
รายงานการประชุม 

การประชุมคณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

คร้ังที่ 3/2565  

วันจันทร์ที่ 10 เดือนตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ ์ชั้น 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา 

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์  

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

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม 

 1. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน ์    ประธานกรรมการ 

 2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สันติวงษ์  กรรมการ 

           3. นายณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร    กรรมการ 

4. นางสาวอุดมรัตน์  อัครชิโนเรศ   กรรมการ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ  กรรมการและเลขานุการ 

6. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์    ผูช่้วยเลขานุการ 

7. นางกฤษณา แปงณีวงค์    ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 

  1.  ดร.ธำรงศักดิ์  ดำรงศิร ิ    กรรมการ   

 2. นายวิสาร  ฉันท์เศรษฐ์    กรรมการ  

 3. นางเครือวัลย์  วงศ์รักมิตร    กรรมการ   

4. นางสาวสุธาสินี  จิตรสกุล    กรรมการ   

5. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์    กรรมการ   

6. นายวรวัชร  ตันตรานนท์    กรรมการ 

7. นายศักดิ์ชัย  พันธุ์เรืองสกาว    กรรมการ   

                    8. นายสรรเสริญ  สุจรติกุล    กรรมการ   

           9. นายเอนก  แซ่ตั้ง     กรรมการ  

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายเนรมติ  สร้างเอี่ยม    กรรมการ 

2. นายสรภพ  เชื้อดำรง     กรรมการ 

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล  ผูช่้วยเลขานุการ 
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รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ดร.วุฒิชัย  ไชยรินคำ    รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสติ 

3. นางสุทธาทิพย์  เณรจาที หัวหนา้งานกิจการพเิศษ 

4. นางสการัตน์  ละออง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

5. นายอาทิตย์ การดื่ม เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

ก่อนเริ่มการประชุม รองศาสตราจารย์ ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ กรรมการและ

เลขานุการคณ ะกรรมการส่ งเสริมกิ จการมหาวิทยาลั ยพ ะเยา  แจ้ งให้ ที่ ป ระ ชุมทราบว่ า                         

มีกรรมการเข้าประชุม ณ ห้องประชุมบวร รัตนประสิทธิ์  ช้ัน 2 อาคารสำนักงานอธิการบดี  

มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 7 ท่าน ดังนี ้ 

1. ดร.ณรงค์  ตนานุวัฒน ์     

2. รองศาสตราจารย์ ดร.ชัยยศ  สันตวิงษ์   

3. นายณรงค์ชัย  สุทธิกุลบุตร    

4. นางสาวอุดมรัตน์  อัครชิโนเรศ 

5. รองศาสตราจารย์ ดร.ฐติิรัตน์  เชี่ยวสุวรรณ   

6. ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์ 

7. นางกฤษณา แปงณวีงค์  

กรรมการที่ เข้าประชุมผ่านสื่ออิ เล็กทรอนิกส์  จากบ้านพักหรือสถานที่สะดวก                  

จำนวน 9 ท่าน ดังนี้ 

 1. ดร.ธำรงศักดิ์  ดำรงศิร ิ    

 2. นายวิสาร  ฉันท์เศรษฐ์  

 3. นางเครือวัลย์  วงศ์รักมิตร    

4. นางสาวสุธาสินี  จิตรสกุล    

5. นายจักรกฤษณ์  ตาฬวัฒน์      

6. นายวรวัชร  ตันตรานนท์     

                    7. นายสรรเสริญ  สุจริตกุล   

           8. นายสรภพ  เชื้อดำรง    

 9. นายเอนก  แซ่ตั้ง  

กรรมการทีไ่มเ่ข้าประชุม เนื่องจากติดภารกิจอื่น จำนวน 3 ท่าน ดังนี้ 

1. นายเนรมติ  สร้างเอี่ยม     

2. นายสรภพ  เชื้อดำรง      

3. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สันธิวัฒน์  พิทักษ์พล   
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เริ่มประชุมเวลา 13.30 น. 

ประธานกล่าวเปิดประชุมและขอใหท้ี่ประชุมได้พิจารณาตามระเบียบวาระดังต่อไปนี ้

 

ระเบียบวาระที ่1 เรื่อง แจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  ดร.ณรงค์ ตนานุวัฒน์ ประธานกรรมการได้กล่าวขอบคุณกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยาที่เข้าประชุมในครั้งนี้ และแจ้งว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา

ชุดนี้ จะครบวาระการดำรงตำแหน่ง ในวันที่ 16 พฤศจิกายน 2565 การประชุมครั้งนี้จะเป็นการประชุม

ครั้งสุดท้ายของคณะกรรมการ อนึ่ง หากยังไม่มีการแต่งตั้งคณะกรรมการชุดใหม่ คณะกรรมการ           

ชุดเดิมจะยังคงปฏิบัติหน้าที่ต่อไปพลางก่อน จนกว่าจะมีคำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการชุดใหม่ 

 

ระเบียบวาระที ่1.2 เรื่อง อธิการบดีแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2.1 เรื่อง รายงานการดำเนินงานดา้นต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา 

  รองศาสตราจารย์  ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์  อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                   

