
รายงานการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ  

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 1/2564 

ในวันอังคารที่ 25 พฤษภาคม 2564 เวลา 13.00 น. - 16.00 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล  สงวนเสริมศรี  

และผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

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

รายนามคณะกรรมการที่เข้าร่วมประชุมและผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ออนไลน์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการ 

2. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ กรรมการ 

3. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ  

4. แพทย์กนกรส  โค้วจริิยะพันธ์ กรรมการ 

5. นายแพทย์ไกรรัตน ์ค าดี กรรมการ 

6. แพทย์หญิงพรสุดา  กฤติกาเมษ กรรมการ 

7. นายแพทย์วัชรินทร์ สุนทรลิ้มศริิ กรรมการ 

8. แพทย์หญิงหทัยทิพย์ ต่างงาม กรรมการ 

9. ดร.มารุต  แก้ววงศ์ กรรมการ 

10. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการและเลขานุการ 

11. นายศรัณยู  พิชัยยา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ นักวิชาการศกึษา 

2. นายสิงหา  เกล็ดพงษา นักวิชาการศกึษา 

3. นางสาวนริศรา  ญาตอิยู่ไกล นักวิทยาศาสตร์ 

4. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

5. นางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

7. นางสาวณิรัชดา  วันมหาชัย เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวปารดา  เครอือรุณรัตน์ เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



9. นายอภิสทิธิ์  ศรรีักษา นักวิทยาศาสตร์ 

10. นางสาวเบญจาภา  ใจเย็น นักวิชาการศกึษา 

11. นายพิทักษ์  ตันนันตา บุคลากร 

12. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธ์พืช นักวิชาการศกึษา 

 

เริ่มประชุมเวลา 13.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

1.1 ประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการ ได้แจ้งเกี่ยวกับ

การเตรียมความพร้อมการรายงานการประเมินตนเอง ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา เพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ (EdPEx) ให้ทุกฝ่ายจัดเตรียมข้อมูลมาตอบโจทย์ในแต่ละข้อของแบบฟอร์มให้เสร็จเรียบร้อย 

ภายใน ต้นเดือน กรกฎาคม นี้ เพื่อน าส่งให้กรรมการประเมินตามเกณฑ์ในเดือน กรกฎาคม และน าส่งต่อ

ให้แพทยสภาเพื่อท าการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตในปีการศึกษา 2565 ซึ่ง ณ ปัจจุบันเหลือ

ระยะเวลาไม่ถึงสองเดือน 

1.2 ฝ่ายเลขานุการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

1.2.1 ปฏิทินการศกึษาส าหรับนิสติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา 2564 

 ปฏิทินการศึกษาประจ าปี 2564 ได้ท าการปรับปรุงแก้ไขจากปีการศึกษาก่อน เนื่องจากมีการคลาดเคลื่อน 

ของวัน เวลาในการจัดการเรียนการสอน จากสถานการณ์การแพร่ระบาดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 

โดยเฉพาะการศึกษาช้ันคลินิก จึงต้องมีการปรับเปลี่ยนในส่วนของปฏิทินการศึกษาโดยรวมของหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2564 ซึ่งอยู่การด าเนินเพื่อน าส่งมหาวิทยาลัย 

                      

                     

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ยังไม่มีการรองรับรายงานการประชุม เนื่องจากเป็นการประชุมครั้งที่ 1 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา  

   

4.1 แนวปฏิบัติการด าเนินการวัดผล 

                 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     

คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอในที่ประชุมเกี่ยวกับแนวทางการด าเนินการ ขั้นตอน และแบบฟอร์ม ค าร้อง

เกี่ยวกับการอุทรณ์เกรด การขอดูคะแนน ตลอดจนแบบรับรองการเป็นผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ 

และกรรมการผู้ประเมนิผลรายวิชา ดังตอ่ไปนี ้   

1. มีระบบการวัดและประเมินผลการเรียนรู้ที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ใน

