
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2564 

วันอังคาร ที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.30 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 

4. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ กรรมการ 

8. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

4. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชลวัชร  ชัยชาญ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

2. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนสิิต 

3. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ 

4. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ หัวหนา้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

5. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต หัวหนา้ภาควิชาพยาธิวิทยา 

6. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

7. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พชื รักษาการแทนหัวหนา้งานพัฒนาคุณภาพนิสิต 

8. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหนา้งานวิชาการ 

   

   



9. นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล รักษาการแทนหัวหนา้งานวิจัยและบริการวิชาการ 

10. นางปารดา  เครืออรุณรัตน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งในวันที่ 11 

ตุลาคม คณบดีและรองคณบดี ได้ไปยื่นเอกสาร มคอ 2 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ฉบับปรับปรุง 

2565 พร้อมทั้ง SAR ของ WFME 2021 ซึ่งมีองค์ประกอบมาตรฐาน ม 116 ข้อ และเกณฑ์พัฒนา                     

พ 69 ข้อ เราได้ด าเนินการมา 1 ปี ได้ไปยื่นเจตน์จ านง IMeac หรือ สมพ. ที่โรงพยาบาลจุฬาลงกรณ์             

โดยอาจารย์พงษ์ศักดิ์ ผู้อ านวยการ สมพ. เป็นผู้รับมอบ และไปยื่นเอกสาร มคอ2 หลักสูตรฉบับปรับปรุง 

และ SAR ของ WFME 2021 ต่อท่านนายกแพทยสภา อาจารย์สมศรี เผ่าสวัสดิ์ ในวันเดียวกัน ตอนนี้            

รอทาง สมพ. จัดคิวมาประเมินที่พะเยา อาจจะเลื่อนมาในเดือนธันวาคมหรือมกราคม จึงขอให้

เตรียมพร้อมในการรับการประเมิน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงว่าจาก

เรื่องการระบาดโรคโควิด ซึ่งจะมาเป็นช่วงๆ โดยส่วนใหญ่จะเกิดจากการไปสังสรรค์ เราได้มีการ swap 

และให้วัคซีนส าหรับนิสิต และนักเรียนโรงเรียนสาธิตวิทยาลัย ขอให้ระมัดระวัง และจัดให้บุคลากร        

รับวัคซีนให้ครบ 2 เข็ม ทั้งนี้ท่านอธิการบดี ขอขอบคุณในการท างานอย่างทุ่มเท มีความกระตือรือร้น         

ในการท างาน ให้ส าเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 แจ้งค าสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ ให้รอง

อธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มอบอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่งได้

มอบอ านาจให้ ดร.สมบูรณ์  ฟูเต็มวงศ์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ



 

1.2.2 แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับที่ 2  (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.3 แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี 

(ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี (ดร.สมบูรณ์ ฟูเต็มวงศ์) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.3) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.4 แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้า

งาน ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนหัวหนา้งาน ส านักงานคณะแพทยศาสตร์(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.4) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.5 แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้า

กลุ่มงาน ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนหัวหน้ากลุ่มงาน ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.2.5) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

1.2.6 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรวมยุบศูนย์การแพทย์

และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 

นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การรวมยุบศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยากับคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2563 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.6) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ  เ งินงบประมาณรายได้ คณะ

แพทยศาสตร์ ประจ าเดือน กันยายน 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอรายงานงบประมาณคงเหลือ 

และรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนกันยายน 2564 

งบประมาณที่ได้รับ 15,080,308 บาท โอนย้าย 6,260,048.73 บาท งบประมาณหลังโอนย้าย 

9,103,287.27 บาท เบิกจ่าย 276,436 บาท คงเหลือ 335,356.30 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.3.1) 

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์  ขอยืม

งบประมาณคงเหลือ มาช าระนีใ้ห้คณะทันตกรรม  

นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ชี้แจงว่า เงินคงเหลือนี้ ไม่สามารถขอใช้ได้ตามระเบียบ เงินคงเหลือต้องกลายเป็นเงินสะสม 