รายงานการดำเนินงานด้านต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 
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มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3.1 เรื่อง สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2565 

สรุปเรื่อง 

ด้วย ฝ่ายเลขานุการได้สรุปผลการปฏิบัติตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ที่ดำเนินการเรียบร้อยแล้ว 

เสร็จเรยีบร้อยแล้ว  

 



-15- 

 

 
 

 



-16- 

 

 
ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพือ่โปรดทราบ 

มต ิ

  ทีป่ระชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3.2 เรื่อง มหาวิทยาลัยพะเยารับมอบทุนการศึกษา จาก บริษัท โตโยต้า พะเยา 

(1994) จำกัด 

สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยคุณสุธาสินี จิตรสกุล          

รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท โตโยต้า พะเยา (1994) จำกัด มอบทุนการศึกษาให้กับมหาวิทยาลัยพะเยา                        

ผ่าน กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 190,000 บาท (หนึ่งแสนเก้าหมื่นบาทถ้วน)                   

ณ  บริษัท  โตโยต้ า พะเยา (1994) จำกั ด  ตำบลแม่ ต๋ ำ อำเภอ เมื องพะเยา จั งหวัดพะเยา                           

เมื่อวันที่ 3 กันยายน 2565 โดยนางสาวอำนวยพร ขัติวงศ์ ผู้อำนวยการกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและ

นิสิตพิการ เป็นตัวแทนมหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมด้วยนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา รับมอบทุนการศึกษา 

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพื่อโปรดทราบ 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  1.3.3 เรื่อง รายงานผลการเสนอขอความเห็นชอบแทนการประชุม

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการส่งแบบเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 และ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของ

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตามหนังสือที่ อว 7301/ว 628 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 

2565 เรื่อง เวียนขอความเห็นชอบแทนการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา                 

ให้คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 17 ราย และขอให้ส่งแบบเสนอพิจารณา          

ให้ความเห็นชอบ ภายในวันที่ 26 สิงหาคม 2565 นั้น 

  บัดนี้  ได้ครบกำหนดเวลาตามที่ ได้ เวียนแจ้งขอความเห็นชอบแทนการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว พบว่ามีกรรมการส่งแบบเสนอพิจารณาให้ความ

เห็นชอบ กลับมายังฝ่ายเลขานุการ ดังนี้ 

1. ส่งคืนแบบเสนอพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยไม่มกีารแก้ไข      จำนวน   6   ราย  

2. ส่งคืนแบบเสนอพิจารณาใหค้วามเห็นชอบ โดยมีการแก้ไข      จำนวน   -   ราย 

3. ไม่ส่งคนืแบบเสนอพิจารณาถือว่าใหค้วามเห็นชอบ       จำนวน  11   ราย 

จึงถือได้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) ประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 และ (ร่าง) รายงานผลการดำเนินงานของคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา โดยไม่มีการแก้ไข โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพื่อโปรดทราบ           

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่  1.3.4 เรื่อง รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่ งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา (วาระตั้งแต่วันท่ี 17 พฤศจกิายน 2562 ถงึวันที่ 16 พฤศจกิายน 2565) 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)

รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกจิการมหาวิทยาลัยพะเยาแลว้ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการได้จัดทำ รายงานผลการดำเนินงานคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา (วาระตั้งแต่วันที่   17 พฤศจิกายน 2562 ถึงวันที่  16 พฤศจิกายน 2565)             

เพื่อเผยแพร่ผลการดำเนินงานและเพื่อเป็นประโยชน์ต่อการดำเนินงานของคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยาในชุดต่อไป เรียบร้อยแล้ว โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบ

วาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพื่อโปรดทราบ           

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3.5 เรื่อง รายงานจำนวนเงินบริจาคเพื่อเป็นทุนสนับสนุนทุนการศึกษา             

ให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา              

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2565 

สรุปเรื่อง 

ด้วยคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้บริจาคเงินเพื่ อเป็น                

ทุนสนับสนุนการศึกษาให้กับนิสิตของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยได้โอนเงินเข้าบัญชี ธนาคารไทยพาณิชย์ 

จำกัด  (มหาชน) ชื่อบัญ ชี กองทุน เพื่ อนิสิต  มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญ ชี 891-258915-6                         

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2563 – 2565 มียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 26 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 

767,000 บาท (เจ็ดแสนหกหมื่นเจ็ดพันบาทถ้วน) โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ

การประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา         

เพื่อโปรดทราบ           

มต ิ

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3.6 เรื่อง รายงานจำนวนเงินสมทบทุนการศึกษาสำหรับนิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา            

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย ์

สรุปเรื่อง 

ตามที่ คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้ดำเนินการจัดหาแหล่งทุน 

เพื่อสนับสนุนทุนการศกึษาสำหรับนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ของมหาวิทยาลัยพะเยา โดยการส่งหนังสือ

ขอความอนเุคราะห์สนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสติที่ยากไร้ไปยังบุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ นั้น 

ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการจัดส่งหนังสือเชิญร่วมบริจาคสมทบทุนการศึกษา            