ระดับรายวิชาและหลักสูตร 

2. ให้แต่ละรายวิชา คณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชา มีหน้าที่ในการก าหนดวิธีการวัดและ

ประเมินผล เกณฑ์ผ่านที่สอดคล้องกับผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ โดยมีการประเมิน

ความก้าวหน้าในการเรียนรู้ (Formative Assessment) และการสอบเพื่อวัดผลสัมฤทธิ์รายวิชา 

(Summative Assessment) โดยก าหนดไว้ในเอกสารรายวิชา และมีการสื่อสารให้กับนิสิตทราบก่อน

การจัดเรยีนการสอน 

3. ทุกรายวิชาจะต้องมีการก าหนดวิธีการวัดและประเมินผลที่ครอบคลุมด้านความรู้ ทักษะและเจต

คติ โดยก าหนดสัดส่วนของค่าน้ าหนักตามผลลัพธ์ทางการศึกษาที่พึงประสงค์ และจะต้องผ่านทุก

ด้านทั้งด้านความรู้ ทักษะและเจตคติ 

4. มีระบบการทวนสอบผลสัมฤทธิ์ในระดับรายวิชาและระดับหลักสูตร โดยแต่งตั้งคณะกรรมการ

ติดตามและประเมินหลักสูตร ระดับปรีคลินิก และระดับคลินิก 

5. มีระบบการแจ้งผลการสอบแตล่ะรายวิชา ให้นสิิตทราบภายในระยะเวลาที่เหมาะสม 

6. มีระบบการยื่นค าร้อง และขออุทธรณ์ผลการศกึษาเมื่อเสร็จสิ้นการสอบแตล่ะรายวิชา 



7. มีระบบการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เกี่ยวข้องในการวัด

และประเมินผล เพื่อความโปร่งใสและตรวจสอบได้ 

 
 
แนวทางการด าเนินงานการวัดและประเมินผล 

1. การตัดสินเกรดให้มีมาตรฐานเดียวกัน โดยก าหนดให้คะแนน Minimal Passing Level (MPL) ในแต่

ละหัวข้อการวัดผล และน าคะแนนแต่ละหัวข้อการวัดผลคูณด้วยค่าถ่วงน้ าหนักร้อยละของแต่ละ

หัวข้อ และน ามารวมเป็นระดับคะแนนรวม 

นักศึกษาจะได้รับเกรด A เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL + 30% 

นักศึกษาจะได้รับเกรด B+ เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL + 25% 

นักศึกษาจะได้รับเกรด B เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL + 20% 

นักศึกษาจะได้รับเกรด C+ เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL + 15% 

นักศึกษาจะได้รับเกรด C เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL + 10% 

นักศึกษาจะได้รับเกรด D+ เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL + 5% 

นักศึกษาจะได้รับเกรด D เมื่อได้คะแนน มากกว่าหรอืเท่ากับ MPL 

นักศึกษาจะได้รับเกรด F เมื่อได้คะแนน น้อยกว่า MPL 

2. หากนิสิตมีเวลาการเรียนไม่ครบร้อยละ 80 ของระยะเวลาทั้งหมด จะไม่มีสิทธิ์สอบ ยกเว้น กรณี

จ าเป็นหรือฉุกเฉินที่ได้แจ้งอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาเห็นชอบ นิสิตสามารถเข้ารับการเรียน

เพิ่มเติมตามเวลาที่รายวิชาก าหนด และเข้าสู่กระบวนการวัดและประเมินผลต่อไป 

3. การวัดและประเมินผลด้านความรู ้หากนิสิตไม่ผา่นค่า MPL นิสิตมสีิทธิ์ในการสอบเพิ่มเติมไม่เกิน 1 

ครั้ง  

4. การวัดและประเมินผลด้านทักษะ หากนิสิตไม่ผ่านค่า MPL นิสิตมีสิทธิ์ในการสอบเพิ่มเติมไม่เกิน 1 