ซึ่งอ านาจคณะกรรมการประจ าคณะด าเนนิการย้อนหลังไม่ได้  

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

เสนอขอตั้งงบกลางปี เพื่อช าระนีใ้ห้คณะทันตกรรม 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบให้นายศรัณยู พิชัยยา เลขาที่ประชุมนัดประชุมเรื่องงบประมาณนี้กับ

คณบดีคณะทันตกรรม และขอให้นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ เร่งด าเนินการเรื่องภาระหนี้ของมูลนิธิเจ้าฟ้า

โดยด่วน



 

1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงนิงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ่อ

ชาวชนบท ประจ าเดือน กันยายน 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการเบิก-จ่าย

งบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจ าเดือนกันยายน 2564 ดังนี้ งบประมาณทั้งหมด 

49,523,292.33 บาท ใช้จ่ายไป 719,846.40 บาท จัดซื้อพัสดุ 1,760,873.40 บาท รวมใช้ไปทั้งหมด 

9,440,019.04 บาท คงเหลือ 40,083,273.29 บาท จะน าไปซื้อหุ่น จัดท าห้องเรียนใหม่ และน าไปเป็น

งบประมาณปี 2565 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งว่า

ขอให้ใชง้บประมาณ ไม่ให้เกินงบประมาณที่เหลอืนี้ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.3.3 แจ้งปฏิทินการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งปฏิทินการปฏิบัติงาน

ตรวจสอบภายใน ประจ าปีงบประมาณ 2565 ของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ระหว่างเดือนธันวาคม 2564ถึงเดือนมกราคม 2565 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.3) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์           

ให้นโยบายในการท างาน ให้ท าหน้าที่ให้งานแล้วเสร็จโดยเร็วที่สุด เพื่อไม่ให้งานตกค้างอยู่ที่เจ้าหน้าที่             

แตล่ะคน เนื่องจากจะท าให้มีผลเสียต่อระบบงาน และส่งผลตอ่การประเมนิงาน 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.3.4 แจ้งปฏิทินประชุมฝ่ายบริหาร ประจ าปีงบประมาณ 2565 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอแจ้งปฏิทินประชุมฝ่ายบริหาร 

ประจ าปีงบประมาณ 2565 ซึ่งอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.4) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์           

ขอชมเชยนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ในการวางแผนปฏิทินในครั้งนี ้ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

1.3.4 แจ้งการรับสมัครแพทย์ผู้ท าสัญญาชดใช้ทุน 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอแจ้งการรับสมัครแพทย์ผู้ท า

สัญญา รวม 10 อัตรา ซึ่งมีผู้สมัคร 4 ราย และฝา่ยบริหารจะประสานงานกับกองการเจ้าหน้าที่ เพื่อเรียก

สัมภาษณ์ตอ่ไป 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชี้แนะ

ให้นิสิตที่ยังสอบใบประกอบโรคศิลป์ไม่ผ่าน มาฝึกกับ intern เข้าประชุม อ่านหนังสือ เข้าห้องสมุด อยู่

ภายในมหาวิทยาลัย เพื่อนิสติจะได้อยู่ในบรรยากาศ อาจจะช่วยใหส้อบผา่นได้โดยเร็ว 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 รายงานผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-2 

ระหว่างวันที่ 11-12 กันยายน 2564 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้รายงานผลการสอบใบประกอบวิชาชีพเวชกรรม ขั้นตอนที่ 1-2 (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.4.1) 

ขั้นตอนที่ 1 ผลการสอบรวมเฉลี่ยทั้งประเทศ 56.9% คะแนนเฉลี่ย 168 คะแนน เต็ม 

300 คะแนน 

จากข้อมูลที่ประชุม กสพท นิสิตกลุ่มโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มจากศูนย์

แพทยศาสตร์ต่างๆ จาก 37 ศูนย์ คะแนนค่าเฉลี่ยค่อนข้างน้อย อัตราการสอบผ่านอยู่ที่ประมาณ 20% - 

