานกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา    

      2.5.2) เรื่อง2.5.2) เรื่อง2.5.2) เรื่องแต่งตั้งคณะท างานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับแต่งตั้งคณะท างานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับแต่งตั้งคณะท างานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับ
ทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษาทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษาทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษา    คณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2558 เมื่อวันที่ 2 เมษายน 2558 ได้มีมติให้แต่งตั้งคณะท างานคณะท างานคณะท างาน
พิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษาพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษาพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษา                                                      
ตามรายนามตามรายนามตามรายนามดังตอ่ไปนี้ดังตอ่ไปนี้ดังตอ่ไปนี ้  

            1. ดร.ส าราญ1. ดร.ส าราญ1. ดร.ส าราญ               ทองแพง    เป็น   ประธานคณะท างานทองแพง    เป็น   ประธานคณะท างานทองแพง    เป็น   ประธานคณะท างาน   
            2. รศ.ดร.ชาลี2. รศ.ดร.ชาลี2. รศ.ดร.ชาล ี           ทองเรอืง   เป็น   คณะท างานทองเรอืง   เป็น   คณะท างานทองเรอืง   เป็น   คณะท างาน   

            3. นายวุฒิชัย3. นายวุฒิชัย3. นายวุฒิชัย               ไชยรินค า   เป็น   คณะท างานไชยรินค า   เป็น   คณะท างานไชยรินค า   เป็น   คณะท างาน   

            4. นายจ ารัส4. นายจ ารัส4. นายจ ารัส               อินตะ๊อินตะ๊อินตะ๊                  เป็น  คณะท างานเป็น  คณะท างานเป็น  คณะท างาน   

            5. พ.ต.อ.คะนอง  5. พ.ต.อ.คะนอง  5. พ.ต.อ.คะนอง     ไข่ทาไข่ทาไข่ทา                  เป็น  คณะท างานเป็น  คณะท างานเป็น  คณะท างาน   

            6. นายอนุรักษ์6. นายอนุรักษ์6. นายอนุรักษ ์              ชูเชญิชูเชญิชูเชญิ                  เป็น  คณะท างานเป็น  คณะท างานเป็น  คณะท างาน   

            7. นางกฤษณา7. นางกฤษณา7. นางกฤษณา               แปงณีวงค ์ เป็น  เลขานุการแปงณีวงค ์ เป็น  เลขานุการแปงณีวงค ์ เป็น  เลขานุการ   

            8. นางสาวสุทธาทิพย์8. นางสาวสุทธาทิพย์8. นางสาวสุทธาทิพย ์  ยามจีนยามจีนยามจีน                  เป็น  ผูช่้วยเลขานุการเป็น  ผูช่้วยเลขานุการเป็น  ผูช่้วยเลขานุการ   

            9. นางสาวดวงเดือน9. นางสาวดวงเดือน9. นางสาวดวงเดือน   ยะนายะนายะนา                  เป็น  ผูช่้วยเลขานุการเป็น  ผูช่้วยเลขานุการเป็น  ผูช่้วยเลขานุการ   

         10. นายสุวัฒน์ธเนศ10. นายสุวัฒน์ธเนศ10. นายสุวัฒน์ธเนศ   ใจมิภักดิ์    เป็น  ผูช่้วยเลขานุการใจมิภักดิ์    เป็น  ผูช่้วยเลขานุการใจมิภักดิ์    เป็น  ผูช่้วยเลขานุการ   

ให้คณะท างานฯให้คณะท างานฯให้คณะท างานฯ   มีหน้าที่ดังต่อไปนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี้มีหน้าที่ดังต่อไปนี ้  

(1)(1)(1)   พิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา และท าการสัมภาษณ์นิสิต                พิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา และท าการสัมภาษณ์นิสิต                พิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษา และท าการสัมภาษณ์นิสิต                
ที่สมัครขอรับทุนการศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษาที่สมัครขอรับทุนการศึกษา   

