
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ีชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

................................................................... 

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

6. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

7. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

8. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ  

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดี 

2. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

3. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

4. นางจิราพร  เซียงฉิน หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

5. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ นักวิชาการศกึษา 

6. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธ์พชื นักวิชาการศกึษา 

7. นายสิงหา  เกล็ดพงษา นักวิชาการศกึษา 

8. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

9. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางสาวณิรัชดา  วันมหาชัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

11 นางปารดา  เครืออรุณรัตน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 



 

 

12. นายพิชญตม์  รัตนธัญพัทธ์ เภสัชกร 

13. นายยศพล  นันตาลิต เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

14. นางสาวประภาภรณ ์ ทวีโล นักวิชาการเงนิและบัญชี 

15. นางนันทกานต์  แสนรักษ์ พยาบาล 

16. นายพัฒนพงศ ์ สมุทรหล้า บุคลากร 

18. นางสาวอันติกา  ศรวีัฒนกุล พยาบาล 

19. นางวรรณวภิา  แสงศรีจันทร์ นักเทคนิคการแพทย์ 

20. นางสาวอรุณี ปิงยศ นักวิทยาศาสตร์ 

21. นางสาวขวัญฤดี  มหิงษา นักวิทยาศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมวลา 10.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะ

แพทยศาสตร์ รับมอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทาน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

แจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว และสมเด็จพระนางเจ้าพระบรมราชินี ฯ           

ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมพระราชทานอุปกรณ์ทางการแพทย์ให้แก่หน่วยงานในสังกัด

กระทรวงสาธารณสุขและหน่วยบริการทางการแพทย์นอกสังกัดกระทรวงสาธารณสุข เพื่อบรรเทา

ปัญหาการขาดแคลน อุปกรณ์ทางการแพทย์ เพิ่มศักยภาพและประสิทธิภาพในการดูแลรักษาผู้ป่วยโรค

ติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยกระทรวงสาธารณสุข ได้มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์

พระราชทานให้แก่โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ จ านวน ๓ รายการ ดังนี้ Isolation 

Gown  จ านวน 1,500 ชิ้น Coverall Gown จ านวน 200 ชิ้น และ Reusable Isolation Gown จ านวน 200 ชิ้น  

รวมทั้งสิ้น 1,900 ชิน้ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดพิธีรับ

มอบอุปกรณ์ทางการแพทย์พระราชทานขึ้น ในวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 09.30 น. น าโดย 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์ ให้เกียรติเป็นประธานในพิธี  

และรักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ให้เกียรติ

กล่าวรายงานถึงวัตถุประสงค์ จากนั้นอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาได้ท าพิธีรับมอบอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ พร้อมกล่าวค าส านึก ในพระมหากรุณาธิคุณ และถวายความเคารพ พร้อมกับคณะผู้บริหาร 

บุคลากร ณ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 

 

1.2 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง Happy working happy workplace 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ได้ให้โอวาทแก่บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ การท าใจให้เป็นสุขเบิกบาน ในการเข้ามาปฏิบัติงาน อยาก

เห็นบุคลากร อยากเห็นผู้บริหาร อยู่ที่นี้มคีวามสุช อยากท างาน อยากท าให้องคก์รเข็มแข็ง  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.3 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 ฉบับ 

นายศรัณยู พิชัยยา นักวิชาการศกึษา แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เรื่อง หนังสือกองการเจา้ที่ งานส่งเสริมและ

พัฒนา ที่ อว 7304/0410 เรื่อง ขอส่งส าเนาค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 3 ฉบับ ดังนี้ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 361/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งรอง

คณบดี และผูร้ักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 362/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง แตง่ตัง้ผู้ช่วย

คณบดี และผูร้ักษาการแทนผูช่้วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 363/2564 ลงวันที่ 21 มกราคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้

รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 



 

 

1.4 ประธานแจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ได้มอบหมายให้ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร น าเสนอ วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ

ประเด็นยุทธศาสตร ์คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

 เป็นโรงเรียนแพทย์ช้ันน าของลา้นนาตะวันออก 

Leading medical school in Eastern Lanna  

เป้าประสงค์ ผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสาที่เป็นผู้น า ด้านการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวม 

 

พันธกิจ 

(Missions) 

 1. การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิต

อาสา เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ            ในระดับชาติและนานาชาติ  

3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  

4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสบืสานประเพณี ความเป็นไทย  

5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

ชุมชน 

  

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 ความส าเร็จที่แท้จรงิอยู่ที่การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

True success is application of learning to the benefit of mankind 

 

ปณิธาน 

(Determination) 

 ปัญญาและการอุทิศตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน 

Wisdom and dedication for community well being  

 

 

 



 

 

 

ค่านิยม 

(Core Value) 

 MED UP 

 

     M     =     Moral and Service mind        มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ     

จติอาสาและจิตบริการ  

     E      =     Engagement                         ผูกพันและภักดีตอ่องค์กร 

     D     =     Development                       พัฒนาความรู้ความสามารถ           

ด้านวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

     U     =     Unity                                  มีทักษะการท างานเป็นทีมและ 

การมสี่วนรว่มจากทุกองค์กร 

     P     =     Professional    เป็นผู้น าด้านการดูแลปัญหา

สุขภาพ แบบองค์รวม 

 

สมรรถนะหลัก 

(Core 

competencies) 

     ความสามารถในการบูรณาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม 

และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

ผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) ใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวติ (Lifelong Learning) และความผูกพันกับชุมชน (Community Engagement) 

 (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 

Learning) สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สภา

วิชาชีพ และความตอ้งการของสังคมในปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

3. พัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี ใน

การพัฒนางานทางดา้นวิชาชีพ และการใชใ้นชีวติประจ าวัน  

4. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพและระดับสากล เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินการหลักสูตร 

5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ที่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางสังคม 

 

 



 

 

(1.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีระดับความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

2. นิสติมผีลการประเมินระดับคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 ขึน้ไป 

3. ทุกหลักสูตรผ่านมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือระดับสากล 

4. อาจารย์มีผลการประเมินระดับอาจารย์มอือาชีพระดับ 2 ขึน้ไป มากกว่าร้อยละ 50 ขึน้ไป 

(1.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. บัณฑติมสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

มีทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) และความผูกพันกับชุมชน 

(Community Engagement) 

2. นิสติมทีักษะทางสังคม ใช้ชีวติในการเรียนอย่างมคีวามสุข 

3. หลักสูตรผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล 

4. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีสมรรถนะในการบริหารด้านการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพนิสิต  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้านวิชาการ 

  (2.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน (รวมงานวิจัยการเรียนการสอน แพทยศาสตรศึกษา คลินิก 

ชุมชน R2R) 

2. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 (2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3. การสรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตชุมชน/สังคม 

 (2.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องภายใน 

3 ปี 

2. อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วม paper camp งานวิจัย 

   (2.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลงานวิจัยของคณะแพทย์ ได้น าไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนและในการเรียนการสอนนสิิต 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบรกิารวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

  (3.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. มีบริการวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 (3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการสูก่ลุ่มเป้าหมาย 

2. สร้างความร่วมมือกับภาคเีครือขา่ยในการบริการวชิาการฯ 

3. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

  (3.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริการวิชาการเพื่อน าองค์ความรูสู้่ชุมชน (Academic Service) ได้แก่ การจัดบริการ

หน่วยแพทย์พระราชทาน 3 ครั้งต่อปี , 1 คณะ 1 โมเดล และ จัดงานประชุมวิชาการปี

ละ 1 ครั้ง 

(3.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ชุมชนเข้มแข็ง  

2. ชุมชนนวัตกรรม  

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบรกิารวิชาชีพ 

           (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับต่อ

วิสัยทัศนข์องโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ 

2. ระบบบริการทางการแพทย์มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

3. เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ที่ทันสมัย 

 (4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มความรูท้างวิชาชีพ 

หรอื เข้าอบรมทางวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ศกึษาต่อ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ 

4. มีการวางแผนอัตราก าลังใหเ้พียงพอ ต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธ์

กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและคณะ

แพทยศาสตร์ 

5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

 

 

7. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและจรยิธรรมวิชาชีพ 



 

 

8) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนระบบบริการ การส่งต่อ และเชื่อมโยง

เครือขา่ย ทั้งในและนอกองค์กร 

  (4.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. โรงพยาบาลผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสรพ. (HA) ขั้นที่ 2 

ภายในปี 2564 

2. มีจ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของ

โรงพยาบาล 

(4.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การให้บริการ 

2. บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท างาน (Happy 

Workplace) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 

(5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 

และเผยแพร่ 

2. บูรณาการศาสตร์ด้านการแพทย์ กับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชน 

 (5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ส่งเสริมการท ากิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับศลิปะ วัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชน 

(5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย และการท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรม ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

2. ชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายบริการวิชาชีพทางสุขภาพเสริมสร้างศักยภาพความรู้และ

น าไปใช้ อย่างนอ้ยหลักสูตรละ 1 พืน้ที่ 

(5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. นิสิตและบุคลากร เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมความ

เป็นไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบรหิารและธรรมาภิบาล 



 

 

  (6.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. เพื่อให้บุคลากรมคีุณภาพ มีความผูกพัน และมีความภาคภูมใิจในองค์กร 

2. การบริหารจัดการที่มคีวามโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

 (6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. การพัฒนาแผนอัตราก าลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

2. การสรา้งความผูกพันร่วมกัน และความ ภาคภูมใิจภายในองค์กร 

3. การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 

4. การบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์ EdPEX 

5. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มคีวามโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

  (6.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ EdPEX 200 ในปี 2565 

2. แผนพัฒนาอัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ โครงสร้างภายใน และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

3. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมปีระสิทธิภาพ 

4. ความโปร่งใสขององค์กร โดย ITA ระดับ A 

(6.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. องค์กรประสบความส าเร็จ ในการบริหารองคก์ร 

2. องค์กรมคีวามโปร่งใสในการบริหารองคก์ร  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่  4.1 พิจารณาแผนยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ประจ าปี 2564 - 2570 

สรุปเรื่อง  

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอพิจารณาอนุมัติแผนยุทธศาสตร์ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปี 2564 - 2570 ดังนี้ 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 

มติที่ประชุม 

 เห็นชอบอนุมัติ และเห็นควรให้นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ปรับปรุงเพิ่มเติมและแจ้งเวียน

ให้แก่บุคลากรภายในคณะทราบต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.2 พิจารณาคัดเลือกกรรมการประจ าส่วนงาน ข้อ 5(4) 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรื่องที่คณะแพทยศาสตร์          

ได้ประกาศ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการคัดเลือกกรรมการประจ าส่วนงาน ข้อ 5(4) คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้ก าหนดให้วันที่ 22 มกราคม 2564 ตั้งแต่เวลา 09.00 น ถึงเวลา 15.00 น.            