ระหว่างเดือนเมษายน – เดือนกันยายน 2565 บุคคลและหน่วยงานต่าง ๆ ได้โอนเงินเข้าบัญชี          

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) ชื่อบัญชี กองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี          

891-258915-6 มียอดเงินบริจาค ณ วันที่ 30 กันยายน 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 774,100 บาท 

(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสีพ่ันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) ดังนี ้

1. สมทบทุนการศึกษา (กองละ 100 บาท) เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 128,100 บาท            

(หนึ่งแสนสองหมื่นแปดพันหนึ่งรอ้ยบาทถ้วน) 

2. ส นับ ส นุ นทุ น การศึ กษ าส ำหรับ นิ สิ ตที่ ย าก ไร้ ขอ งม หาวิท ยาลั ยพ ะเย า                     

เป็นจำนวนเงนิทั้งสิ้น 646,000 บาท (หกแสนสีห่มื่นหกพันบาทถ้วน)               

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพื่อโปรดทราบ 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3.7 เรื่อง รายงานจำนวนเงินคงเหลือ บัญชีกองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา    

(ส่วนที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการส่งเสรมิกจิการมหาวิทยาลัยพะเยา) 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้จัดหางบประมาณและ        

ทุนจากแหล่งต่าง ๆ เพื่อใช้ในภารกิจตามนโยบายและแนวทางของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยามาตั้งแต่ปี พ.ศ. 2562 - 2565 นั้น 

ฝ่ าย เลขานุ ก าร  ได้ ด ำ เนิ น ก ารตรวจสอบ จำนวน เงิน ค งเหลื อ กั บ กองคลั ง                       

บัญ ชีธนาคารไทยพาณิ ชย์  จำกัด (มหาชน) ประเภทออมทรัพย์  ชื่อบัญ ชี กองทุนเพื่ อนิสิต             

มหาวิทยาลัยพะเยา เลขที่บัญชี 891-258915-6 ส่วนที่อยู่ในอำนาจของคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ
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มหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว มีจำนวนเงินคงเหลือ ณ วันที่ 29 กันยายน 2565 จำนวน 3,542,129.38 บาท           

(สามล้านห้าแสนสี่หมื่นสองพันหน่ึงร้อยยี่สิบเก้าบาทสามสิบแปดสตางค์) โดยมีรายละเอียดปรากฏ

ตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพือ่โปรดทราบ 

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3.8 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิตทุนการศึกษา                

จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความเห็นชอบ (ร่าง) 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศกึษา 2565 แล้วนั้น 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิต

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565              

โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระการประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพื่อโปรดทราบ 

มต ิ

  ที่ประชุมรับทราบ 
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ระเบียบวาระที่ 1.3.9 เรื่อง มหาวิทยาลัยพะเยาจัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับทุนการศึกษา

จากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 

สรุปเรื่อง 

ตามท ี่ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้ประกาศ           

รับสมัครนิสิตทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 

2565 นั้น               

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ ได้ดำเนินการจัดสัมภาษณ์นิสิตที่สมัครขอรับ

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565           

โดยมีคณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 

ร่วมกันพิจารณาให้ทุนการศึกษา ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จำนวน 30 ทุน ทุนละ 30,000 บาท ให้กับนิสิต

ที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในการศึกษาเล่าเรียน และครอบครัวมีฐานะยากจน เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 

2565 มีนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 535 คน ณ สนามกีฬาในร่ม              

อาคารสงวนเสริมศรี มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ                

การประชุม 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพื่อโปรดทราบ 

มต ิ

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.3.10 เรื่อง กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ลาออก                                      

สรุปเรื่อง 

ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยาได้แต่งตั้ง นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ เป็นกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่ 25 ธันวาคม พ.ศ. 2564 เป็นต้นไป ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย

พะเยา ที่  399/2565 ลงวันที่  20 มกราคม 2565 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 นั้น 

 นางเยาวลักษณ์ จำปีรัตน์ กรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ขอลาออก

จากการเป็นคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป เนื่องด้วยปัญหา

สุขภาพ ตามหนังสือลงวันที่ 9 กันยายน 2565 โดยมีรายละเอียดปรากฏตามเอกสารประกอบวาระ          

การประชุม      
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ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา       

เพื่อโปรดทราบ           

มติ 

  ที่ประชุมรับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 2/2565 เมื่อวันท่ี 20 มิถุนายน 2565   

สรุปเรื่อง 

ตามที่ ฝ่ายเลขานุการได้ดำเนินการส่งแบบรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565 ตามหนังสือที่ อว 7301/ว 521 ลงวันที่ 1 กรกฎาคม 

2565 เรื่อง ขอความอนุเคราะห์พิจารณารับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565 ให้กรรมการที่เข้าประชุม จำนวน 16 ราย และขอให้ส่งแบบตอบรับ

การรับรองรายงานการประชุมฯ ภายในวันที ่12 กรกฎาคม 2565 นั้น 

บัดนี้  ได้ครบกำหนดเวลาตามที่ ได้ เวี ยนแจ้ งการรับรองรายงานการประชุม

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาแล้ว พบว่ามีกรรมการส่งแบบตอบรับการรับรอง