60% แตน่ิสติจากสถาบันใหญ่ นิสติที่อยู่ยาว อัตราการสอบผ่านประมาณ 60% - 80%  

คะแนนของเรา วิเคราะหจ์าก 2 ศูนย์  

1. พะเยา นิสิตเข้าสอบ 15 คน สอบผ่าน 10 คน 66.7% คะแนนต่ าสุด 124 

คะแนนสูงสุด 225 คะแนนเฉลี่ย 175 คะแนน  

2. นครพิงค์ เข้าสอบ 41 คน สอบผ่าน 19 คน 46.3% คะแนนต่ าสุด 81 

คะแนนสูงสุด 213 คะแนนเฉลี่ย 156.8 คะแนน 

เอกสารมาจาก อ.บุญมี เป็นการวิเคราะห์ผลการสอบแยกตามหมวดของข้อสอบ 

การสอบแบ่งเป็น 2 ส่วนในขั้นตอนที่ 1 B1 ภาพรวมของวิทยาศาสตร์การแพทย์ ช่องแรกเป็นภาพรวมของ

ทั้งประเทศ  

น้อยกว่า 50% สีแดง, ช่วง 50% – 60% สีเหลือง อาจจะผ่านหรือไม่ผ่าน              

ตามเกณฑ ์NPL และมากกว่า 60% สีเขียว  

ศูนย์นครพิงค์ คาดว่าน่าจะเป็นนิสติมัธยมศกึษาปี 6 ค่อนขา้งเยอะ ที่ท าให้คะแนน

ต่ ากว่าค่าเฉลี่ยของทั้งประเทศ ตกอยู่ในกลุ่มต่ ากว่า 50% โดยเฉพาะหมวด Biochemistry, Normal 

Immune Response, General Basic Pathology 

การแบ่งข้อสอบ แบ่งออกเป็น 4 หมวด 



1. Normal process  

2. Abnormal process 

3. การรักษา 

4. ภาพรวมองค์รวม มีประวัติคนไข้ การสรา้งเสริมต่างๆ 

ค่าเฉลี่ยต่ ากว่าประเทศ part normal process ข้อ B2, B3 ค่าเฉลี่ยได้แค ่33% 

แต่มีข้อสังเกต part ที่เรียนทีหลังในช่วงใกล้ๆสอบ ข้อ 3.2 , 3.3 เช่น part of 

Abnormal process, management ที่เพิ่งเรียนจบไป และมีกระบวนการที่อาจารย์ภายนอกช่วยทบทวน         

ท าให้ได้คะแนนสูงขึ้น ในภาคเรียนที่ 2 เดือนพฤศจิกายน จะมีการประชุมจัดตารางเรียนทุกบล็อกพร้อมๆ

กัน ช่วยกันใน 2 part ส าหรับปี 2 จะท าอย่างไรให้นิสิตเรียงความรู้ที่พอจะจ าได้ และปี 3 อาจารย์ช่วยดึง

ความรู้จากปี 2 มาทบทวนต้นบล็อก เพื่อช่วยให้ part normal process มีคะแนนสูงขึ้น หรือมีกระบวนการ

ทบทวนความรูช่้วงใกล้สอบ เนื่องจากพบว่า part normal process มีคะแนนนอ้ยในทุกบล็อก ด้วยรูปแบบที่

เรียนในช่วงปี 2 และในปี 3 จะหลุดทั้งหมด ดูตัวอย่างเช่น ข้อ B5 อาจจะต้องไปดูในรายละเอียด ตอนนี้ให้

นิสิตท าแบบสอบถามกลับมา ว่าในแต่ละ B เวลานิสิตไปเจอข้อสอบจริงกับสิ่งที่นิสิตประเมินตนเองด้วย

คะแนนที่ได้รับว่าเป็นอย่างไรบ้าง พบว่า part management musculoskeletal เนื่องจาก disease เยอะ ตัว