ณ ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็น วัน เวลา และสถานที่ในการ

เสนอชื่อคณะกรรมการประจ าส่วนงาน ข้อ 5(4) ซึ่งมีผู้มาใช้สทิธิ์จ านวน 3 ราย โดยมีผู้ได้รับการเสนอชื่อ

ดังนี้ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตบัณฑติ 

   1) นายแพทย์วัชเรสร  พันธ์พัฒนกุล  1 เสียง 

   2) นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร 1 เสียง 

   3)ดร.ณรงคศ์ักดิ์  มั่นคง   1 เสียง 

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

   1) นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา  2 เสียง 

   2) นายแพทย์พรชัย  สุขแสน  1 เสียง 



 

 



 

 



 

 

 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา  

จงึขอเสนอต่อที่ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลื่อกกกมการประจ าส่วนงาน ดังนี้ 

1. หลักสูตรแพทยศาสตบัณฑติ 

   1) นายแพทย์วัชเรสร  พันธ์พัฒนกุล  

   2) นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร 

   3)ดร.ณรงคศ์ักดิ์  มั่นคง  

   4) นายแพทย์พรชัย  สุขแสน 

  2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

   1) นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา 

   ทั้งนี ้เดิม นายแพทย์พรชัย สุขแสน ได้ถูกเสนชื่อให้เป็นกรรมการ ส่วนของผูแ้ทน

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ อีกทั้งยังอยู่ในช่วงระยะเวลา



 

 

ศึกษาต่อ จึงย้ายไปอยู่ส านักงานแพทยศาสตร์ (แทน) เนื่องจากไม่ได้เป็นอาจารย์ประจ าหลักสูตร

ดังกล่าว 

มติท่ีประชุม 

 อนุมัติและเห็นชอบ ให้บุคลากรดังต่อไปนี้ เป็น กรรมการประจ าส่วนงาน ข้อ5(4) โดยใหม้ี

ผลตัง้แต่วันที่ 29 มกราคม 2564 เป็นต้นไป  

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร เป็น กรรมการ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา  เป็น กรรมการ 

 

 ระเบียบวาระที่  4.3 พิจารณาการปรับปรุงห้องส านักงานและห้องพักแพทย์ 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณาการ

ปรับปรุงห้องส านักงานและปรับปรุงห้อง OPD 3 ให้เป็นหอ้งเลคเชอร์มีรายละเอียดดังนี ้

  1. แผนผังอาคารปรับปรุงห้องส านักงาน ดังนี้ 

     1.1 หอ้งส านักงาน 1 ขอพิจารณาปรับปรุงเป็นห้องรองคณบดี 

     1.2 ห้องส านักงาน 2 และห้องส านักงาน 4 ขอพิจารณาปรับปรุงเป็นห้องปฏิบังานของ

เจ้าหนา้ที่ฝ่ายสนับสนุน 

     1.3 ขอพิจารณาใช้ห้องปฏิบัติการปรับปรุงเป็นห้องพักอาจารย์/หอ้งพักแพทย์  

     1.4 ห้อง OPD 3 ขอพิจารณาปรับปรุงเป็นห้องเลคเชอร์ จ านวน 2 ห้อง ซึ่งสามาถนั่ง

ได้ห้องละ 50 ที่นั่ง  

     (ทั้งนี้หากในอานาคต ห้อง OPD จะต้องเปิดใช้บริการ จะย้ายอุปกรณ์ไปสถานที่อื่น

ต่อไป 



 

 

 

 
   แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ให้ความเห็นเนื่องจาก 

ห้องOPD 3 จะเปิดให้บริการตามแผนที่วางไว้  โดยจะใช้เป็นห้องตรวจผู้ป่วยนอก จ านวน 30 ห้อง              

ซึ่งมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้ห้อง OPD 1, 2, 3, 4 ในปีพ.ศ. 2568 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ให้ความเห็น ทาง

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 



 

 

ในบางรายวิชา จะมีแพทย์เป็นผู้สอนในรายวิชา จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องใช้สถานที่ ในการเรียนการสอน 

รวมทั้งเป็นสถานปฏิบัติการ 

   ศาสตราจารย์  นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดี            

คณะแพทยศาสตร์ ให้ความเห็น ท่านอธิการบดี และท่านคณบดีคณะทันตแพทย์ ได้ตกลงร่วมกันทาง

วาจาไว้ เรื่อง จะอนุญาติให้ใช้อาคารที่ก าลังอยู่ในขั้นตอนการก่อสร้าง โดยสามารถใช้เนห้องเลคเชอร์ 

หอ้งปฏิบติการ รวมถึงเป็นห้องส านักงาน ร่วมกันกับคณะทันตแพทย์ได่ 

 

   แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ให้ความเห็น หากดูตาม

แผนการก่อสร้างอาคารคณะทันตแพทย์ ซึ่งจะด าเนินการแล้วเสร็จปี 2566-2567 ดังนั้นจึงขอเสนอให้

อนุมัติปรับปรุงห้อง OPD 3 ไปพลางก่อน เมื่อการก่อสร้างอาคารเสร็จสิ้น จึงจะย้ายอุปการณ์ไปยัง

อาคารคณะทันตแพทย์ ซึ่งทันช่วงเวลาแผนการเปิดให้บริการห้องตรวจผู้ป่วยนอก ของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  เพื่อพิจารณาการจัดซือ้จัดจา้งดังนี้ 

  1. คุณลักษณะครุภัณฑก์ารปรับปรุงหอ้งส านักงานและหอ้งพักแพทย์ 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  2. จ านวนครุภัณฑแ์ละราคากลางการปรับปรุงหอ้งส านักงานและหอ้งพักแพทย์ 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  3. รายละเอียดครุภัณฑ ์ประจ า โถงช้ัน 2 และ หอ้งประชุมสัมมนา 50 ที่นั่ง 

 
 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

  4. จ านวนครุภัณฑห์อ้งโถง และหอ้งสัมมนา 50 ที่นั่ง 

 

 
มติท่ีประชุม เห็นชอบ อนุมัติ และมอบหมายให้นพ.วสุชล ชัยชาญ ด าเนินการต่อไป โดยใช้งบประมาณ

อย่างประหยัด และมอบหมายให้เจ้าหน้าที่พัสดุ ด าเนินการตรวจเชคครภัณฑ์พาติช่ัน ที่ยังใช้งานได้              

โดยใหไ้ด้ผลภายในอาทิตยหน้า 



 

 

 ระเบียบวาระที่  4.4 พิจารณาแผนอัตราก าลังอาจารย์แพทย์ และ บุคลากร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เชื่อมโยงกับการพัฒนาส่วนโรงพยาบาล) 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณาแผน

อัตราก าลังอาจารย์แพทย์ และ บุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เชื่อมโยงกับการพัฒนา

ส่วนโรงพยาบาล) 

 ดังนี้ 

  1. แผนอัตราก าลังบุคลากร (แพทย์/อาจารย์แพทย์) ปีการศึกษา 2564-2570 เชื่อมโยง

กับการพัฒนาส่วนโรงพยาบาล (จ านวนเตียงและ service plan) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ๘ อัตราก าลังแพทย์จ าแนกตามสาขา 

ล าดับ กลุ่มวิชา 
แผนการ

รับ (รวม) 

แผนการรับ  

(Subspecialty) 

ปฏิบัติงาน/ 

เรยีนต่อ 

รับ

เพิ่ม 

๑ อายุรศาสตร ์ ๒๗  ๑๑ ๑๗ 

 อายุรศาสตร์ทั่วไป  ๐ ๒  
๑.๑ ตจวทิยา  ๓ ๓ ๐ 

๑.๒ อายุรศาสตร์ประสาทวิทยา  ๒ ๑ ๑ 

๑.๓ อายุรศาสตร์โรคเลือด  ๑ ๐ ๑ 

๑.๔ อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา  ๓ ๑ ๒ 

๑.๕ อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติซัม  ๑ ๐ ๑ 

๑.๖ อายุรศาสตร์โรคไต  ๓ ๐ ๓ 

๑.๗ อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ  ๑ ๐ ๑ 

๑.๘ อายุรศาสตร์ทางเดินหายใจ  ๒ ๐ ๒ 

๑.๙ อายุรศาสตร์ระบบทางเดินอาหาร  ๒ ๐ ๒ 

๑.๑๐ อายุรศาสตร์โรคระบบหัวใจ  ๓ ๐ ๓ 

๑.๑๑ อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อ  ๒ ๑ ๑ 

๑.๑๒ อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ  ๑ ๑ ๐ 

๑.๑๓ อายุรศาสตร์โรคภูมแิพ้  ๐ ๐ ๐ 

๑.๑๔ เวชบ าบัดวิกฤต  ๑ ๐ ๑ 

๑.๑๕ อายุรศาสตร์ผู้ป่วยนอก  ๒ ๒ ๐ 

๒ ศัลยศาสตร ์ ๑๗  ๓ ๑๔ 

 ศัลยศาสตร์ทั่วไป  ๐ ๑  

๒.๑ 
ศั ล ยศาสตร์ ท า ง เ ดิ น อ าหา ร 

(Colorectal)  ๑ ๐ ๑ 

๒.๒ 
ศัลยศาสตร์ ตั บ  ตั บอ่ อนและ

ทางเดินน้ าดี  ๑ ๐ ๑ 

๒.๓ ศัลยศาสตร์ศีรษะ คอ และเต้านม  ๑ ๐ ๑ 

๒.๔ ศัลยศาสตร์อุบัติเหต ุ  ๒ ๐ ๒ 

๒.๕ ศัลยศาสตร์หลอดเลือด  ๒ ๐ ๒ 

๒.๖ ศัลยศาสตร์ ผา่ตัดผา่นกล้อง  ๒ ๐ ๒ 



 

 

๒.๗ ประสาทศัลยศาสตร์  ๒ ๐ ๒ 

๒.๘ ศัลยศาสตร์ทรวงอก  ๒ ๐ ๒ 

๒.๙ 
ศั ล ย ศ า ส ต ร์ ร ะ บ บ ท า ง เ ดิ น

ปัสสาวะ  ๒ ๑ ๑ 

๒.๑๐ กุมารศัลยศาสตร์  ๑ ๐ ๑ 

๒.๑๑ ศัลยศาสตร์ตกแต่ง  ๑ ๑ ๐ 

๓ กุมารเวชศาสตร์ ๑๒  ๔ ๘ 

 กุมารเวชศาสตร์   ๒  
๓.๑ กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ  ๑ ๑ ๐ 

๓.๒ 

กุมารเวชศาสตร์ โลหติวิทยาและ

มะเร็งวิทยา  ๑ ๑ ๐ 

๓.๓ กุมารเวชศาสตร์ เวชบ าบัดวิกฤต  ๑ ๐ ๑ 

๓.๔ กุมารเวชศาสตร์ ทารกแรกเกิด  ๑ ๐ ๑ 

๓.๕ กุมารเวชศาสตร์ ประสาทวิทยา  ๑ ๐ ๑ 

๓.๖ กุมารเวชศาสตร์ โภชนวิทยา  ๑ ๐ ๑ 

๓.๗ กุมารเวชศาสตร์ โรคไต  ๑ ๐ ๑ 

๓.๘ 
กุมารเวชศาสตร์ โรคทางเดิน

อาหาร  ๑ ๐ ๑ 

๓.๙ 
กุมารเวชศาสตร์ โรคระบบ

ทางเดินหายใจ  ๑ ๐ ๑ 

๓.๑๐ กุมารเวชศาสตร์ ตจวทิยา  ๐ ๐ ๐ 

๓.๑๑ กุมารเวชศาสตร์ โรคต่อมไร้ท่อ  ๑ ๐ ๑ 

๓.๑๒ กุมารเวชศาสตร์ พัฒนาการเด็ก  ๑ ๐ ๑ 

๓.๑๓ กุมารเวชศาสตร์ โรคติดเชือ้  ๑ ๐ ๑ 

๓.๑๔ กุมารเวชศาสตร์ โรคข้อ  ๐ ๐ ๐ 

๓.๑๕ กุมารเวชศาสตร์ โรคภูมิแพ้  ๐ ๐ ๐ 

๓.๑๖ กุมารเวชศาสตร์ เวชพันธุศาสตร์  ๐ ๐ ๐ 

๔ สูติศาสตร์และนรเีวชวิทยา ๑๐  ๒ ๘ 

๔.๑ Urogynecology  ๓ ๐  
๔.๒ Maternal fetal medicine  ๓ ๐  
๔.๓ Reproductive medicine  ๒ ๐  



 