(2)(2)(2)   พจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัทนุการศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัทนุการศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการพจิารณาคดัเลอืกผูท้ีม่คีวามเหมาะสมทีจ่ะไดร้บัทนุการศกึษาเสนอตอ่คณะกรรมการ
สง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยัพะเยาพจิารณาสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยัพะเยาพจิารณาสง่เสรมิกจิการมหาวทิยาลยัพะเยาพจิารณา   
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  1) 1) 1) ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน          ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน          ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน          
ประจ าปี 2558ประจ าปี 2558ประจ าปี 2558   
                  นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน           เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน           เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน           
สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์  ที่  13                     สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์  ที่  13                     สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันศุกร์  ที่  13                     
เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558   ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก                      ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก                      ณ ห้องประชุม 3 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้รับเกียรติจาก                      
ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ได้รับเงินบริจาคประมาณ 260,000 บาท ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ได้รับเงินบริจาคประมาณ 260,000 บาท ดร. นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร รองอธิการบดี เป็นประธานในพิธี ได้รับเงินบริจาคประมาณ 260,000 บาท 
(สองแสนหกหมื่นบาท) (สองแสนหกหมื่นบาท) (สองแสนหกหมื่นบาท) และคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก และคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก และคุณวรพจน์ ยศะทัตต์ ได้บริจาคเพิ่มเติมอีก 100100100,,,000000000   บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) 
เพื่อเป็นทุนการศกึษาของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปเพื่อเป็นทุนการศกึษาของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไปเพื่อเป็นทุนการศกึษาของนสิิตมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป   
   

   

  

 

ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                       ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                       ภาพกิจกรรมของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                       

ประจ าปี พ.ศ. 255ประจ าปี พ.ศ. 255ประจ าปี พ.ศ. 255888   ---   255255255999   
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  2)  2 )  2 )  ร่ วมเป็นเกียรติ ในร่ วมเป็นเกียรติ ในร่ วมเป็นเกียรติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษา                 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษา                 พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส า เร็ จการศึกษา                 
ประจ าปีการศึกษา 2556ประจ าปีการศึกษา 2556ประจ าปีการศึกษา 2556   

                        นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมเป็นเกียรติในร่วมเป็นเกียรติในร่วมเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก               พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก               พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษาจาก               
มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2556 และพิธีเททองพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ.              มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2556 และพิธีเททองพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ.              มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีการศึกษา 2556 และพิธีเททองพระเกศพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ.              
ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา          ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา          ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 12 เดือนมีนาคม พ.ศ. 2558 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา          
ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา    
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  3) 3) 3) คณะท างานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์คณะท างานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์คณะท างานพิจารณารายละเอียดผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์
นิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษานิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษานิสิตที่สมัครขอรับทุนศึกษา                                                         

                     ดร.ส าราญ ทองแพง ประธานคณะท างาน พร้อมด้วยคณะท างานดร.ส าราญ ทองแพง ประธานคณะท างาน พร้อมด้วยคณะท างานดร.ส าราญ ทองแพง ประธานคณะท างาน พร้อมด้วยคณะท างานพิจารณารายละเอียด พิจารณารายละเอียด พิจารณารายละเอียด 
ผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิต ผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิต ผู้ที่ยื่นขอรับทุนการศึกษาและท าการสัมภาษณ์นิสิต ร่วมสัมภาษณ์ ร่วมสัมภาษณ์ ร่วมสัมภาษณ์ นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา          นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา          นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา          
ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคาร ที่  21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคาร ที่  21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30ประจ าปีการศึกษา 2557 เมื่อวันอังคาร ที่  21 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558 เวลา 09.30---16.00 น.                16.00 น.                16.00 น.                
ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฯ ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ประเภท             ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฯ ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ประเภท             ณ ห้องประชุมรองอธิการบดีฯ ช้ัน 2 ส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 2 ประเภท             
รวม 34 ทุนการศึกษา ดังนี้รวม 34 ทุนการศึกษา ดังนี้รวม 34 ทุนการศึกษา ดังนี ้  
            1. ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้1. ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี้1. ทุนประเภทขาดแคลนทุนทรัพย์ แบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดังนี ้  
                                                                                                                  1.1  กลุ่มที่มีความจ าเป็นมาก จ านวน 11 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี          1.1  กลุ่มที่มีความจ าเป็นมาก จ านวน 11 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี          1.1  กลุ่มที่มีความจ าเป็นมาก จ านวน 11 ทุน ทุนละ 30,000 บาทต่อปี          