รายงานการประชุมฯ กลับมายงัฝ่ายเลขานุการ ดังนี ้

1. ส่งคนืแบบตอบรับการรบัรองรายงานฯ โดยมกีารแก้ไข  จำนวน     - ราย 

2. ส่งคนืแบบตอบรับการรับรองรายงานฯ โดยไม่มีการแก้ไข จำนวน     5 ราย 

3. ไม่ส่งคืนแบบตอบรับการรับรองรายงานฯ   จำนวน    11 ราย 

จึงถือได้ว่าคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ให้การรับรองรายงานการประชุม              

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 2/2565 โดยไม่มีการแก้ไข 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  

เพื่อโปรดทราบผลการรับรองรายงานการประชุม 
 

มติ 

  ที่ประชุมได้พิจารณาแล้ว มีมติให้การรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวทิยาลยัพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 โดยไม่มกีารแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่อง สืบเน่ือง 

  -ไม่มี- 
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ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพือ่พจิารณา 

ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขอความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสรมิกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม        

ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง การจัดหาทุนเพื่อสนับสนุน

ทุนการศกึษาสำหรับนิสิตผู้ยากไรข้องมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ประชุมได้มีมตดิังนี ้

1.  รับทราบการจัดหาทุนเพื่อสนับสนุนทุนการศึกษาสำหรับนิสิตผู้ยากไร้ของ

มหาวิทยาลัยพะเยา อนึ่ง หากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยามีความประสงค์แจ้ง

รายชื่อบุคคลและหน่วยงานที่จะสนับสนุนทุนการศึกษาเพิ่มเติม สามารถแจ้งไปยังฝ่ายเลขานุการ       

เพื่อฝ่ายเลขานุการจะได้ดำเนินการต่อไป 

2.  มอบ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ดำเนินการยกร่าง

หลักเกณฑ์ ประกาศรับสมัคร การคัดเลือกนิสิตเพื่อเข้ารับทุนการศึกษา เสนอคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยาพิจารณาให้ความเห็นชอบ โดยเวียนแจ้งขอความเห็นชอบแทนการประชุม 

ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “คณะกรรมการส่งเสริม PhayaoUP”                      

3.  มอบฝ่ายเลขานุการจัดทำหนังสือเวียนแจ้งขอความเห็นชอบแทนการประชุม         

ผ่านช่องทางแอปพลิเคชันไลน์ กลุ่ม “คณะกรรมการส่งเสริม PhayaoUP” 

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาได้ ให้ความเห็นชอบ (ร่าง)               

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษา คณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 และมหาวิทยาลัยพะเยาได้ออกประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิตทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัย

พะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 มีนิสิตที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 535 คน 

คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565            

ได้ดำเนินการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกนิสิตรับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา         

เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2565 ตั้งแต่เวลา 09.00 – 16.30 น. ณ สนามกีฬาในร่ม อาคารสงวนเสริมศรี 

มหาวิทยาลัยพะเยา เรียบร้อยแลว้ 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ จึงขอความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้ผ่าน         

การคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา คณะกรรมการพิจารณาทุน        

เพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565 ตามหนังสือที่ อว 7309/1629         

ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565 โดยได้สรุปรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อขอความเห็นชอบ ดังนี้ 
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1. ทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์  (นิสิตไร้สัญชาติ )              

ประเภททุนไม่ตอ่เนื่อง จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท  

รวมเป็นจำนวนเงิน 120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังนี ้
 

 

 

 

 
 

2. ทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จำนวน 26 ทุน          

ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงนิ 780,000 บาท (เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังนี ้

1.1 นางสาวมาอิง    พม่า ช้ันปีที ่1    คณะศลิปศาสตร์ 

1.2 นางสาวนำ้ปู      - ช้ันปีที ่2    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

1.3 นางสาวอิน่      สสีุข ช้ันปีที ่1    คณะสถาปัตยกรรมศาสตรแ์ละศิลปกรรมศาสตร์ 

1.4 นายฉะ  กอหลิง ช้ันปีที่ 2 คณะนติิศาสตร์ 

2.1 นางสาวสตรีรัตน ์      ดุงสูงเนนิ         ช้ันปีที ่3 คณะศลิปศาสตร์ 

2.2 นายวิชชากร ดอนชัย            ช้ันปีที ่3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.3 นายอภวิัฒน์ ตามัย ช้ันปีที ่4 คณะนิตศิาสตร์ 

2.4 นางสาวอรปวีณ์        สิงหะ ช้ันปีที ่1 คณะเทคโนโลยีและสารสนเทศศาสตร์ 

2.5 นายศรราม  ทองดี ช้ันปีที ่1 คณะนิตศิาสตร์ 

2.6 นางสาวอรุสตินนีล  ตาเยะ ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

2.7 นายณัฐสิทธิ์  เตมี ช้ันปีที ่2 วิทยาลัยการศกึษา 

2.8 นางสาวโสรยา  สุขจิตร์ ช้ันปีที ่3 วทิยาลัยการศกึษา 

2.9 นางสาวภรัณยา  พรมมิ ช้ันปีที ่5 วิทยาลัยการศกึษา 

2.10 นางสาวศริิลักษณ์  เกตุกรม ช้ันปีที ่2 คณะเภสัชศาสตร์ 

2.11 นายพลกฤต  เทียนเพิ่มพูล ช้ันปีที ่3 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.12 นายอาณัติ  แซ่ม้า ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