 

๔.๔ Gynecologic oncology   ๒ ๐   

๕ เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน ๗  ๒ ๕ 

๖ เวชศาสตรค์รอบครัว ๓  ๑ ๒ 

๗ จติเวชศาสตร์ ๔  ๒ ๒ 

๘ จติเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น ๑  ๑ ๐ 

๙ วิสัญญีวิทยา ๘  ๖ ๒ 

๙.๑ วิสัญญีวิทยาทั่วไป  ๔ ๐  
๙.๒ วิสัญญีวิทยา ผ่าตัดหัวใจ  ๒ ๐  

๙.๓ 
วิสัญญีวิทยา ผ่าตัดระบบ

ประสาท  ๒ ๐  
๙.๔ วิสัญญีวิทยา ระงับปวด  ๒ ๐  
๑๐ ออร์โธปิดิกส์ ๑๒  ๖ ๖ 

๑๐.๑ ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์ทางมอื  ๑ ๐  
๑๐.๒ ออร์โธปิดิกส์ เวชศาสตรก์ารกีฬา  ๑ ๐  

๑๐.๓ 
ออร์โธปิดิกส์ ข้อสะโพกและข้อ

เข่า  ๓ ๐  
๑๐.๔ ออร์โธปิดิกส์เด็ก  ๑ ๐  

๑๐.๕ 
ออร์โธปิดิกส์ ศัลยศาสตร์กระดูก

สันหลัง  ๒ ๐  
๑๐.๖ ออร์โธปิดิกส์ อุบัติเหตุ  ๓ ๐  
๑๐.๗ ออร์โธปิดิกส์ เนือ้งอกของกระดูก  ๑ ๐  
๑๑ เวชศาสตรฟ์ื้นฟู ๒  ๑ ๑ 

๑๒ โสต ศอ นาสิกวิทยา ๓  ๓ ๐ 

๑๓ จักษุวิทยา ๒  ๐ ๒ 

๑๔ รังสวีิทยาวินจิฉัย ๖  ๒ ๔ 

๑๕ รังสรีักษาและมะเร็งวิทยา ๒  ๐ ๒ 

๑๖ นิตเิวชศาสตร์ ๑  ๐ ๑ 

๑๗ พยาธิวิทยา** ๒  ๑ ๑ 

๑๘ เวชศาสตรป์้องกัน ๑  ๑ ๐ 

  รวม ๑๒๐ 
  

๗๖ 

 



 

 

 

  2. แผนอัตราก าลังบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564-2570 

เชื่อมโยงกับการพัฒนาส่วนโรงพยาบาล (จ านวนเตียงและ service plan) 

 

ตาราง ๔ กรอบอัตราก าลังของสายงานบริหารและสนับสนุนบริหาร (กรอบไม่เกินร้อยละ ๖๐) 

กลุ่มอัตราก าลัง 

อัตราก าลังของสายสนับสนุนวิชาชีพ (คน) 

ป ี ๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

เตียง ๘๐ ๑๒๐ ๑๖๐ ๒๐๐ ๒๘๐ 

สายวิชาชีพหลัก ๑๓๑ ๑๒๐ ๑๓๖ ๑๗๐ ๑๐๘ 

ร้อยละ ๖๐ ของสายวิชาชีพหลัก ๗๘.๖ ๗๒ ๘๑.๖ ๑๐๒ ๖๔.๘ 

สายสนับสนุนวิชาชีพหลัก ๓๐ ๓๕ ๒๗ ๒๒ ๑๘ 

 ดังนัน้ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา จงึขออัตราก าลัง ดังนี้ 

ตาราง ๕ อัตราก าลังสายงานบริการสุขภาพ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

ต าแหน่ง 
อัตราก าลังรายปี พ.ศ. (คน) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. นายแพทย์ ๕๐ ๕๘ ๖๘ ๗๘ ๙๔ 

๒. เภสัชกร ๑๐ ๑๙ ๒๗ ๓๘ ๔๕ 

๓. พยาบาล ๑๒๘ ๑๕๘ ๒๐๙ ๒๙๓ ๓๒๔ 

๔. นักเทคนิคการแพทย์ ๓ ๙ ๑๔ ๒๒ ๓๓ 

๕. นักกายภาพบ าบัด ๓ ๕ ๕ ๘ ๑๐ 

รวมทั้งสิ้น ๑๙๔ ๒๔๙ ๓๒๓ ๔๓๙ ๕๐๖ 

 

 

 

 



 

 

ตาราง ๖ อัตราก าลังสายงานบริการสุขภาพอื่น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าแหน่ง 
อัตราก าลังรายปี พ.ศ. (คน) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. นักรังสีการแพทย์ ๓ ๔ ๖ ๖ ๘ 

๒. นักวิชาการสาธารณสุข - ๒ ๔ ๖ ๗ 

๓. นักกิจกรรมบ าบัด - ๑ ๒ ๒ ๒ 

๔. นักจิตวิทยา - ๑ ๒ ๒ ๒ 

๕. นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ - ๒ ๔ ๖ ๗ 

๖. นักโภชนาการ - ๒ ๔ ๕ ๕ 

๗. นักวิชาการเวชสถิติ ๒ ๓ ๕ ๖ ๙ 

๘. นักเวชระเบียน ๑ ๑ ๒ ๒ ๒ 

๙. นักปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ - ๒ ๗ ๙ ๑๐ 

๑๐. นักนิติวทิยาศาสตร์ - - ๑ ๒ ๓ 

๑๑. นักสังคมสงเคราะห์ - ๑ ๑ ๑ ๑ 

๑๒. นักวิทยาศาสตร์ - ๕ ๘ ๘ ๑๓ 

๑๓. เจ้าพนักงานเวชกรรมฟื้นฟู/ ผู้ช่วย

นักกายภาพบ าบัด 

- ๒ ๒ ๔ ๕ 

๑๔. เจ้าพนักงานเภสัชกรรม ๓ ๑๑ ๑๖ ๒๑ ๒๗ 

๑๕. เจ้าพนักงานสาธารณสุข - ๑ ๒ ๒ ๓ 

๑๖. พนักงานช่วยเหลือคนไข้ - ๔ ๘ ๑๐ ๑๐ 

๑๗. ผู้ช่วยรังสเีทคนิค - ๒ ๓ ๔ ๔ 

๑๘. พนักงานผ่าและรักษาศพ - - - - - 

๑๙. พนักงานเปล ๒ ๔ ๖ ๖ ๖ 

๒๐. พนักงานผูช่้วย (จ่ายกลาง) ๑ ๒ ๒ ๒ ๓ 

๒๑. พนักงานผูช่้วย (โภชนาการ) ๑ ๒ ๒ ๒ ๒ 

๒๒. พนักงานผูช่้วย (ซักฟอก) ๑ ๒ ๒ ๓ ๓ 

๒๓. พนักงานผูช่้วย (ฉุกเฉินการแพทย์) ๑ ๐ ๑ ๑ ๑ 

๒๔. ผูช่้วยพยาบาล ๓๖ ๕๓ ๗๒ ๙๙ ๑๐๖ 

๒๕. ผูช่้วยเทคนิคการแพทย์ ๐ ๕ ๘ ๘ ๑๓ 

๒๖. เจ้าพนักงานเวชระเบียน ๓ ๕ ๙ ๑๓ ๑๗ 

รวมทั้งสิ้น ๕๔ ๑๑๘ ๑๗๙ ๒๓๐ ๒๖๙ 

 



 

 

ตาราง ๗  อัตราก าลังสายสนับสนุนวิชาชีพหลัก โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต าแหน่ง 
อัตราก าลังรายปี พ.ศ. (คน) 

๒๕๖๔ ๒๕๖๕ ๒๕๖๖ ๒๕๖๗ ๒๕๖๘ 

๑. นิตกิร ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๒. วิศวกร ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๓. นักวิชาการเงินและบัญชี ๖ ๑๐ ๑๒ ๑๔ ๑๖ 

๔. วิศวกรคอมพิวเตอร์ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๕. นักเทคโนโลยีสารสนเทศ ๒ ๓ ๔ ๕ ๖ 

๖. นักเวชนทิัศน์ ๑ ๒ ๓ ๔ ๕ 

๗. นักทรัพยากรบุคคล ๔ ๖ ๗ ๘ ๙ 

๘. นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ๒ ๔ ๖ ๘ ๙ 

๙. นักจัดการทั่วไป  ๘ ๑๓ ๑๕ ๑๗ ๑๙ 

๑๐. นักวิชาการพัสดุ ๖ ๑๑ ๑๖ ๑๘ ๒๐ 

๑๑. นักตรวจสอบภายใน ๒ ๔ ๖ ๗ ๗ 

๑๒. นักประชาสัมพันธ์ ๑ ๓ ๕ ๗ ๗ 

๑๓. เจ้าพนักงานเกษตร ๒ ๔ ๖ ๘ ๑๐ 

๑๔. พนักงานขับรถยนต์ ๓ ๔ ๕ ๕ ๕ 

๑๕. ช่างเทคนิค ๒ ๖ ๘ ๑๐ ๑๒ 

รวม ๔๔ ๗๙ ๑๐๖ ๑๒๘ ๑๔๖ 

 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ให้ความเห็น โดยปกติกระบวนการขอกรอบอัตราก าลังมหาวิทยาลัยจะมคีณะกรรมการบริหารงานบุคคล

อยู่ ซึ่งตัวเลขข้อมูลการขอกรอบอัตราก าลังจะต้องประสานไปยังกองการเจ้าหน้าที่ก่อนว่าวัตถุประสงค์

คณะแพทยศาสตร์ จะด าเนินการรับกลุ่มไหนจ านวนเท่าไร ซึ่งปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์มีจ านวน

บุคลากรจ านวน 40กว่าคน แต่บุคลากรที่มีสถานะปฏิบัติงานไม่ถึง 20 คน เพราะว่ามีบุคลากรที่ก าลังลา

ศึกษาอยู่ในระหว่าการเรียนไม่ต ากว่า 3 – 4 ปีเป็นอย่างน้อย ทั้งนี้จึงตองก าหนดกลยุทธให้ย่อยลงไปอีก 

ซึ่งในส่วนตัวแล้วเห็นด้วยกับนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ในการเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก าลังทั้งหมด ใน

ปี 2570 ซึ่งในทางที่สุดแล้วจะต้องได้ก าลังคนไม่เกิน 120 คน ภายในปี 2570 แต่ในระหว่างนี้ อาจจะ