ให้ทุนต่อเนื่องจนจบการศกึษา ให้ทุนต่อเนื่องจนจบการศกึษา ให้ทุนต่อเนื่องจนจบการศกึษา    
                                                                                                                     1.2 1.2 1.2 กลุ่มที่ค่อนข้างมีรายได้ จ านวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี           กลุ่มที่ค่อนข้างมีรายได้ จ านวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี           กลุ่มที่ค่อนข้างมีรายได้ จ านวน 10 ทุน ทุนละ 15,000 บาทต่อปี           

โดยใหน้ิสติสมัครขอรับการศกึษาเป็นปี ๆ ไป โดยใหน้ิสติสมัครขอรับการศกึษาเป็นปี ๆ ไป โดยใหน้ิสติสมัครขอรับการศกึษาเป็นปี ๆ ไป    
                                                                                             2. ทุนประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 13 ทุน 2. ทุนประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 13 ทุน 2. ทุนประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 13 ทุน ทุนละ 30,000 ทุนละ 30,000 ทุนละ 30,000 

บาทต่อปี และบาทต่อปี และบาทต่อปี และจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรส าหรับนิสิตที่ไม่มีจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรส าหรับนิสิตที่ไม่มีจัดสรรทุนการศึกษาต่อเนื่องจนจบหลักสูตรส าหรับนิสิตที่ไม่มี
สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 4 คน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 4 คน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559สถานะทางทะเบียนราษฎร์ จ านวน 4 คน ตั้งแตป่ีการศึกษา 2559---2563 2563 2563             
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  4) มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ ไม่มีสถานะ           มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ ไม่มีสถานะ           มอบทุนการศึกษาให้แก่ นิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ ไม่มีสถานะ           
ทางทะเบียนราษฎร์ทางทะเบียนราษฎร์ทางทะเบียนราษฎร์ 

                       นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ ไม่มีสถานะ                 มหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ ไม่มีสถานะ                 มหาวิทยาลัยพะเยา มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์และนิสิตที่ ไม่มีสถานะ                 
ทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้นิสิตได้ใช้จ่ายทางการศึกษา จ านวน 34 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท             ทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้นิสิตได้ใช้จ่ายทางการศึกษา จ านวน 34 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท             ทางทะเบียนราษฎร์ เพื่อให้นิสิตได้ใช้จ่ายทางการศึกษา จ านวน 34 ทุน เป็นเงินทั้งสิ้น 870,000 บาท             
(แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ (แปดแสนเจ็ดหมื่นบาทถ้วน) เมื่อวันศุกร์ ที่ 25 เดือนกันยายน พ.ศ. 2558 ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ 
อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา    
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  5)  ร่ วมเป็น เกียรติ ในร่ วมเป็น เกียรติ ในร่ วมเป็น เกียรติ ในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส า เ ร็จการศึกษา                 พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส า เ ร็จการศึกษา                 พิ ธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ ส า เ ร็จการศึกษา                 
ประจ าปีการศึกษา 2557ประจ าปีการศึกษา 2557ประจ าปีการศึกษา 2557   