2.13 นางสาวพลอยชมพู  ฟองคำ ช้ันปีที ่2 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร ์

2.14 นางสาวมานิตา  ทองปลิว ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

2.15 นางสาวซารีฮะ  มะ ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

2.16 นางสาวเยาวลักษณ์  แก้วทิม ช้ันปีที ่2 วิทยาลัยการศกึษา 

2.17 นางสาวเจนี่  แซ่กือ ช้ันปีที ่4 คณะศลิปศาสตร์ 

2.18 นายวีระศักดิ์  แสงแก้ว ช้ันปีที ่4 วิทยาลัยการศกึษา 

2.19 นางสาวสุภาพร  แซ่ย่าง ช้ันปีที ่3 คณะศลิปศาสตร์ 

2.20 นางสาวจรีาวรรณ  ปัญญาทอง ช้ันปีที ่1 คณะนิตศิาสตร์ 

2.21 นางสาวณัฏฐณิชา  ภู่พันธุ์ ช้ันปีที ่2 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

2.22 นางสาวโสรดา  เหมปาละ ช้ันปีที ่3 คณะบริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ 

2.23 นางสาวอภิสรา         อาภรณ์สายรุง้    ช้ันปีที ่1    คณะศิลปศาสตร์ 
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  ทั้งนี้ ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ได้ชี้แจงเพิ่มเติม เรื่อง          

ขอความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเพื่อรับทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

กองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานทุนการศึกษา ซึ่ งเป็นหน่วยงาน                 

ที่รับผดิชอบดูแลการช่วยเหลือนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ให้มีโอกาสทางศกึษา โดยจัดสรรทุนการศึกษา

ให้เหมาะสมตามความจำเป็นของนิสิต ได้จัดทำประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รับสมัครนิสิต

ทุนการศึกษาจากคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565           

และจัดสัมภาษณ์พิจารณาคัดเลือกนิสิตที่มีคุณสมบัติเพื่อรับทุนการศึกษา เมื่อวันที่ 27 กันยายน 2565

โดยมนีิสติที่สนใจขอรับทุนการศึกษาเข้ารับการสัมภาษณ์ จำนวน 535 คน รายละเอียดดังนี้ 

1. นิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (นิสิตไร้สัญชาติ) สนใจขอรับทุนการศึกษา 

จำนวนทั้งสิ้น 9 คน ผ่านคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษา จำนวน 4 คน ไม่ผ่าน

คุณสมบัติได้รับทุนการศึกษา จำนวน 5 คน เนื่องจากนิสิตได้รับทุนการศึกษาของ

มหาวิทยาลัยและหน่วยงานภายนอก  

2. นิสิ ตที่ ข าดแคลนทุ นทรัพ ย์  สน ใจขอรับทุ นการศึ กษา จำนวน  526 คน               

ผ่านคุณสมบัติได้รับทุนการศึกษา จำนวน 26 คน  

คณะกรรมการพิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565          

ได้พิจารณาตามเกณฑ์การให้คะแนนสัมภาษณ์ทุนการศึกษา มีนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับ

ทุนการศึกษาคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 30 ทุน รายชื่อตามเอกสาร

ประกอบวาระการประชุม                     

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

1. บันทึกข้อความ ที ่อว 7309/1629 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2565   

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายเลขานุการ จึงเสนอที่ประชุมคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา              

เพื่อโปรดพิจารณาให้ความเห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศึกษาคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา  

2.24 นางสาวรัชนีวรรณ์    ชาญกิจกรรณ ์    ช้ันปีที ่3   คณะสหเวชศาสตร ์

2.25 นางสาวอริษา          ปวงประชัง        ช้ันปทีี ่1    คณะวิทยาศาสตรก์ารแพทย ์

2.26 นางสาวนริศรา                  วิชากุล  ช้ันปีที ่5    คณะศิลปศาสตร์ 
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1) ขอให้มีการวิเคราะห์ข้อมูลการให้ทุนการศึกษาแก่นิสิตว่า นิสิตที่ได้รับทุน          

มีภูมิลำเนาอยู่ จังหวัดใดบ้าง เป็นนิสิตในพื้ นที่หรือ ชุมชนเป้าหมายของ

มหาวิทยาลัยหรือไม่ ครอบครัวประกอบอาชีพอะไร มีพี่น้อง/จำนวนสมาชิก        

ในครอบครัวเท่าไหร่  

2) มีการติดตามประเมินผลหรือไม่ว่า เมื่อนิสิตที่ได้รับทุนได้สำเร็จการศึกษากลับไป

ประกอบอาชีพ ณ ภูมิลำเนาหรือไม่ และประกอบอาชีพที่เป็นประโยชน์ต่อสังคม

หรอืไม่   

3) ทุนการศึกษาที่มอบให้กับนิสิต นิสิตที่ได้รับทุนเรียนสาขาไหนบ้าง และสาขา          

ที่ได้รับทุนมีความสำคัญ/ส่งผลต่อการพัฒนาประเทศหรือมี Value หรือไม่          

ซึ่งหากปี พ.ศ. 2566 มีนิสิตสมัครเข้ารับการศึกษาเพิ่มขึ้นเราจะต้องจัดหาทุน         

มารองรับสนับสนุนนิสติกลุ่มเป้าหมายเท่าไร  

โดยอาจวิเคราะห์ข้อมูลและจัดกลุ่ม เช่น กลุ่มนิสิตกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศึกษา (กยศ .)              