สามารถรับบุคลากรได้ในแตละปีไม่เท่ากัน ซึ่งท าให้เกิดความยืดหยุ่นในการรับบุคลากรเพื่อให้ภายในปี 

2570 จะต้องมีบุคลากรสายวิชาการจ านวน 120 คน 

 

 

 



 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบเรื่องจ านวนอัตราก าลังอาจารย์แพทย์ และบุคลากรโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ทั้งนี้นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผู้ช่วยอธิการบดี ปฏิบัติงานร่วมกับกองแผน รับเรื่องอัตราก าลังไป

ประสานงานกับกองแผน เรื่องวิธีการและหลักเกณฑ์ในการรับบุคลากร ทั้งอาจารย์แพทย์และบุคลากร

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ระเบียบวาระที่  4.5 พิจารณาแผนการรับบุคลากรสายสนับสนุน 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณา

แผนการรับบุคลากรสายสนับสนุน  เนื่องจากตามที่สภามหาวิทยาลัยพะเยาได้มีมติให้จัดตั้ง                     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยแยกตัวออกมาจากคณะแพทยศาสตร์ จึงท าให้บุคลากรสายสนับสนุน          

ขาดแคลน  

 
 

ซึ่งแผนอัตราก าลังนี้ ได้เพิ่มเติมในต าแหน่ง นักวิจัย เจ้าหน้าที่วิจัย ดังนั้นบัจจุบันมีอัตราก าลังพนักงาน

สายสนับสนุนปฏิบัติงาน ณ ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 1. ต าแหน่งนักวิชาการศกึษา  จ านวน  6  อัตรา 

 (ต าแหน่งนักวิชาการศกึษา จ านวน 2 อัตรา ปฏิบัติงาน ณ รพ.นครพิงค์ และรพ.พะเยา) 

 2. ต าแหน่งบุคลากร   จ านวน  1  อัตรา 

 3. ต าแหน่งนักวิทยาศาสตร์  จ านวน  1  อัตรา 

 4. ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป จ านวน  2  อัตรา 



 

 

 5. ต าแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี จ านวน  1  อัตรา 

 6. ต าแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  อัตรา 

หากดูจากตรางรางแผนอัตราก าลังสายสนับสนุน ปีการศึกษา 2564-2570 ในต าแหน่งนักวิชาการศึกษา 

จะคิดตามจ านวนนิสิต ซึ่งใน ม.ค.อ.1 ก าหนดให้ จ านวนนิสิต 20 คน ต่อ นักวิชาการศึกษา 1 คน ดังนั้น

ถ้าหากให้เป็นไปตามเกณฑ์ จะต้องมีจ านวนนักวิชาการศึกษา 11 คน เพราะบัจจุจัน มีจ านวนนิสิตตลอด

หลักสูตรอยู่ที่ 220 คน ในส่วนของต าแหน่งอื่นๆ ที่จะขอรับเพิ่ม คือ ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป  

2 อัตรา ต าแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา โดยการปฏิบัติงานพัสดุของคณะแพทยศาสตร์ ยังเป็นอัตรา

จ้างงบประมาณคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งต าแหน่งดังกล่าวเป็นต าแหน่งที่มีความรับผิดชอบสูง และมีความ

เสี่ยงในการปฏิบัติงานสูง จึงมีความจ าเป็นที่จะต้องขอกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัย                 

ส่วนต าแหน่งเหน้าทีวิจัย 1 อัตรา และต าแหน่งนักวิจัย 1 อัตรา เห็นความจ าเป็นในการรับเพื่อรองรับ

ภาระกิจการท าวิจัยของแพทย์  

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์          

ให้ข้อมูลในที่ประชุมดังนี ้การรับต าแหน่งนักวิชการศกึษาเพิ่มขึ้นนั้น ต้องมาดูบริบทระบบงานระหว่างคณะ

ว่ามีมากน้อยเพียงใด และมีควาจ าเป็นที่จะต้องมีกรอบพนักงานเพิ่มจ านวนเท่าไร 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มติมดังนี้ ทางหน่วยงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้มีการประชุมกันและวางแผน

ก าลังคน โดยแบ่งหน่วยงานงานภายในออกเป็น 5 หน่วยงาน และมีภาระกิจอยู่ 2 ภาระกิจ คือ               

เรื่องหลักสูตร และเรื่องกิจการนิสิต แต่มีหน่วยงานภายใน คือ หน่วยสนับสนุนบริการ ทางหน่วยงานได้

มอบหมายให้นักวิทยาศาสตร์ และนักวิชาการคอมพิวเตอร์ เข้ามาช่วยภายในหน่วยงาน แต่ทั้งนี้เรามี

นักวิชาการ 1 คน ขึ้นมาด ารงต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะ คือ นายศรัณยู พิชัยยา ดังนั้นนักวิชาการที่

ปฏิบัติงานด้านวิชาการภายในส านักงานโดยตรงมีอยู่ 3 อัตรา แต่จริง ๆ แล้วมีงานทั้งหมดอยู่ 4 หน่วย

เป็นอย่างน้อย ดังนั้นถ้าหากขอกรอบอัตราได้อีกสัก 5 อัตรา เพื่อให้ได้หน่วยละ 2 อัตรา จึงจะท าให้

สามารถท าให้การด าเนินงานภายในเกิดความคล่องตัวมากยิ่งขึ้น 

 

มติท่ีประชุม  : เห็นชอบ และอนุมัตดิังนี้ 

1. เห็นชอบให้ด าเนินการชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตราไปพลางก่อน ส่วนในต าแหน่งอื่น ๆ ให้น าเสนอคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลาภายหลังต่อไป ทั้งนีต้้องดูภาระงานว่ามีความจ าเป็นหรอืไม่ในขณะนั้น 

2. อนุมัติให้ด าเนินการรับสมัคร จ านวน 6 อัตรา โดยใช้งบประมาณภายในคณะ

แพทยศาสตร์ ดังนี้ 

   2.1 ต าแหน่งนักวิจัย   จ านวน 1 อัตรา 

   2.2 ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่วจิัย  จ านวน 1 อัตรา 

   2.3 ต าแหน่งนักวิชาการศกึษา  จ านวน 2 อัตรา 

   2.4 ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่  4.6 พิจารณาการจัดซื้อจัดจ้างเครื่องถ่ายเอกสาร 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง 

พิจารณาการจัดซือ้จัดจา้งเครื่องถ่ายเอกสาร สรุปเรื่อง คือ เดิมคณะแพทยศาสตร์ ได้มกีารจัดเช่าเครื่อง

ถ่ายเอกสาร ขาว-ด า จ านวน 10 เครื่อง และเครื่องถ่ายเอกสาร สี จ านวน 2 เครื่อง ซึ่งปัจจุบันเครื่อง

ถ่ายเอกสาร ขาว-ด า อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ 1 เครื่อง และอยู่ที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 9 

เครื่อง ส่วนเครื่องถ่ายเอกสาร สี อยู่ที่คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 เครื่อง และอยู่ที่คณะสาธารณสุข 

จ านวน 1 เครื่อง ซึ่งในอนาคตจะมีการส่งมอบงาน ของหัวหน้าส่วนงาน นั้น 

 



 

 

 
 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

 เพื่อพิจารณาการแบ่งครุภัณท์เครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ด า จามคณสาธารณสุขศาสตร์

เพิ่มเติม  

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ เสนอเพิ่มเติมว่า           

ความจะต้องขอแบ่งมาใช้งานอีก 4 เครื่อง เพราะรองรับการปริ้นงานภายในของคณแพทยศาตร์ ทั้งใน

ส่วนของห้องพักอาจรย์แพทย์และหอ้งส านักงานคณะ  



 

 

 ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เสนอเพิ่มเติมว่า ควรจะประสานขอเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ด า จากคณะสาธารณุสขศาสตร์มาเพิ่มอีก 

จ านวน 4 เครื่อง  

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการประสานคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ขอเครื่องถ่ายเอกสาร ขาว-ด า เพิ่มเติมจ านวน 4 เครื่อง  

 

ระเบียบวาระที่  4.7 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ยืมรถตู้ ป้ายทะเบียน นข 3418 

พะเยา (ตั้งแต่เดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2564) 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง             

ขออนุมัติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ยืมรถตู้ ป้ายทะเบียน นข 3418 พะเยา              

(ตั้งแตเ่ดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2564) สรุปเรื่อง คือ ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตัง้

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็น

ต้นไป ทั้งนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีความจ าเป็นในการใช้รถตู้ดีเซล 12 ที่นั่ง ป้ายทะเบียน           นข 

3418 พะเยา เพื่อใช้ในการปฏิบัติงานของคณะสาธารณสุขศาสตร ์นั้น 



 

 

 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์                                

เพื่อขออนุมัติ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ยืมรถตู้ ป้ายทะเบียน นข 3418 พะเยา                         

(ตั้งแตเ่ดือนมกราคม - เดือนกันยายน 2564) 

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะ

แพทยศาสตร์ ขอสอบถามขอ้มูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการเบิกจ่ายค่าเชา่รถ ค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ว่าหนว่ยงานใด

เป็นผู้เบิกจา่ย 

  นางสาวชลิตา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในช่วย

เวลา 3 เดือนที่ผ่านมาทางคณะแพทยศาสตร์ ได้ใช้งบประมาณในส่วนของเงินรายได้คณะเบิกจ่าย           

ในส่วนของค่าน้ ามันเชื้อเพลิง ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้เบิกจ่ายเอง ทั้งนี้ตั้งแต่เดือนมกราคม 

2564 เป็นต้นมา แต่ในปัจจุบัน ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้โอนงบประมาณค่าเช่ารถต้ ซึ่งเป็นหมวด

เงินรายได้ เข้ามาให้ทางคณะแพทยศาสตร์ เป็นผู้เบิกจา่ยตามสัญญาเช่า ซึ่งจะหมดในปี 2567 



 

 

  นายแพทยสรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้ขอเสนอให้ งานพัสดุคณะแพทยศาสตร์ ประสานไปที่พัสดุมหาวิทยาลัยพะเยาในการขอ

ปรับเปลี่ยนสัญญาเช่ารถตู้ เพื่อให้เป็นไปตามภาระกิจการใช้งานรถตู้ของส่วนงานนั้นๆ และจะไม่ได้           

ผูกพันกับงบประมาณของคณะ 

 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ และอนุมัตดิังนี้ 

 1. อนุมัติให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ ยืมรถยนต์ตู้ (ดีเซล) หมายเลขทะเบียน นข 3418 

พะเยา พร้อมพนักงานขับรถ ตั้งแตเ่ดือนมกราคม พ.ศ. 2564 ถึงเดอืนธันวาคม 2564 

 2. มอบหมายให้งานพัสดุประสานพัสดุส่วนกลางด าเนินการแก้ไขสัญญาเช่ารถยนต์ตู้ 

(ดีเซล) หมายเลขทะเบียน นข 3418 พะเยา  

 

ระเบียบวาระที่  4.8 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ยืมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต 

จ านวน 15 เคร่ือง 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร  แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง             

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอความอนุเคราะห์ยืมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 15 เครื่อง สรุปเรื่อง คือ 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง จัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2563 

โดยใหม้ีผลตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ประกอบกับหนังสือคณะแพทยศาสตร์                     ที่ 

อว 7332/5108 ลงวันที่ 30 พฤศจกิายน 2563 เรื่อง ขออนุมัตจิัดชือ้เครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 