ยาค่อนข้างกระจายตัว เป็นจุดอ่อนตรงนี้ อาจจะต้องไปทบทวนตอนท า มคอ 5 ประชุมในส่วนนี้เข้าไป

บรรจุด้วย และบล็อกที่ตรงกันข้าม ข้อ B9 abnormal process คะแนนในภาพรวมประเทศจะลดลง แต่ 

normal process กลับดีขึ้น ซึ่งแตกต่างจากบล็อกอื่น ที่  part abnormal process มาก แต่ part normal 

process น้อย  

ขอเรียนเชญิอาจารย์ในภาคเรียนที่ 2 ทั้งปี 2 และ ปี 3 ประชุมจัดตารางการเรียน

การสอนทั้งหมด ช่วงต้นเดอืนพฤศจกิายน และนัดหมายกับคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

ส าหรับการเปรียบเทียบในปีที่แล้ว part normal process ยังคงได้น้อย ไม่ค่อย

แตกต่างกัน ศูนย์นครพิงค์และพะเยา แตกต่างกัน เนื่องจากศูนย์นครพิงค์เป็นมัธยมปี 6 ท าให้ได้คะแนน

น้อย ซึ่งจะขอความยินยอมของนิสิตแต่ละคน ในการวิเคราะห์ของแต่ละคนว่าได้คะแนนเท่าไหร่ เนื่องจาก

คะแนนที่นิสิตได้และเราได้ จะเห็นต่างกัน ซึ่งตอนนี้ทาง สลว จะไม่ให้ขอจากส่วนกลาง ให้ขอจากนิสิต

โดยตรง  

ขั้นตอนที่ 2  

ภาพรวมทั้งประเทศ สอบประมาณ 3200 คน ผ่าน 2500 คน คะแนนเฉลี่ย 60% 

175 เต็ม 300 คะแนน        

นิสิตมหาวิทยาลัยพะเยา สอบ 14 คน ผ่าน 14 คน คะแนนสูงสุด 220 น้อยสุด 

154 รอบนี้ NPL ไม่สูงมาก ประมาณ 51%-52% 

ศูนย์นครพิงค์ สอบ 32 คน ผ่าน 25 คน คะแนนเฉลี่ย 78.1% คะแนนสูงสุด 232 

น้อยสุด 114 ค่าเฉลี่ย 175 คะแนน 

คะแนนย่อย C1.1 – C1.8 ขอ้สอบ การประเมนิสุขภาพ การวิเคราะหน์ิตเิวชศาสตร์ 

การออกเอกสาร การสื่อสาร ส่วนใหญ่จะผ่านหมด แต่ที่น้อยอย่างชัดเจน คือ C1.3 ภาพรวมของประเทศ

น้อย และเราก็น้อยตามไปด้วย ส่วนที่แตกต่างกับภาพรวมประเทศ C1.4 การเชื่อมประเด็นปัญหา ดูจาก

หัวข้อ เราอาจจะต้องสังเกตการณ์กัน เป็นการประเมินภาพรวม การมองมิติความสัมพันธ์ระหว่างปัจจัย

บุคคลกับความเจ็บป่วย 



ต่างๆ ข้อน่าสนใจ C2.2 ค่าเฉลี่ยใกล้เคียงกับภาพรวมของประเทศ ซึ่งเกณฑ์ใหม่

ก าลังทบทวนแพทยสภา จะน ามาเสนอ final version 1 ของเกณฑ์แพทยสภาใหม่ C ต่างๆ จะมีโรคต่างๆ 

รวมอยู่ใน C2.2 ใน part system ภาพรวมประเทศไม่ค่อยดี เช่น eyes, respiratory system, skin ซึ่งเป็น

บล็อกที่ค่อนข้างใหญ่ ตามหลักสูตรเดิม skin, musculoskeletal เวลาน้อย และ skin เป็น reflex เนือ้หาน้อย

เมื่อเทียบกับกล้ามเนือ้ กระดูก โครงรา่ง แนวโน้มของนิสติจะอ่อนไปตามภาพรวมของประเทศ และเนื้อหา