กลุ่มนิสิตทุนมหาวิทยาลัย กลุ่มนิสิตคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นต้น 

หน่วยงานที่สนับสนุนจะได้รับทราบข้อมูลหรอืบทบาทของตนเอง 

 รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ชี้แจงเพิ่มเติมว่า 

มหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนิสิตครบถ้วนอยู่ที่กองบริการการศึกษา ปีที่ผ่าน ๆ มา            

เด็กที่สมัครเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวน 98 เปอร์เซ็นต์ ซึ่งมาจาก 8 จังหวัดภาคเหนือ 

เช่น พะเยา เชียงราย ปัจจุบันนี้เด็กที่สมัครเข้ามาศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา มีจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์         

ที่อยู่จังหวัดภาคเหนือ อีกจำนวน 50 เปอร์เซ็นต์ มาจากทุกจังหวัดทั่วประเทศ ซึ่งทางกองคุณภาพนิสิต

และนิสิตพิการ ได้นำเสนอข้อมูลของนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์มาเพียงบางส่วน ขอมอบใหก้องคุณภาพ

นิสิตและนสิิตพิการประสานกองบริการการศกึษา จัดทำแผนภาพแสดงข้อมูลนิสติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์

ว่านิสิตมีภูมิลำเนาอยู่จังหวัดอะไรจำนวนเท่าไร รายได้ของครอบครัว/พ่อแม่ยากจนกี่เปอร์เซ็นต์ 

เงินเดือนอยู่ในฐานเท่าไรกี่เปอร์เซ็นต์ รับราชการหรือเอกชน นำเสนอคณะกรรมการส่งเสริมกิจการ

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อให้กรรมการพิจารณาว่าส่วนใดที่คณะกรรมการการส่งเสริมฯ ต้องดูแล 

นอกจากนิสิตที่ได้รับเงินกองทุนเงินให้กู้ยืมเพื่อการศกึษา (กยศ.) แล้วไม่ได้รับทุนการศึกษาจากที่ใดเลย

จำนวนเท่าไร 

 รองศาสตราจารย์  ดร.ฐิติรัตน์  เช่ียวสุวรรณ กรรมการและเลขานุการ ชี้แจงเพิ่มเติมว่า         

ปัจจุบันมหาวิทยาลัยมีข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับนิสิตครบถ้วนเรียบร้อยแล้ว จะได้นำเสนออธิการบดี

และคณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาทราบต่อไป 

6. นายสรรเสริญ สุจริตกุล กรรมการ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่า ควรติดตาม

นิสิตที่ได้รับทุนว่า เมื่อสำเร็จการศึกษาไปแล้วประกอบอาชีพอะไร ได้ทำประโยชน์อะไรให้กับชุมชน        

หรือสังคม ผูม้อบทุนการศึกษาจะได้เกิดความชื่นใจที่ได้มอบทุนให้กับนิสิต และขอชื่นชมคณะกรรมการ
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ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาทุกท่านที่ได้อุทิศเวลาและกำลังทรัพย์ เพื่อสนับสนุนทุนการศึกษา

ให้กับนิสติที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ในครั้งนี ้

7. นายเอนก แซ่ตั้ง กรรมการ ได้ให้ความเห็นและข้อเสนอแนะว่า การให้โอกาส

ทางการศึกษาของมหาวิทยาลัยพะเยาเป็นเรื่องที่น่าชื่นชม แต่จะทำอย่างไรให้ผลิตผลที่ได้เป็นผลิตผล          

ที่มีคุณภาพทางการศกึษา การจะสร้างโอกาสให้ครบทุกคนคงเป็นเรื่องยาก แต่เมื่อเราสร้างโอกาสแล้ว

จะสร้างรายได้ให้แก่นิสิตและมหาวิทยาลัยอย่างไร โดยไม่ให้นิสิตรอแต่จะขอรับทุนการศึกษาอย่างเดียว 

เราจะสร้างความคุ้มค่าที่นิสิตได้รับทุนการศึกษาอย่างไร ยกตัวอย่าง บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน) 

สร้างเป้าหมายให้กับเด็กที่มาเรียนโรงเรียนปัญญาภิวัฒน์ว่า เมื่อเรียนจบแล้วมีทิศทางการทำงาน

อย่างไร สร้างตัวอย่างไร  

8. นางสาวอุดมรัตน์ อัครชิโนเรศ กรรมการ ได้สอบถามว่า นิสิตที่ไม่มีสถานะทาง

ทะเบียนราษฎร์ (นิสิตไร้สัญชาติ) เมื่อสำเร็จการศึกษาแล้วมีโอกาสในการทำงาน/ประกอบอาชีพ            