1 ราการ ด้วยวิธีเฉพาะเจาะจง ซึ่งได้จัดซือ้เครื่องคอมพวิเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 25 เครื่อง            โดยมี

วัตถุประสงค์ในการจัดซือ้เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการภายในคณะแพทยศาสตร์ นั้น             คณะ

สาธารณสุขศาสตร์  จึงมีความประสงค์ขอความอนุ เคราะห์ยืมเครื่องคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต             

จ านวน 15 เครื่อง เพื่อใช้ในการประชุมคณะกรรมการภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ 



 

 

 
ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์                                                              

เพื่อขอพิจารณาการทีค่ณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอความอนุเคราะหย์ืมคอมพิวเตอร์แท็บเล็ต จ านวน 15 เครื่อง 

   

 

 



 

 

มติท่ีประชุม ไม่เห็นชอบ เนื่องจากคณะแพทย์ มีความจ าเป็นต้องใช้คอมพิวเตอร์แท็บเล็ต ในการประชุม

คณะกรรมการคณะ และการประชุมอื่นๆ ซึ่งคณะกรรมการคณะ อาจารย์แพทย์ และ หัวหน้าส่วนงาน

ของคณะแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มีจ านวนมาก จึงมีจ านวนคอมพิวเตอร์แท็บเล็ตไม่

เพียงพอส าหรับการประชุมดังกล่าว   

 

 

 ระเบียบวาระที่  4.9 พิจารณาการเซ็นชื่อปฏิบัติงานของอาจารย์ (สแกนน้ิว) 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม ขอพิจารณา         

การเซ็นชื่อปฏิบัติงานของอาจารย์ (สแกนนิ้ว) เพื่อควบคุมการมาปฏิบัติงานของสายวิชาการ ซึ่งตาม

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปฏิบัติงาน ในวันท าการปกติ พ.ศ.2562 ในข้อ 5 ให้ก าหนดเวลา

ปฏิบัติงานในวันท าการปกติของพนักงานและลูกจ้าง ตั้งแต่เวลา 08.30 นาฬิกา ถึง 16.30 นาฬิกา             

เว้นแต่พนักงานและลูกจ้าง สายวิชาการ การก าหนดเวลาการปฏิบัติงานในวันท าการปกติ  ให้ขึ้นอยู่กับ

ดุลพินิจของหัวหน้าส่วนงานที่ก ากับดูแลให้มาปฏิบัติงานตามภาระงานของสายวิชาการ  

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง ขอสอบถามเพิ่มเติมเกี่ยวกับผลลัพจากการแสกนนิ้ว

เพื่อลงเวลาปฏิบัติงาน สามารถที่จะน าข้อมูลดังกล่าวมาพิจารณาประกอบการด าเนินการในส่วนใดได้บ้าง 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุพิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

แจ้งต่อที่ประชุมว่า สามารถน าข้อมูลมาใช้ประกอบการพิจารณาในการประเมิน เช่น การประเมินการ

ปฏิบัติงานประจ าปีเพื่อพิจารณาความดีความชอบซึ่งจะได้ไม่เท่ากันทั้งหมด ซึ่งข้อมูลการลงเวลา

ปฏิบัติงานโดยวิธีแสกนนิ้ว จะถูกรวบรวมไว้ที่เจ้าหน้าที่ที่รับผิดชอบแล้วส่งให้กับประธานหลักสูตร รอง

คณบดี และคณบดีตามล าดับ 

 

มติที่ประชุม :  อนุมัติและเห็นชอบให้พนักงานสายวิชาการทุกท่านลงเวลาปฏิบัติงานโดยวิธีแสกนนิ้ว 

โดยให้ลงเวลาปฏิบัติงาน 1 ครั้ง/1 วันที่ปฏิบัติงาน โดยสามารถลงเวลาช่วงใดก็ได้ และมอบหมายให้

ด าเนนิการจัดท าเป็นประกาศภายใน 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง พิจารณาการออกตรวจผู้ป่วยนอกของอาจารย์แพทย์ 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอต่อที่ป ระชุม เรื่อง              

ขอพิจารณาการออกตรวจผู้ป่วยนอกของอาจารย์แพทย์ เนื่องจากในปัจจุบันอาจารย์แพทย์ได้ออกตรวจ

คนละไม่เท่ากัน บางท่าน 1 ครั้ง บางท่าน 2 ครับ จึงอยากขอสอบถามทางโรงพยาบาลเพราะว่าได้มี

ผู้ป่วยเพิ่มมากขึ้นจากประชาชนในพื้นที่ จึงอยากให้การออกตรวจเป็นภาระงานของอาจารย์แพทย์ และ

ให้ก าหนดขั้นต่ ากี่ครั้งต่อสัปดาห ์จะได้มอบหมายใหอ้าจารย์แพทย์ทราบต่อไป 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ได้ ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้  จากประสบการณ์เดิม OPD จะต้องจ้างแพทย์  part time จ านวนมาก                        

ซึ่งใช้งบประมาณต่อเป็นสูงมาก ดังนั้น อาจารย์แพทย์ที่บรรจุเข้ามาปฏิบัติงานจะต้องปฏิบัติงาน                    

ณ โรงพยาบาลจ านวน 9 ช่ัวโมง เนื่องจากภาระงานสอนช้ันปรีคลินิก น้อยมาก ดังนั้น อาจารย์แพทย์             

ทุกท่านจะต้องท างาน ณ โรงพยาบาลจ านวน 9 ช้ัวโมง ก็เท่ากับ 3 คาบ แต่เนื่องจากว่าโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวนผู้ป่วยยังมีไม่มาก จึงควรช่วยกันสร้างหลักเกณฑ์ไว้ และให้เป็นวัฒนธรรม

ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใหทุ้กท่านในที่ประชุมตกลงร่วมกัน  

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ได้ให้ข้อมู ลเพิ่มเติม                

ดังนี ้เดิมมีการแบ่งภาระงาน เป็น  การเรียนการสอน การบริการ การวิจัย และการท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรม 

โดยไม่ร่วมงานบริหาร ซึ่งมีอยู่ในระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา  

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ภาระงานบุคลากรสายวิชาถูกแบ่งออกเป็น 5 ส่วน และมีระเบียบการนับช่ัวโมง

ชัดเจน พนักงานสายวิชาการ จะต้องมีภาระงานในส่วนของข้อที่ 1 และข้อที่ 2 ให้เป็นไปตามเกณฑ์     

โดยอาจจะเฉลี่ยน้ าหนักส่วนใดส่วนหนึ่งก่อนได้ กรณี ส่วนที่ 1 กับ ส่วนที่ 2 นั้ น ก็คือส่วนการสอน     

ตามมาตรฐานจะอยู่ที่ประมาณ 2 วันต่อสัปดาห์ต่อภาคเรียน ส่วนที่ 2 คือ เรื่องวิจัยประมาณ 1 วัน ต่อ

สัปดาห์ต่อภาคการศึกษา ส่วนที่ 3 ,4 ,5 ขึ้นอยู่กับภารกิจแต่ละบุคคล ซึ่งภาระงานต่อคนจะอยู่ที่              

35 ช่ัวโมงต่อสัปดาห์ แต่ในส่วนของบุคลากรทางการแพทย์ มหาวิทยาลัยอนุโลมให้สามารถน าภาระงาน

การให้บริการน ามานับรวมไว้ในส่วนที่ 3 คือ การบริการวิชาการ/บริการวิชาชีพ ได้ กรณีที่ ภารงานสอน   

และภาระงานวิจัยยังไม่ถึงเกณฑ์ สามารถให้ภารกิจอื่น ๆ ถัวเฉลี่ยกลับขึ้นมาได้ ไม่เช่นนั้นจะไม่ผ่าน

เกณฑ์ตามเกณฑ์มาตรฐานการประเมิน หากพบว่ามีบางสัดส่วนภาระงานในบางข้อค่อนข้างเยอะ              

ซึ่งจริงๆ แล้วในส่วนภาระงานการบริหารจะต้องในเข้าไปในภาระงาน ซึ่งเป็นภาระกิจหลักของผู้บริการ

ส่วนงาน 

 

 



 

 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ในส่วนของภาระงานของผู้ด ารงต าแหน่งบริหารของส่วนงาน จะต้องมีภาระงาน

ด้านการบริหาร เป็นภาระงานหลัก ยกตัวอย่างเชน่ อธิการบดี รองอธิการบดี คณบดี รองคณบดี เป็นต้น 

ดังนัน้ เราควรมาช่วยกันสร้างหลักเกณฑไ์ว้  

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ 

โดยหากเป็นการService ควรให้เป็น 3 คาบต่อสัปดาห์ เพราะว่าหากแพทย์ 1 ท่าน ออกตรวจ 2 คาบต่อ

สัปดาห์ คลินิกพิเศษที่จะเปิดเพิ่มในปี 2564 นี้ จะมีข้อยกเว้นไม่ต้องออกตรวจเพิ่ม เช่น ปกติออกตรวจ  

2 คาบต่อสัปดาห์ ทั้งนี้จะมีการขยายServiceเฉพาะโรคเพิ่ม ดังนั้นแพทย์ท่านนั้นไม่ต้องลงคลินิกเฉพาะ

โรคก็ได้เนื่องจากได้ปฏิบัติงานตามภาระงานครบแล้ว ดังนั้นหากมองในด้านการบริหารจัดการ ควรจะ

เป็น 3 คาบ ตอ่สัปดาห์ เพื่อจะหมุนเวียนการออกตรวจคลินกิพิเศษ 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ได้ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ การออกตรวจคลินิกพิเศษจะเป็นการออกตรวจเฉพาะบุคคล ไม่ได้ออกตรวจ

ทั้งหมด เช่น นิติเวช หรือ เอ็กซเรย์ ซึ่งเอ็กซเรย์มีช่ัวโมงอยู่ที่ 5 หรือ 10 คาบต่อสัปดาห์ เพราะฉะนั้นจึง

จะต้องยืดหยุ่นในแตล่ะสาขา 

 แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ได้ให้ข้อมูลดังนี้ จากที่กล่าว

มาเราจะต้องแยกการแบ่งภาระงานออกเป็นแต่ละสาขา ซึ่งแต่ละสาขา ก็จะไม่ได้มีคลินิกพิเศษ แต่จะมี

การตรวจบริการเกิน 3 คาบต่อสับดาห์ หากสาขาใดบุคลากรน้อย จะไม่มีปัญหาในส่วนของภาระงานนี้ 

แต่หากสาขาใดมีจ านวนบุคลากรมาก อาจจะมีปัญหาในส่วนของการแบ่งภาระงานนี้ซึ่งได้รับหน้าที่

รับผิดชอบไม่เท่ากัน 

 แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค ์ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ได้ให้ขอ้มูลต่อ

ที่ประชุมดังนี้ ตามระเบียบมหาวิทยาลัยและอาจารย์จะต้องส่งภาระงานให้ได้ 600 ช่ัวโมงต่อครึ่งปี ก็

เท่ากับ 1 ปี จะต้องได้ภาระงานอยู่ที่ 1,200 ช่ัวโมง 

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  ได้ให้ข้อมูลสนับสนุบ 

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ซึ่งอย่างไรแล้วอาจารย์จะต้องส่งภาระงานขั้นต่ า 2 คาบ ต่อสัปดาห์ ขึ้นอยู่