                        นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัยพะเยา รว่มเป็นเกียรติในมหาวิทยาลัยพะเยา รว่มเป็นเกียรติในมหาวิทยาลัยพะเยา รว่มเป็นเกียรติในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา พิธีพระราชทานปริญญาบัตรแก่ผู้ส าเร็จการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 
255725572557   และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. และพิธีบรรจุพระบรมสารีริกธาตุในพระเกตุ และพิธีเบิกพระเนตรพระพุทธรูปนาคปรก ส.ธ. 
พระพุทธรูป ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา พระพุทธรูป ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา พระพุทธรูป ประจ ามหาวิทยาลัยพะเยา เมื่อเมื่อเมื่อวันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559วันพุธ ที่ 17 กุมภาพันธ์ 2559  ณ มหาวิทยาลัยพะเยา           ณ มหาวิทยาลัยพะเยา           ณ มหาวิทยาลัยพะเยา           
ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา ต าบลแมก่า อ าเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา                    
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  6) ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน          ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน          ทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลน          
ประจ าปี 2559ประจ าปี 2559ประจ าปี 2559   
                  นายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการนายอานุภาพ  จามิกรณ์ ประธานกรรมการ พร้อมด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา มหาวิทยาลัย ร่วมกับผู้บริหาร บุคลากร คณะกรรมการนิสิต ศิษย์เก่า ศิษย์ปัจจุบันของมหาวิทยาลัยพะเยา 
เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน           เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน           เทศบาลต าบลแม่กา และก านัน ผู้ใหญ่บ้านต าบลแม่กา ได้ร่วมกันจัดทอดผ้าป่าสามัคคี เพื่อเป็นทุน           
สนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัยสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องจากปัจจุบันมหาวิทยาลัย
พะเยา มีจ านวนนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 20,382 คน มีนิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเขต 7 จังหวัดพะเยา มีจ านวนนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 20,382 คน มีนิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเขต 7 จังหวัดพะเยา มีจ านวนนิสิตในระดับปริญญาตรีทั้งสิ้น 20,382 คน มีนิสิตส่วนใหญ่มีภูมิล าเนาในเขต 7 จังหวัด
ภาคเหนือตอนบน นิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย จ านวนถึง 9,062 คน เป็นผู้กู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืม        ภาคเหนือตอนบน นิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย จ านวนถึง 9,062 คน เป็นผู้กู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืม        ภาคเหนือตอนบน นิสิตส่วนใหญ่ของมหาวิทยาลัย จ านวนถึง 9,062 คน เป็นผู้กู้เงินจากกองทุนให้กู้ยืม        
เพื่อการศึกษาเป็นทุนในการศึกษา และในจ านวนนี้เป็นนิสิตที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดพะเยา จ านวน 3,060 คน เพื่อการศึกษาเป็นทุนในการศึกษา และในจ านวนนี้เป็นนิสิตที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดพะเยา จ านวน 3,060 คน เพื่อการศึกษาเป็นทุนในการศึกษา และในจ านวนนี้เป็นนิสิตที่มีภูมิล าเนาในจังหวัดพะเยา จ านวน 3,060 คน 
ซึ่งมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ                   ซึ่งมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ                   ซึ่งมีฐานะยากจน และขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษา โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์พิเศษ                   
ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3               ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3               ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นประธานในพิธี เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 3               
เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา              เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา              เดือนมีนาคม พ.ศ. 2559 ณ ห้องประชุม 3 ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา              
อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา    
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การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1/2558   
เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลา 14.00 น.เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลา 14.00 น.เมื่อวันจันทร์ ที่ 2 เดือนกุมภาพันธ์ พ.ศ. 2558  เวลา 14.00 น.   

   ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
   

   

  

 

   

   

   

   

************************************************************************************************************   

การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2558การประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2558   
เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 30 เดือนเมษายน พ.ศ. 2558  เวลา 13.30 น.   

   ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยาณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์ ช้ัน 2 อาคารส านักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา   
   

ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา                        ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา                        ภาพการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา                        

ประจ าปี พ.ศ. 255ประจ าปี พ.ศ. 255ประจ าปี พ.ศ. 255888      
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งานเลขานุการคณะกรรมการท่ีตั้งโดยสภาฯ  

ส านักงานสภามหาวิทยาลยัพะเยา   

มหาวิทยาลยัพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา              

อ าเภอเมือง จงัหวดัพะเยา  56000  

โทรศพัท ์0 5446 6666 ต่อ 1007-1008                  

โทรสาร 0 5446 6703   

http://www.council.up.ac.th 