ที่ควรจะวิเคราะห์เพิ่มเติมให้นิสิต skin, musculoskeletal, GI, Nutritional Metabolic disease ในส่วนที่ดีขึ้น

จากปีก่อน คือ part Emergency 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอให้

ฝา่ยวิชาการ วิเคราะหว์่า part ไหนอ่อนและออ่นมาก รวบรวม และบันทึกเป็นข้อแก้ไข กระบวนการ PDCA 

ให้ปรากฎในการประชุมของคณะและกรรมการหลักสูตร เพื่อเป็นประเด็นในการอธิบาย ในการประเมิน 

WFME สามารถน าไปปรับปรุง พัฒนา ทั้งอาจารย์ เนื้อหา ระบบการเรียนการสอนให้ดีขึ้น และทางคลีนิก 

ที่ก าหนดไว้ว่าหลักสูตรปี 2565  Horizontal & Vertical เป็นการเก็บข้อมูล หลังจากปีถัดๆไป เราจะมี

หลักฐานให้กับกรรมการประเมิน  

นายแพทย์ธนู ตั้งศรีเจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตร์  เสนอขอให้

อาจารย์คุยกัน ประสานกันในรายละเอยีดรายวิชาที่จะสอน 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ชีแ้จงว่า ในเดือนพฤศจกิายน จะมีโปรเจค ขอให้อาจารย์ช่วยเป็นหัวหน้าในการท า mapping 

โดยใช้เกณฑ์แพทยสภาใหม่ปี 2565 จะมีการประชุมกลุ่มย่อย เช่น ในกลุ่มระบบนี้จะต้องมีหัวข้อวัด

สมรรถนะรับผิดชอบหัวข้ออะไรบ้าง เพื่อก าหนดช่ัวโมงท าเป็นตาราง มคอ 3 ใหญ่ ท าให้เสร็จทั้งเล่ม

ภายในเดือนธันวาคม สามารถใช้เล่มนี้ในหลักสูตรเดิมในปี 53 ได้ใชว้ิชาปี 65 และ 53 ร่วมได้ด้วย และขอ

เชญิอาจารย์ประชุมคุยกันนอกรอบ ขอท าในส่วนของช้ันปรีคลีนกิก่อน 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์              

แนะน าว่า ขอให้อาจารย์ร่วมกันช่วยกันคิด จากพะเยา นครพิงค์ ในช้ันปรีคลีนิกและคลีนิก มอบหมายให้

ฝา่ยวิชาการท าแผน 

นายแพทย์ธนู ตั้งศรเีจริญ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตร์ ขอเวลาให้นิสิต

เตรียมตัวในการสอบ comprehensive part 1 ก่อนสอบ NL เพื่อเป็นการทบทวนความรู้ก่อนสอบ ประมาณ 

2 เดือน  

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ชีแ้จงว่า ดว้ยหลักสูตร เรียน normal และ abnormal จนจบ ตามกระบวนการจะถูกก าหนดให้

ทราบว่า part normal และ part abnormal มีออกข้อสอบกี่ขอ้ ในการกระตุน้ part normal ที่มกีารตกเยอะๆ 

ใน สลว เราอยากให้ได้คะแนนเพิ่มขึ้น อาจจะตัดส่วนข้อสอบมาสอบก่อน ซึ่งจะไม่ได้สอบยาว 300 ข้อ 6 

ช่ัวโมงยิ่งยาวเหมือนการสอบของ สลว เพื่อให้นิสิตได้รู้ก่อนว่าจุดอ่อนอยู่ตรงไหน จะขอให้โจทย์นิสิตใน

การแลกเปลี่ยนร่วมกัน 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รวบรวมข้อมูลบันทึกข้อที่นิสิตแพทย์ตก เพื่อจะ

น าไปปรับปรุงแก้ไขและท าแผนการแก้ไข 



 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 10/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล              

สงวนสริมศร ีช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

ครั้งที่ 10/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 2564 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการ

แก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิาร เสนอเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

    

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.2.1 พิจารณาการเสนอชื่อผู้ ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญา

กิตติมศักดิ์ ประจ าปีการศึกษา 2563 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณาการเสนอชื่อผู้ได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมศักดิ์ 

ประจ าปีการศึกษา 2563 หลักเกณฑ์ในการเสนอชื่อ ท าเอกสารที่เกี่ยวข้องกับประวัติท่าน เชน่ 

1.บุคคลส าคัญของประเทศ มีผลกระทบในภาพรวมของประเทศ  

2.บุคคลประสบส าเร็จ เป็นที่ยอมรับอย่างแพร่หลาย เป็นบุคคลที่มีผลงานทางวิชาการดีเด่นโดยเฉพาะใน

ศาสตร์ที่ต้องเสนอท่าน โดยจะต้องส่งไปที่กรรมการของมหาวิทยาลัยในการกลั่นกรองและพิจารณา  

เสนอรายชื่อผู้สมควรได้รับปริญญากิตตมิศักดิ์อกีครั้งหนึ่ง (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : ให้เสนอชื่อในปีหนา้



 

 4.2.2 พิจารณาการขอความร่วมมือจัดงาน "วันแพทย์" 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต แจ้งว่า แพทยสภาขอความรว่มมอืจัดงานวันแพทย์ ในวันที่ 27 พฤศจกิายน 2565 เพื่อให้ 

ประชาชนทั่วไปได้ทราบว่ามีวันแพทย์ เป็นวันส าคัญอีกหนึ่งวัน 

คณบดี เสนอใหจ้ัดงาน ในวันศุกร์ที่ 26 พฤศจกิายน 2565 มอบฝ่ายกิจการนสิิตด าเนินงาน 

1. จัดโปสเตอร์ แสดงผลลัพธ์ของบัณฑิตในโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ภาพการบริการออก

หนว่ย ประชาสัมพันธ์ ที่ช้ัน 1 ของโรงพยาบาล  

2. รณรงค์ให้บริการฉีดวัคซีน ให้นิสิตมาร่วมด้วย โดยให้ช่วยวัดความดัน และบริการผู้ที่มาฉีดวัคซีน

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.2) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้จัดนิทรรศการของผลลัพธ์การผลิตบัณฑิตแพทย์ (โปสเตอร์ ข้อมูลการจบ

การศกึษาแตล่ะรุ่น) 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

   ไม่มี 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.4.1 พิจารณาการปรับแผนการศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

   แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ขอเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอพิจารณาค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.1) 

ชีแ้จงว่า ตามมตทิี่ประชุมคณะกรรมการมหาวิทยาลัย ก าหนดให้ทุกหลักสูตรที่เกิดขึน้ก่อนปี 65           ให้

ใช้แผนการเรียนการสอนเดียวกันกับแผนของมหาวิทยาลัย ซึ่งจะต้องมีปรับแก้ไข  

1. ขออนุมัติปรับเปลี่ยนแผน ยกเลิกรายวิชาเดิม ใช้รายวิชาใหม่ ใช้กับนิสิตในปี 65 นิสิตปี 64 ที่ถูกใช้แผน

เดิมจะใช้วิชาเดิมทั้งหมด ในช้ันภาคศึกษาต้น ถอด 3 รายวิชาข้างต้น ไปใช้ 4 รายวิชาทดแทน หน่วยกิต  

จะเท่าเดิม 19 หนว่ยกิต  

เปลี่ยนรหัส 00 มาใช้รายวิชาใหม่ และจัดแผนให้ตรง  

ภาคการศกึษาต้น ของแผนการศกึษาเดิม มี 3 รายวิชา  

1. การใชภ้าษาไทย 

2. ภาษาอังกฤษเตรียมพร้อม 

3. ศลิปะการด าเนินชีวติ 

 

 



 