กับการบริหารจัดการภายในภาควิชาเอง แต่ขอเสนอเพิ่มคือควรจะมีการ  feedback ในรอบ 3 เดือน              

เพื่อปรับปรุงแก้ไขให้เท่าเทียมกัน 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยก าหนดให้อาจารย์แพทย์ทุกคนมีภาระงานออกตรวจขั้นต่ า 2 คาบ             

ต่อสัปดาห์ แต่หากมีคลินิกพิเศษในภาควิชาใด ให้ภาควิชานั้นทุกคนจะต้องแบ่งภาระหน้าที่รับผิดชอบ

ร่วมกันโดยเฉลี่ยเท่าๆกัน 

  

 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง พิจารณางบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สาขา

พยาธิวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง สาขาพยาธิวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขอเสนอพิจารณา

งบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สาขาพยาธิวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 

2564 

 ทั้งนี ้คณะแพทยศาสตร์ ได้รับงบประมาณจัดสรรจากงบผลติพยาบาลเพิ่ม เนื่องจาก

รายวิชาพยาธิวิทยาเป็นรายวิชาบริการซึ่งอยู่ภายใต้สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติ โดยได้รับงบประมาณจ านวน 1,349,709.53 บาท ซึ่งงบประมาณดังกล่าวเป็นงบประมาณที่ได้รับ

การจัดสรรจากหน่วยกิจที่สาขาพยาธิวิยาสอนบริการให้แต่ละหลักสูตร โดยรายการที่เสนอขอพิจารณา

งบประมาณของสาขาพยาธิวิทยาคือของบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ์ สาขาพยาธิวิทยา ส าหรับ

การด าเนินงานในหลักสูตร ประจ าปีการศึกษา 2564 ซึ่งการของบประมาณดังกล่าวเป็นการขอเสนอซือ้

วัสดุ ครุภัณฑ์เพื่อใช้ในการจัดการเรียนการสอน และการท าวิจัย ซึ่งอาจารย์ในสาขาวิชาได้รับทุนวิจัย

จากภายนอก เช่น ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง ได้รับทุนภายนอกจ านวน 3 ทุน และดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

ได้รับทุนวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 2 ทุน โดยวัสดุ ครุภัณฑ์ในการจัดซื้อครั้งนี่จะเน้นหนักไปทางด้าน

งานวิจัย ซึ่งในช่วงที่ผ่านมาอาจารย์ดังกล่าวได้ไปขอใช้เครื่องมือเพื่อท าวิจัยจากหน่วยงานภายนอก 

เนื่องจากภายในมหาวิทยาลัยพะเยาไม่มีเครื่องมือหรือระบบในการท าวิจัยของอาจารย์ได้ ดังนั้นอาจารย์

จึงต้องไปขอใช้เครื่องมือที่หน่วยงานภายนอก เช่น กรุงเทพมหานคร เป็นต้น  เพื่อท างานวิจัยเหล่านี้ 

ดังนั้นทางสาขาพยาธิวิทยา จึงขอให้คณะกรรมการประจ าคณะพิจารณางบประมาณในการจัดซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ ์ตามตารางนี้ 



 

 

 
 

   นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่งไป ให้ข้อมูลเพิ่มเติมดังนี้ ที่ทางสาขา

พยาธิวิทยา เสนอขอพิจารณางบประมาณมา มีอยู่ 2 ส่วน สว่นแรกเป็นงบประมาณผลติพยาบาลเพิ่ม ซึง้

มีงบประมาณอยู่ที่ 140,000 บาท ในส่วนของงบประมาณที่เหลือจะขอใช้งบประมาณผลิตแพทย์เพื่อชาย

ชนบท  

มติที่ประชุม :  ให้อาจารย์ภายในสาขาพยาธิวิทยา ด าเนินการจัดท าเอกสารในการชี้แจง การซื้อวัสดุ 

ครุภัณฑ ์โดยใช้งบประมาณส่วนไหน รายการใดที่จะจัดซื้อในงบประมาณนั้น ๆ        

 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่  4.12 ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 

 

 

 

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ท่ี          /๒๕๖๔ 

เร่ือง  แตง่ตัง้คณะกรรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร์ 

 

 อนุสนธิค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๖๕๖๓ เร่ือง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ นัน้ 

 เพื่อให้การด าเนินการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ของคณะแพทยศาสตร์  เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ บรรลุตามวัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ 

และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา  พ.ศ.๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ๕๐๘๕/

๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เร่ือง มอบอ านาจหน้าท่ีให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่ง

การ และปฏบัิติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และชว่ยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฉบับท่ี ๒ จึงให้ยกเลิกค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ท่ี ๒๑/๒๕๖๓ ลงวันท่ี ๓ มกราคม ๒๖๕๖๓ และแต่งตั้งคณะกรรมการ

บริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ดังรายนามต่อไปนี้ 

๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศกึษา 

คณะวิทยาศาสตร์การแพทย ์หรือผู้แทน 

 

กรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวตักรรมการศึกษา 

คณะเภสัชศาสตร์ หรือผู้แทน 

 

กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล 

คณะสหเวชศาสตร์ หรือผู้แทน 

 

กรรมการ 

๕. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลนครพงิค์ หรือผู้แทน 

 

กรรมการ 

๖. ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลพะเยา หรอืผู้แทน 

 

กรรมการ 

๗. ผู้รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กรรมการ 

๘. ผู้แทนอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๙. ผู้แทนอาจารย์คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ กรรมการ 

๑๐. ผู้แทนอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์ กรรมการ 

 

ร่าง 



 

 

๑๑. ผู้แทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์ กรรมการ 

๑๒. ผู้แทนอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

โรพยาบาลนครพงิค์ 

 

กรรมการ 

๑๓. ผู้แทนอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลพะเยา 

 

กรรมการ 

๑๔. นายกสโมสรนสิิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

หรือผู้แทน 

 

กรรมการ 

๑๔. ผู้แทนนิสติแพทย ์ระดับชัน้ปรีคลนิกิ กรรมการ 

๑๕. ผู้แทนนิสติแพทย ์ระดับชัน้คลนิกิ กรรมการ 

๑๖. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนสิิต กรรมการและเลขานุการ 

๑๗. หัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๘. หัวหน้างานวชิาการและพัฒนาคุณภาพนสิิต ผู้ช่วยเลขานุการ 

หนา้ที ่

๑) ก ากับดูแลและการบริหารจัดการหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานวิชาชีพแพทยสภากรอบ

มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 (มคอ.๑) และเกณฑ์มาตรฐาน

อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมทั้งข้อบังคับ ระเบียบ ประกาศ และแนวปฏิบัติของมหาวิทยาลัย              ที่

เกี่ยวข้องกับการจัดการศกึษาทุกฉบับ  

๒) ก ากับติดตามตรวจสอบและดูแลการจัดท า มคอ.๓ – มคอ.๖ และจัดท ารายงาน มคอ.๗ 

๓) ก ากับดูแลและวางแผนด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล ภาระงานของบุคลากร ส่งเสริม

และสนับสนุนการพัฒนาบุคลากรสายวิชาการและบุคลากรสายสนับสนุน 

๔) ติดตาม วิเคราะห ์และวางแผนการพัฒนาทรัพยากรการศกึษาที่เกี่ยวข้องกับ           การ

ด าเนนิงานของหลักสูตร 

๕) ก ากับดู แลงานด้ านการประกันคุณภาพการศึกษาให้สอดคล้องตามเกณฑ์

มาตรฐานสากลส าหรับแพทยศาสตรศกึษา (World Federation for Medical Education) 

๖) ติดตาม ทบทวนและวางแผนงานด้านการวัดและประเมินผลการเรียนรู้                   และ

การสอบทวนผลสัมฤทธิ์การเรียนรู้ตามวัตถุประสงค์ของหลักสูตร 

๗) ติดตามคุณภาพบัณฑติ และผลสัมฤทธิ์ภายหลังการส าเร็จการศึกษา 

๘) วางแผน ด าเนนิการจัดระบบการรับเข้าศึกษาและเตรียมความพร้อมก่อนเข้าศกึษา 

๙) ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับแพทยศาสตรศกึษา 

๑๐) ประเมิน วิเคราะหแ์ผนงาน และงบประมาณ เพื่อด าเนนิงานหลักสูตร 

๑๑) รับเรื่องอุทธรณ์ และเสนอแต่งตั้งคณะกรรมการพจิารณาอุทธรณ์เกี่ยวกับ                การ

จัดการเรยีนการสอน หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

๑๒) ออกประกาศ ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการบริหารหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

๑๓) หนา้ที่อื่นๆ ตามที่มหาวิทยาลัยและคณะก าหนด 

ท้ังน้ีตัง้แตบั่ดนี้เป็นต้นไป 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี                กุมภาพนัธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 
 

 

 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏบัิตกิารแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ อนุมัต ิมอบงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและงานบริหารบุคคลตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.13 ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

   นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

รับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ดังนี้ 

 

 

 

 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการรับผดิชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าหลักสูตร

ใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 

 

 

 

ร่าง 



 

 

 

 เพื่อให้มกีารด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง          พ.ศ.

๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ            จึง

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา          

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๐๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓               

เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฉบับที่ ๒ จงึแต่งตั้งคณะกรรมการรับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังรายนามตอ่ไปนี้ 

 

๑. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานกรรมการ 

๒. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์ กรรมการ 

๓. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ชัชวรัตน์ กรรมการ 

๔. แพทย์หญิงพรสุดา  กฤติกาเมษ กรรมการ 

๕. แพทย์หญิงกนกรส  โค้วจิริยะพันธ์ กรรมการ 

หน้าที่ 

๑. ก ากับการด าเนินงานเปิดและปิดหลักสูตร และด าเนินงานให้เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ            พ.ศ. 