ตามทีเ่รียนหรอืไม่ มใีบประกอบวิชาชีพหรอืไม่   

    ดร.วุฒิชัย ไชยรินคำ รองอธิการบดีฝ่ายคุณภาพนิสิต ชี้แจงเพิ่มเติมว่า จากการ

ติดตามข้อมูล นิสิตส่วนใหญ่มีงานทำ ประกอบอาชีพตามสาขาที่เลือกเรียน ยกเว้นในบางวิชาชีพ              

ที่มีสภาวิชาชีพรองรับ เช่น วิทยาศาสตร์สุขภาพ แพทย์ พยาบาล เภสัชศาสตร์ ซึ่งวิชาชีพเหล่านี้ระบุ           

ไว้ว่าต้องมีสัญชาติไทยเท่านั้น อย่างไรก็ตาม มีตัวอย่างนิสิตไร้สัญชาติของมหาวิทยาลัยพะเยาที่ได้เลือกเรียน

หลักสูตรพยาบาลศาสตรบัณฑติ คณะพยาบาลศาสตร์ ในช่วงที่เรียนไม่มสีัญชาติ มหาวิทยาลัยได้มีการ

ตรวจสอบข้อมูล พบว่าขั้นตอนเหลือเพียงผู้รับรองการเกิด มหาวิทยาลัยจึงได้ช่วยประสานกับ               

ผูม้ีสทิธิรับรอง เมื่อสำเร็จการศกึษานิสติได้รับสัญชาตไิทยและทำงานเป็นพยาบาลตามที่ได้เลือกเรียน 

9. นายณรงค์ชัย สุทธิกุลบุตร กรรมการ ได้ให้ความเห็นว่า ทำอย่างไรให้นิสิตที่ได้รับ

ทุนการศึกษาสามารถสรา้งรายได้ และสามารถนำผลติภัณฑ์ของมหาวิทยาลัยไปต่อยอดได้ 

มต ิ

ทีป่ระชุมได้พิจารณาแล้วมีมต ิดังนี้ 

1. เห็นชอบรายชื่อนิสิตผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับทุนการศกึษาคณะกรรมการส่งเสริม

กิจการมหาวิทยาลัยพะเยา 2 ประเภท ดังนี้ 

1.1 ทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ไม่มีสถานะทางทะเบียนราษฎร์ (นิสติไร้สัญชาติ)              

ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง จำนวน 4 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 

120,000 บาท (หนึ่งแสนสองหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังนี้ 

1.1.1 นางสาวมาอิง    พม่า ช้ันปีที ่1    คณะศลิปศาสตร์ 

1.1.2 นางสาวนำ้ปู      - ช้ันปีที ่2    คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ

การสื่อสาร 
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1.2 ทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง          

จำนวน 26 ทุน ทุนละ 30,000 บาท รวมเป็นจำนวนเงิน 780,000 บาท        

(เจ็ดแสนแปดหมื่นบาทถ้วน) รายชื่อดังนี้ 

1.1.3 นางสาวอิน่      สีสุข ช้ันปีที ่1    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และ

ศิลปกรรมศาสตร์ 

1.1.4 นายฉะ  กอหลิง ช้ันปีที่ 2 คณะนติิศาสตร์ 

1.2.1 นางสาวสตรีรัตน์       ดุงสูงเนนิ         ช้ันปีที ่3 คณะศลิปศาสตร์ 

1.2.2 นายวิชชากร ดอนชัย            ช้ันปีที ่3 คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1.2.3 นายอภวิัฒน์ ตามัย ช้ันปีที ่4 คณะนิตศิาสตร์ 

1.2.4 นางสาวอรปวีณ์        สิงหะ ช้ันปีที ่1 คณะเทคโนโลยีและ

สารสนเทศศาสตร์ 

1.2.5 นายศรราม  ทองดี ช้ันปีที ่1 คณะนิตศิาสตร์ 

1.2.6 นางสาวอรุสตินนีล  ตาเยะ ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

1.2.7 นายณัฐสิทธิ์  เตมี ช้ันปีที ่2 วิทยาลัยการศกึษา 

1.2.8 นางสาวโสรยา  สุขจิตร์ ช้ันปีที ่3 วิทยาลัยการศกึษา 

1.2.9 นางสาวภรัณยา  พรมมิ ช้ันปีที ่5 วิทยาลัยการศกึษา 

1.2.10 นางสาวศิริลักษณ์  เกตุกรม ช้ันปีที ่2 คณะเภสัชศาสตร์ 

1.2.11 นายพลกฤต  เทยีนเพิ่มพูล ช้ันปีที ่3 คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1.2.12 นายอาณัติ  แซ่ม้า ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

1.2.13 นางสาวพลอยชมพู  ฟองคำ ช้ันปีที ่2 คณะรัฐศาสตร์และ

สังคมศาสตร์ 

1.2.14 นางสาวมานิตา  ทองปลิว ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