ขอเปลี่ยนออกทั้งหมด ให้ใช ้4 รายวิชา ดังตอ่ไปนี ้

1. ภาษาไทยในชีวติประจ าวัน 

2. ภาษาอังกฤษส าหรับชีวติประจ าวัน 

3. การใชเ้ทคโนโลยีเพื่อชีวติยุคดิจติอล 

4. สุนทรียศาสตร์ในการจัดการชีวติ 

ภาคการศกึษาปลาย ช้ันปีที่ 1  

มี 2 รายวิชา  

1. ภาษาอังกฤษสู่โลกกว้าง 3 หนว่ยกิต 

2. การสื่อสารในสังคมดิจติอล 3 หนว่ยกิต 

เปลี่ยนเป็น 4 รายวิชา  

1. ภาษาไทยเชิงวิชาการ 1 หนว่ยกิต 

2. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร 3 หนว่ยกิต 

3. ความฉลาดทางดิจติอล 2 หนว่ยกิต 

4. การพัฒนาทักษะการเรียนรู ้3 หนว่ยกิต 

รวมเป็น 20 หนว่ยกิต 

ช้ันปีที่ 2 ภาคฤดูร้อน ไม่มแีก้ไข 

ช้ันปีที่ 2 ภาคต้น  

มี 3 รายวิชา เปลี่ยนแปลง 

1. ภาษาอังกฤษก้าวหน้า 3 หนว่ยกิต 

2. พลเมอืงใจอาสา 3 หนว่ยกิต 

3. สังคมพหุวัฒนธรรม 3 หนว่ยกิต 

ใช้ 2 วิชาใหม่แทน 

1. ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสารเชงิวิชาชีพ 3 หนว่ยกิต 

2. การเรียนรูร้่วมกันสร้างสรรคส์ังคม 2 หนว่ยกิต    

จากเดิม 9 หน่วยกิต ทดแทน 5 หน่วยกิต ภาคต้นหน่วยกิตจะลดลง รวมจากเดิม 20 หน่วยกิต ลดเหลือ 

16 หนว่ยกิต 

ช้ันปีที่ 2 ภาคปลาย 

มี 2 รายวิชา เปลี่ยนแปลง 

1. การจัดการสุขภาพและสิ่งแวดล้อม 3 หนว่ยกิต 

2. บุคลิกภาพและการแสดงออกในสังคม 3 หนว่ยกิต 

 

ใช้รายวิชาใหม ่

1. การจัดการสุขภาพ สิ่งแวดล้อมและชุมชน 1 หนว่ยกิต  

ช้ันปีที่ 3 ภาคฤดูร้อนคงเดิม  

ช้ันปีที่ 3 ภาคต้น เดิมไม่มรีายวิชาศกึษาทั่วไป 16 หนว่ยกิต เพิ่มรายวิชากระบวนการคิดเชงิออกแบบ 3 

หนว่ยกิต รวมเป็น 19 หนว่ยกิต    



 

ช้ันปีที่ 3 ภาคปลาย เดิมมี 15 หน่วยกิต จะมีเพิ่มรายวิชา บูรณาการความรู้สู่นวัตกรรมทางวิชาชีพ 3 

หนว่ยกิต รวมเป็น 18 หนว่ยกิต 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานวชิาการเสนอต่อคณะกรรมการวิชาการมหาวิทยาลัยต่อไป 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ  

   5.1.1 พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

   ฝ่ายบริหาร ขอให้พิจารณางบประมาณค่าตอบแทนหัวหน้าส านักงาน           

คณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากต าแหน่งหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ จะมีเงินเพิ่มมาจาก 2 แหล่ง 

คือ จากมหาวิทยาลัยและคณะแพทย์ ซึ่งของคณะเพิ่มได้ตั้งแต่ 1,000 - 10,000 บาท คณะอื่นๆให้เพิ่ม

ประมาณ 1000 – 3000 บาท   

มติท่ีประชุม : อนุมัตใิห้ 4,000 บาท ค่าตอบแทนหัวหนา้ส านักงานคณะแพทยศาสตร ์   

 