๒๕๕๒ 

๒. ประเมินหลักสูตรตามกรอบเวลาที่ก าหนดเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตร และพัฒนา

หลักสูตรตามผลการประเมินหลักสูตร 

๓. บริหารและวางแผนหลักสูตรด้านวิชาการ รวมทั้งก ากับ ติดตามการด าเนินงาน

หลักสูตร 

๔. ส่งเสริมและสนับสนการพัฒนาบุคลากร เกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตร การจัด

กระบวนการเรียนรู้ การวัดและประเมินผล และกิจกรรมพัฒนาผูเ้รียน 

๕. ประสานความร่วมมือจากบุคคลชุมชน หน่วยงานและองค์กรต่าง ๆ เพื่อให้การใช้

หลักสูตรเป็นไปอย่างมปีระสิทธิภาพ 

๖. ส่งเสริมและสนับสนุนการวิจัยเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรและกระบวนการเรียนรู้ 

๗. ติดตามผลการเรียนของนิสติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติรายบุคคลและระดับช้ันปี 

๘. ตรวจสอบ ทบทวน ประเมินมาตรฐานการปฏิบัติงานของอาจารย์ และการบริหาร

หลักสูตร 

 

 

 

 



 

 

 

๙. รายงานผลการปฏิบัติงานและผลการบริหารหลักสูตร 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติ มอบงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและงานบริหารบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.14 ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

พัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ดังนี้ 

 
 

 
 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าหลักสูตร

ใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 

 เพื่อให้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ.๒๕๖๕          

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ จึงอาศัยอ านาจ

 

ร่าง 



 

 

ตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ

กับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๐๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้        

รองอธิการบดี และผู้ ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี          

มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ ๒                 

จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังรายนามตอ่ไปนี้ 

 

๑. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา เทพหินลัพ 

(รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ) 

ที่ปรึกษา 

๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศริิเกษม ศริิลักษณ์ 

(ผูแ้ทนแพทยสภา) 

ที่ปรึกษา 

๓. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก 

(ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลนครพิงค์) 

ที่ปรึกษา 

๔. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง 

(ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลพะเยา) 

ที่ปรึกษา 

๕. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

(คณบดีคณะแพทยศาสตร)์ 

ประธานกรรมการ 

๖. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 

(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

กรรมการ 

๗. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค 

(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

กรรมการ 

๘. รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง แพทย์หญิงแสงแข ช านาญวนกิจ 

(ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก) 

กรรมการ 

๙. นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

(รองคณบดีฝา่ยบริหาร) 

กรรมการ 

๑๐. แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน 

(รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ) 

กรรมการ 

๑๑. แพทย์หญิงพรสุดา  กฤติกาเมษ 

(ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์) 

กรรมการ 

๑๒. แพทย์กนกรส  โค้วจริิยะพันธ์ 

(ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา) 

กรรมการ 

๑๓. นายแพทย์ไกรรัตน ์ ค าดี 

(ผูแ้ทนอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา) 

กรรมการ 

๑๔. นายแพทย์วัชรนิทร์  สุนทรลิ้มศริิ กรรมการ 



 

 

(ผู้แทนอาจารย์ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนคร

พิงค)์ 

๑๕. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.กานตร์วี  ขยัน 

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์) 

กรรมการ 

๑๖. ดร.เอกลักษณ์   พุกนุ่น  

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์) 

กรรมการ 

๑๗. ดร.ศริินารถ  เพ็งเนตร  

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์) 

กรรมการ 

๑๘. ดร.จารุพล  มหิโพด  

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์) 

กรรมการ 

๑๙. ดร.กนกกาญจน์  พรหมนอ้ย  

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์) 

กรรมการ 

๒๐. ผูช่้วยศาสตราจารย์ เภสัชกรกิรต ิ เก่งกล้า 

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะเภสัชศาสตร์) 

กรรมการ 

๒๑. ดร.สรายศ  รา่เริงใจ 

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะสหเวชศาสตร์) 

กรรมการ 

๒๒. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ชัชวรัตน์ 

(ผูแ้ทนอาจารย์คณะแพทยศาสตร์) 

กรรมการ 

๒๓. นายกสโมสรนสิิตสาขาแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ กรรมการ 

๒๔. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

(รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต) 

กรรมการและเลขานุการ 

๒๕. ผูช่้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

(แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค)์ 

กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๒๖. นายศรัณยู พิชัยยา ผูช่้วยเลขานุการ 

๒๗. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

หน้าที่ 

พิจารณาให้ความเห็นเกี่ยวกับรายละเอียดและมาตรฐานหลักสูตร ตลอดจน     

ด าเนินการปรับปรุงหลักสูตรให้สอดคล้องกับกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           

พ.ศ. ๒๕๕๒ มาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาการแพทยศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๖๑ รวมการ

ประกันคุณภาพการศึกษา คุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานโรงเรียนแพทย์ในระดับนานาชาติ 

(WFME)  

ทั้งนี้  ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติ มอบงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและงานบริหารบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.15 ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

   นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

วิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยาดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีนโยบายให้ทุกคณะ/วิทยาลัย ด าเนินการจัดท าหลักสูตร

ใหม่และปรับปรุงหลักสูตร ตามกรอบคุณวุฒิระดับอุดมศกึษาแหง่ชาติ พ.ศ. ๒๕๕๒ นั้น 

 เพื่อให้มีการด าเนินการพัฒนาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง             

พ.ศ.๒๕๖๕ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีประสิทธิภาพ                

จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ และมาตรา ๓๙ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา              

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๕๐๘๕/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๓๑ ตุลาคม พ.ศ. ๒๕๖๓             

เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฉบับที่ ๒ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. ๒๕๖๕                

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังรายนามตอ่ไปนี้ 

 

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

(รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

ประธานกรรมการ 

๒. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ศริิเกษม ศริิลักษณ์ 

(ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ์หลักสูตร) 

กรรมการ 

๓. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์รุ่งนิรันดร์ ประดิษฐสุวรรณ 

(ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ์หลักสูตร) 

กรรมการ 

๔. รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อรรถวุฒิ ดีสมโชค 

(ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ์หลักสูตร) 

กรรมการ 

๕. รองศาสตราจารย์ พล.ต.หญิง แพทย์หญิงแสงแข ช านาญวนกิจ 

(ผูท้รงคุณวุฒิวพิากษ์หลักสูตร) 

กรรมการ 

๖. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 

(ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ) 

กรรมการ 

๗. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ชัชวรัตน์ 

(ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ) 

กรรมการ 

   

 

ร่าง 



 

 

๘. แพทย์หญิงพรสุดา  กฤติกาเมษ 

(ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ) 

กรรมการ 

๙. แพทย์กนกรส  โค้วจริิยะพันธ์ 

(ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ) 

กรรมการ 

๑๐. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

(ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ) 

กรรมการและ

เลขานุการ 

 

หน้าที่ 

จัดการประชุมวิพากษ์หลักสูตร จดบันทึกและรายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร เพื่อประกอบการ

เสนอขออนุมัติหลักสูตร พิจารณาปรับปรุงแก้ไขร่างหลักสูตร ตามรายงานการประชุมวิพากษ์หลักสูตร 

ให้สอดคล้องตามแนวทางปฏิบัติของกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและเทคโนโลยี และให้เป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับอุดมศึกษา และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ           

พ.ศ. ๒๕๕๒ 

ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ชลธิดา  เทพหนิลัพ) 

รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพ ปฏิบัติการแทน 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติ มอบงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและงานบริหารบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.16 ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการรับเข้านิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 2564 

   นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

รับเข้านิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ค าสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการรับเข้านิสติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้ง

ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมรับเข้านิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ แตง่ตัง้คณะกรรมการรับเข้านิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศึกษา 

๒๕๖๔ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ดังตอ่ไปนี ้

 

๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ 

๒. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม ่หรอืผูแ้ทน กรรมการ 

๓. นายแพทย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา หรอืผู้แทน กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ประกันคุณภาพ และสหกิจศกึษา 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ หรอืผู้แทน 

 

กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและนวัตกรรมการศกึษา 

คณะเภสัชศาสตร ์หรอืผูแ้ทน 

 

กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายพัฒนาวิชาการและความเป็นสากล 

คณะสหเวชศาสตร ์หรอืผู้แทน 

 

กรรมการ 

๗. ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินกิ  

โรงพยาบาลนครพิงค์ หรอืผูแ้ทน 

 

กรรมการ 

๘. ผูอ้ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

โรงพยาบาลพะเยา หรอืผูแ้ทน 

 

กรรมการ 

๙. รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต กรรมการและเลขานุการ 

๑๐. ผูช่้วยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

(แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค)์ 

กรรมการ 

และผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒. นายศรัณยู พิชัยยา ผูช่้วยเลขานุการ 

๑๓. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

ร่าง 



 

 

หน้าที่ 

๑. ทบทวนและจัดท านโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนิสิต เพื่อเข้าศึกษาในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

๒. ทบทวน ก าหนด และจัดท าประกาศคุณสมบัติภูมิล าเนาพื้นที่การรับและโควตาการรับนิสิต

แพทย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ โครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท 

๓. ทบทวน ก าหนดและจัดท าประกาศปฏิทินการคัดเลือก วิธีการคัดเลือก เกณฑ์การคัดเลือก

และพิจารณาตัดสินผล การรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

๔. พิจารณาและตัดสินผลการอุทธรณ์ในการรับเข้าและสอบคัดเลือก นิสิตในหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

๕. พิจารณาตัดสินผลผูม้ีสทิธิ์เข้าศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่า เนื่องจากปีนี้เป็นปีแรกที่อาจจะต้องก าหนดนโยบายในการรับเข้านิสิตแพทย์ ซึ่งได้

ศึกษาจากหลายๆ มหาวิทยาลัย ที่จะต้องก าหนดนโยบายให้ชัดว่าการรับเข้านิสิตแพทย์มีวัตถุประสงค์

อะไรบ้าง ค านงึถึงสิ่งใดบ้าง และกระบวนการตรวจสอบต่าง ๆ เหล่านี ้จะมีระบบอะไรเกิดขึน้บ้าง ซึ่งในปี

นีน้ั้น จะตอ้งก าหนดนโยบายการรับเข้าภาพใหญ่ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติ มอบงานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและงานบริหารบุคคล

ตรวจสอบความถูกต้องอีกครั้ง เพื่อเสนอมหาวิทยาลัยด าเนินการในขั้นตอนต่อไป 

 

 ระ เบียบวาระที่   4 . 17  รายงานผลการสอบประมวลความรู้ รวบยอด 

(Comprehensive test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 

   นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขอรายงานผลการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive test) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ขั้นตอนที่ 3 ครั้งที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2563 ดังนี้



 

 

 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้ให้ขอ้มูลเพิ่มเติมวา่ จากตารางคะแนนสอบ MEQ จ านวนทั้งหมด 6 ข้อ ซึ่งพบว่าไม่มี

นิสติแพทย์คนไหน มีผลการสอบผา่นครบทั้ง 6 ขอ้ ซึ่งการสอบผ่านในแต่ละขอ้ จะต้องมผีลการสอบไม่

ต่ ากว่า 60%  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ด าเนินการวิเคราะห์ข้อสอบว่านิสิตมีปัญหาด้านไหน แล้วด าเนินการประกาศสอบซ้อม

ต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.18 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง 

ก าหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive test) ขั้นตอนที่  3 หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการสอบ

ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive test) ขั้นตอนที่ 3 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2563 (ฉบับที่ 2) ดังนี้ 

 

  

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  ก าหนดการจัดสอบ Comprehensive test ส าหรับนิสติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๓ (ฉบับที่ ๒) 

 

 โดยเป็นการเห็นสมควรออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการจัดสอบ 

Comprehensive test ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓  (ฉบับที่ ๒) 

เพื่อให้การด าเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อย บรรลุตามวัตถุประสงค์ และมีประสิทธิภาพ 

เรียบร้อย จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ป ร ะ ก อ บ กั บ ค า สั่ ง ม ห า วิ ท ย า ลั ย พ ะ เ ย า  ที่  ๖ ๐ ๐ ๑ / ๒ ๕ ๖๓  ล ง วั น ที่  ๒ ๔  ธั น ว า ค ม  

พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ เป็น ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

ร่าง 



 

 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตัง้แต่วันที่ ๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  จนกว่าจะมีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง             จึง

ออกประกาศเพิ่มเตมิไว้ดังนี ้

 