1.2.15 นางสาวซารีฮะ  มะ ช้ันปีที ่3 คณะแพทยศาสตร์ 

1.2.16 นางสาวเยาวลกัษณ์  แก้วทิม ช้ันปีที ่2 วิทยาลัยการศกึษา 

1.2.17 นางสาวเจนี่  แซ่กือ ช้ันปีที ่4 คณะศลิปศาสตร์ 

1.2.18 นายวีระศักดิ์  แสงแก้ว ช้ันปีที ่4 วทิยาลัยการศกึษา 

1.2.19 นางสาวสุภาพร  แซ่ย่าง ช้ันปีที ่3 คณะศลิปศาสตร์ 

1.2.20 นางสาวจีราวรรณ  ปัญญาทอง ช้ันปีที ่1 คณะนิตศิาสตร์ 

1.2.21 นางสาวณัฏฐณิชา  ภู่พันธุ์ ช้ันปีที ่2 วิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.2.22 นางสาวโสรดา  เหมปาละ ช้ันปีที ่3 คณะบริหารธุรกิจและ

นิเทศศาสตร์ 
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2. เห็นชอบเพิ่มทุนการศึกษาประเภทนิสิตที่ขาดแคลนทุนทรัพย์ ประเภททุนไม่ต่อเนื่อง 

จำนวน 10 ทุ น  ทุ นละ 30,000 บาท  รวมเป็ นจำนวนเงิน  300,000 บาท                 

(สามแสนบาทถ้ วน ) สำหรับนิสิตผู้ผ่ านการคัด เลือกเข้ ารับทุ นการศึกษา

คณะกรรมการส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยา รายชื่อตามที่คณะกรรมการ

พิจารณาทุนเพื่อการศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2565  

คัดกรองและเรียงลำดับไว้ดังนี้ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3. มอบกองพัฒนาคุณภาพนิสิตและนิสิตพิการ งานทุนการศึกษา ดำเนินการเบิกจ่าย

ทุนการศกึษาให้กับนิสติ  

4. ม อ บ ฝ่ าย เล ขานุ ก ารป ระส าน ก อ งพั ฒ น าคุ ณ ภาพ นิ สิ ต แล ะนิ สิ ต พิ ก าร                  

จัดทำรูปแบบและแนวทางการสนับสนุนทุนการศึกษาเสนอที่ประชุมคณะกรรมการ

ส่งเสริมกิจการมหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อพิจารณาต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ  

                     5.1 นายวรวัชร ตันตรานนท์ กรรมการ แจ้งให้ที่ประชุมทราบ เรื่อง การประสาน             

ความร่วมมือกับ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) (7 - ELEVEN) เพื่อส่งเสริมผลิตภัณฑ์ชุมชน              

ของมหาวิทยาลัยพะเยาไปสู่เชิงพาณิชย์ว่า ปัจจุบันมหาวิทยาลัยพะเยา โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์         

ดร.สันธิวัฒ น์  พิทักษ์พล กับบริษัท  ซีพี  ออลล์  จำกัด (มหาชน) โดย ดร.สันติ  แก้ วลอยมา                     

ได้พูดคุยและหารือในรายละเอียดการดำเนินงานพัฒนา UP Product เข้าสู่ช่องทางของร้านสะดวกซื้อ 

เซเว่น อีเลเว่น และความร่วมมือในด้านอื่น ๆ โดยมีการประสานงานกันอย่างต่อเนื่องและเป็นไปด้วยดี           

1.2.23 นางสาวอภิสรา         อาภรณ์สายรุง้    ช้ันปีที ่1    คณะศิลปศาสตร์ 

1.2.24 นางสาวรัชนีวรรณ์    ชาญกิจกรรณ์     ช้ันปีที ่3   คณะสหเวชศาสตร์ 

1.2.25 นางสาวอริษา          ปวงประชัง        ช้ันปีที ่1    คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.2.26 นางสาวนริศรา          วิชากุล          ช้ันปีที ่5    คณะศิลปศาสตร์ 

2.1 นางสาวชรินธร  ฟองจางวาง ช้ันปีที่ 3   คณะนิตศิาสตร์ 

2.2 นางสาวกิรดา  สระทองแร ่ ช้ันปีที่ 3    คณะบรหิารธุรกจิและนิเทศศาสตร์ 

2.3 นายศรัณยู  อยู่กันทรากร ช้ันปีที่ 1    คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์และศิลปกรรมศาสตร์ 

2.4 นางสาวปิยาภรณ์  ศรเีที่ยง   ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยการศึกษา 

2.5 นายสรายุทธ  วิเขตกิจ ช้ันปีที่ 5 วิทยาลัยการศกึษา 

2.6 นางสาวอรสา  แซ่โซ้ง ช้ันปีที่ 3 คณะศลิปศาสตร์ 

2.7 นางสาวเพ็ญนภา  คงเมือง ช้ันปีที่ 3 วิทยาลัยการศกึษา 

2.8 นางสาวพลอยพรรณ  เต็มจิรวัฒน์ ช้ันปีที่ 1 คณะรัฐศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2.9 นายกรวิชญ์  ถิกิจ ช้ันปีที่ 4 คณะวิศวกรรมศาสตร์ 

2.10 นางสาวพนิตา   ชูเชดิ ช้ันปีที่ 4 คณะสหเวชศาสตร์ 