   5.1.2 พิจารณาขอบเขตและกระบวนการท างานของหัวหน้าภาควิชา 

   แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช รองคณบดีฝา่ยบริการทางการแพทย์ ขอให้พิจารณา

ขอบเขตอ านาจ หนา้ที่ กระบวนการท างานของหัวหน้าภาควิชา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้พิจารณาน าเข้าประชุมกับผู้บริหารเพื่อร่างขอบเขตอ านาจ หน้าที่ กระบวนการ

ท างานของหัวหน้าภาควิชา 

 

   5.1.3 พิจารณาจัดสรรห้องเป็น ห้องสมุด และห้องฟิตเนส 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอให้ที่ประชุมพิจารณาจัดสรร

หอ้งเป็น หอ้งสมุด และหอ้งฟิตคณบดี  

อนุมัติให้ใช้ห้องโถง ช้ัน 1 อาคารวิเคราะห์โรค เป็นห้องฟิตเนส อุปกรณ์ที่ขนย้าย

งา่ยใหเ้ก็บไว้ในหอ้ง อุปกรณ์ขนย้ายยากใหไ้ว้ในหอ้งโถง ส่วนหอ้งสมุด ใช้ห้องที่อยู่หน้าหอ้ง MRI 

มติที่ประชุม : มอบยนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช นายแพทย์กฤติน นาราเวช

สกุล ดูสถานที่อีกครั้งหนึ่ง 



 

 

  ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 25 พฤศจิกายน 2564 เวลา 

09.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 



 





 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2 

 

 

 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.2 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.3 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.1 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.2 

 



 
 



 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.3 

 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.1 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง ก าหนดการสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

  

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อ

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ การสอบเบ็ดเสร็จ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ เป็น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึง

ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ ดังนี ้

 

 การสอบครั้งที่ ๑ การสอบครั้งที่ ๒ 

(แก้ไขครั้งที่ ๑) 

การสอบครั้งที่ ๓ 

(แก้ไขครั้งที่ ๒) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๓ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๕ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่               กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

ร่าง 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.2 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.3.1 

ร่าง 

ค าสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

                                    __________________________________ 

 ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ

จัดระบบคณาจารย์เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งจะด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต 

ทั้งด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนตัว และด้านอื่นๆ ในขณะศึกษา

อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี ้

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๑ 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๒ 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๓ 

  แพทย์หญิงวลิาสนิี ศตีิสาร 

 อาจารย์ประจ าชั้นมีหน้าที่ 

๑. ประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษานิสติในชัน้ปีนั้น ๆ 

๒. นิเทศภายในช้ันปีนัน้ ๆ 

๓. รวบรวมภาพรวมข้อมูลของนิสติช้ัน pre clinic เพื่อส่งต่อข้อมูลและประสานงานการดูแลนสิิต

กับศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

๔. รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากนิสิตในชัน้ปี และประสานงานกับงานวิชาการ งานพัฒนา

คุณภาพนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุม 

๕. หากนิสิตมปีัญหาให้รบีแก้ไขด่วน และรายงานให้คณบดีทราบภายใน ๗ วัน 

๖. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 



 

 

ร่าง 

ค าสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

                                    __________________________________ 

 ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ

จัดระบบคณาจารย์เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งจะด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต 

ทั้งด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนตัว และด้านอื่นๆ ในขณะศึกษา

อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ 

๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๑ 

  นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๒ 

  นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๓ 

  นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ  

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๔ 

  แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช 

 อาจารย์ประจ าชั้นมีหน้าที่ 

๑. ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว 

๒. มีการประชุมประจ าทุกเดือนและรายงานผลต่อคณบดีทุกครั้งที่มกีารประชุม หากไม่มีการ

ประชุมให้ชีแ้จงต่อคณบดีทุกครั้ง 

๓. หากนิสิตมปีัญหาให้รบีแก้ไขด่วน และรายงานให้คณบดีทราบภายใน ๗ วัน 

๔. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.4.1 

 
  



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.4.2 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