 ขั้นตอนที่ 3 (MEQ) ส าหรับนสิิตแพทย์ชั้นปีที่ ๖ 

 ก าหนดการสอบ 

   วันสอบซ่อมครัง้ที่ ๑ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๔ 

   วันสอบซ่อมครัง้ที่ ๒ ๒๑ มีนาคม ๒๕๖๔ 

 สถานที่จัดสอบ  

ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และโรงพยาบาลพะเยา 

ทั้งนี ้ ประกาศนี้ใชบ้ังคับตั้งแต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที่                กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ อนุมัต ิมอบงานวชิาการและพัฒนาคุณภาพนิสิตและงานบริหารบุคคลตรวจสอบ

ความถูกต้องอีกครั้ง 

 

 ระเบียบวาระที่  4.19  พิจารณาการขออนุมัติลาออกจากประธานหลักสูตร              

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์                  

ดร.ทววีรรณ ศรสีุขค า 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสติ ได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี ้ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มคี าสั่ง ที่ 3352/2562 เรื่อง แตง่ตัง้ประธาน

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งได้แต่งตั้งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค า ให้ด ารงต าแหน่งดังกล่าว ตั้งแต่วันที่ 17 ตุลาคม 2562 เป็นต้นไป และเมื่อวันที่             

21 มกราคม 2563 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค า ได้ยื่นหนังสือขอลาออกจากประธาน

หลักสูตรดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยได้ผ่านความเห็นชอบจากที่

ประชุมอาจารย์สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 21 ธันวาคม 2563 นั้น 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติการลาออก



 

 

จากประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ของ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 

ดร.ทวีวรรณ ศรสีุขค า และให้มผีลตัง้แต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป 

 

 
 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

 



 

 

 
 

 
  



 

 

 
 

 



 

 

 
 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ อนุมัติ โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และมอบหมายให้

งานวิชาการประสานกองการเจ้าหน้าที่ออกค าสั่งต่อไป 

 

 



 

 

  ระเบียบวาระที่  4.20  ขออนุมัติแต่งตั้ง ให้ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช เป็น

ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสติ ได้เสนอต่อที่ประชุมดังนี้ ตามที่ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ ศรสีุขค า ได้ยื่นหนังสือขอลาออก

จากประธานหลักสูตรดังกล่าว โดยให้มีผลตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป นั้น ซึ่งตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตร 

พ.ศ.2562 ในข้อที่ 4.1 คณะคัดเลือกอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตร 1 คน เพื่อเสนอให้มหาวิทยาลัยแต่งตั้ง

เป็นประธานหลักสูตร 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

จงึขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขออนุมัตแิต่งตั้ง แพทย์หญิงกิตติยา  

ไทยธวัช เป็นประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  และให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป โดยจากการตรวจสอบเบื้องต้น แพทย์หญิงกกิตติยา ไทยธวัช 

เป็นอาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พ.ศ. 2564 

ซึ่งมีคุณสมบัติเป็นไปตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติที่ประชุม : อนุมัติ เห็นชอบ ให้แต่งตั้งแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช เป็นประธานหลักสูตร และให้มีผลตั้งแต่

วันที่ 1 กุมภาพันธ์ 2564 เป็นต้นไป และมอบหมายใหฝ้า่ยวิชาการด าเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.21  ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อนสิิตของคณะแพทยศาสตร์ 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ได้เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ด าเนนิงานกองทุนเพื่อนสิิตของคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที่           /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 

  

 เพื่อให้การด าเนินการงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ และความในข้อ 

๘ ของประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนเพื่อนิสิตของส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ จงึแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 

โดยมีองค์ประกอบดังนี ้

๑. รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร ์   ประธานกรรมการ 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

๒. รองคณบดีฝา่ยบริหาร   กรรมการ 

 (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   กรรมการ 

 (แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค)์ 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   กรรมการ 

 (แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช) 

๕. รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสติ  กรรมการและ 

 (นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี)    เลขานุการ 

๖. ว่าทีร่้อยตรพีงษ์ณรินทร์ พันธ์พชื   ผูช่้วยเลขานุการ  

๗. นางสาวชลติา ยงยิ่ง    ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 



 

 

 

 หน้าที่ ให้คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ มีอ านาจและหน้าที่

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การบริหารจัดการกองทุนเพื่อนิสิตของส่วนงาน 

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๓ 

ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่            กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช รองคณบดีฝา่ยการแพทย์ ขอเสนอในที่ประชุมดังนี้  ขอ

เปลี่ยนแปลงคณะกรรมการล าดับที่ 4 จากแพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช เปลี่ยนแปลงเป็น นายแพทย์พี

ระณัฐ  ผลวชิา  

 

มติที่ประชุม : อนุมัติ เห็นชอบ ให้แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ 

โดยมีรายชื่อดังนี ้

๑. รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร ์   ประธานกรรมการ 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

๒. รองคณบดีฝา่ยบริหาร   กรรมการ 

 (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

๓. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต   กรรมการ 

 (แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค)์ 

๔. อาจารย์ผู้รับผดิชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต    

 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   กรรมการ 

 (นายแพทย์พีระณัฐ ผลวชิา) 

๕. รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสติ  กรรมการและ 

 (นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี)    เลขานุการ 

๖. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พชื   ผูช่้วยเลขานุการ  

๗. นางสาวชลติา ยงยิ่ง    ผูช่้วยเลขานุการ 

 

 

 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่  4.22 พิจารณาการแบ่งขอบเขตงานส านักงานคณะแพทยศาสตร์         

และส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช รองคณบดีฝา่ยการแพทย์ แจ้งต่อที่ประชุม             เรื่อง 

พิจารณาการแบ่งขอบเขตงานส านักงานคณะแพทยศาสตร์  และส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา สรุปเรื่อง คือ ตามที่มหาวิทยาลัยพะเยาได้แบ่งหน่วยงานภายในคณะแพทยศาสตร์ มีอยู่ 2 ส านักงาน คือ 

1. ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 2. ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  ซึ่งบัจุบัน มีอุปสรรคเกิด

ความสับสนในการบริหารจัดการภายในด้านธุรการ จึงขอเสนอพิจารณา หากเป็นงานวิชาการ งาน

กิจการนิสิต และงานวิจัย จะขอเสนอเป็นของส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ในส่วนของงานด้านการ

บริการวิชาชีพ จะเป็นในส่วนของส านักงานโรงพยาบาลพะเยา  

 ในส่วนส านักงานแพทยศาสตร์ จะแบ่งหน่วยงานภายในออกเป็น 3 ส่วนงาน ได้แก่ 

 

 
  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ในส่วนของส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา แบ่งเป็น 3 หน่วยงาน ได้แก่ 

 

 
 

มติที่ประชุม : อนุมัติ เห็นชอบ และมอบหมายให้ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ และแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช 

ด าเนินการในส่วนที่เกียวข้องต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.23 พิจารณาการขอเปลี่ยนต าแหน่งงานอาจารย์แพทย์  

(นายแพทย์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์) จ านวน 4 ต าแหน่ง 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง 

พิจารณาการขอเปลี่ยนต าแหน่งงานอาจารย์แพทย์ (นายแพทย์ เปลี่ยนเป็น อาจารย์) จ านวน 4 ต าแหน่ง 

เนื่องจากปัจจุบัน ต าแหน่งพนักงานสายสนุบสนุน มีอัตราคงเหลือ 5 อัตรา ส่วนอัตราพนักงานสาย

วิชาการ ไม่มีอัตราคงเหลือ ดังนั้น ขอพิจารณาปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานสายสนับสนุน เปลี่ยนเป็น 

พนักงานสายวิชาการ จ านวน 2 อัตรา   

 

มติที่ประชุม : อนุมัติ เห็นชอบ ปรับเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานสายสนับสนุน ต าแหน่งนายแพทย์ เปลี่ยนเป็น 

พนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา และด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่  4.24 พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สาย

สนับสนุน 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุม  เรื่อง 

พิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน เนื่องจากปัจจุบัน นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ 

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ได้รับมอบหมายให้ปฏิบัติงาน

ด้านนโยบายและแผนงาน ของส านักงานคณะแพทยศาสตร์ นั้น 

 

 จึ ง ข อ เ ส น อ ต่ อ ที่ ป ร ะ ชุ ม คณ ะ ก ร ร ม ก า ร ป ร ะ จ า คณ ะ แ พ ท ย ศ า ส ต ร์                                      

เพื่อขอพิจารณาการเปลี่ยนต าแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน ราย นายณัฐพงษ์ กีพงษ์          

จากเดิม ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป เปลี่ยนเป็น ต าแหน่งนักวิเคราะห์นโยบายและแผน เพื่อให้

ต าแหน่งตรงกับภาระงานหน้าที่ปฏิบัติ และสามารถขอเพิ่มความเชยีงชาญในงานได้ในอนาคต 

 

มติที่ประชุม : อนุมัติ เห็นชอบ ให้เปลี่ยนต าแหน่งนายณัฐพงษ์ กีพงษ์ จากเดิมต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงาน

ทั่วไป เปลี่ยนเป็น ต าแหน่งนักวิเคราะหน์โยบายและแผน และด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.25 พิจารณาอนุมัติการสมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่อาจารย์

มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 3 

 แพทย์หญิงเพ็ญนภัท นภีรงค์ ผู้ช่วยคณบดี ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง ขอพิจารณา

อนุมัติการสมัครเข้ารับการประเมินเข้าสู่อาจารย์มืออาชีพ UP-PSF ระดับ 3 ตามประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการด าเนินงานการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพมหาวิทยาลัยพะเยา         

พ.ศ.2564  

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิเห็นชอบ และด าเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งในที่ประชุมทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการ

คัดเลือก ต าแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือก ต าแหน่ง 

นักวิชาการศึกษา สังกัด คณะแพทยศาสตร์ จ านวน 1 อัตรา (เบิกจากงบประมาณมหาวิทยาลัย) โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

  1. นางสาวเบญจาภา  ใจเย็น  ผา่นการคัดเลือก 

  2. นางสาวกนกวรรณ  สุขส าราญ ขึน้บัญชีส ารอง 

  ทั้งนี ้กองการเจ้าหนา้ที่ จะเป็นผู้ตดิต่อกับผูส้มัครโดยตรง และจะแจ้งผลการเริ่ม

ปฏิบัติงานภายหลัง 

ข้อเสนอเพื่อพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์                                     

เพื่อโปรดทราบ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ 

 ระเบียบวาระที่  6.1 เรื่อง ขอเสนอเรื่องการยกเลิกรหัสสถานพยาบาล 

ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณาสุข คณะแพทยศาสตร์ (24022) 

ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรวมยุบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยากับคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ.2563 ประกาศ ณ วันที่ 7 ธันวาคม 2563 นั้น 

ปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ มีรหัสสถานพยาบาล จ านวน 2 รหัส คือ 

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  รหัสหัสสถานพยาบาล  41347 

- ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข ฯ รหัสหัสสถานพยาบาล  24022 

เพื่อให้การด าเนินการด้านการรักษา และการจัดการข้อมูลเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาจึงขอยกเลิกรหัสสถานพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์และ

สาธารณาสุข คณะแพทยศาสตร์ (24022) 

 

มติท่ีประชุม :  เห็นชอบ มอบส านักงานโรงพยาบาลให้ด าเนินการขอลาออกจากหนว่ยร่วมใหบ้ริการของ 

ส านักงานหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ในรหัสสถานพยาบาล ศูนย์บริการทางการแพทย์และ

สาธารณสุข คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (24022)  
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