ครั้ง 

5. การวัดและประเมินผลด้านเจตคติ หากนิสิตไม่ผ่านค่า MPLจะได้รับการประเมินเป็นเกรด F ทันท ี

โดยไม่ค านึงถงึผลการสอบด้านความรู้และทักษะ 

6. หากส่วนการวัดและประเมินผลด้านความรู้และทักษะ แต่ละด้านมีหลายส่วน ให้นิสิตสอบเพิ่มเติม

เฉพาะส่วนที่ไม่ผ่าน 

7. หากนิสิต ได้รับการสอบเพิ่มเติม แล้วผ่านค่า MPL จะได้ระดับคะแนนตัวอักษรคงเดิม แต่หาก

ระดับตัวอักษรสุดท้ายที่ได้รับก่อนการสอบเพิ่มเติมเป็น  F จะได้ปรับระดับคะแนนไม่เกิน D 

หลังจากสอบเพิ่มเติม 



8. หากนิสิต ได้รับการสอบเพิ่มเติม แล้วไม่ผ่านค่า MPL ในการวัดและประเมินด้านความรู้และทักษะ 

จะได้ระดับคะแนนตัวอักษรสุดท้ายเป็น F 

9. ในระหว่างการเรียนหรือสอบเพิ่มเติม นิสิตจะได้รับการประเมินระดับคะแนนตัวอักษร I และจะ

ได้รับการปรับระดับคะแนนเมื่อเรียนหรอืสอบเพิ่มเติมเสร็จสิ้น 

10. การตัดสินผลระดับคะแนนอักษรสุดท้าย ขึน้กับมตคิณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
 
 
 
 

แนวทางการสอบแก้ไขรายวิชา ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

ล าดับ รายละเอียดขั้นตอน ผู้รับผิดชอบ 
1 สรุปรายชื่อนิสิตที่ไม่ผ่านการประเมิน ทางไปรษณีย์

อิเล็กทรอนิกส์ มายังหัวหน้างานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 
(ไม่เกิน 2 สัปดาห์หลังการสอบรายวิชา) 

ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 

2 ส่งข้อมูลให้นิสิตผู้สอบไม่ผ่าน และอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตทราบ 
(ภายในระยะเวลา 2 วันท าการหลังจากรับแจ้งผลการสอบ) 

งานวิชาการ 

3 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ไขรายวิชา ต่ออาจารย์ที่ปรึกษานิสิต 
(ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งผลการสอบ) 

นิสิตแพทย์ 

4 ยื่นค าร้องขอสอบแก้ไขรายวิชา ต่อประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 
(ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังจากได้รับแจ้งผลการสอบ) 

นิสิตแพทย์ 

5 ก าหนดวันสอบ และด าเนินการสอบแก้ไข ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 
6 สรุปผลการสอบแก้ไข และน าส่งคืนค าร้องขอสอบแก้ตัว 

ทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ มายังหัวหน้างานวิชาการ  
คณะแพทยศาสตร์ (ไม่เกิน 1 สัปดาห์หลังสอบแก้ไขเสร็จสิ้น) 

ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 



 
แบบฟอร์มค าร้องขอสอบแก้ไขรายวิชา 
ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

-------------- 
เรียน ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 
 ข้าพเจ้า นิสิตแพทย์………………………………………………………………………รหัสนิสิต………………………………….. 

นิสิตแพทย์ชั้นปีที่……………อาจารย์ที่ปรึกษา…………………………………………………………………………………………………. 

คะแนนเฉลี่ยสะสม (GPAX)……………………..มีความประสงค์ขอสอบแก้ไขรายวิชา รหัสวชิา………………………………… 

ชื่อวิชา……………………………………………………………………… วันที่ได้รับแจ้งผลการสอบ………………………………………… 

 จึงเรียนมาเพ่ือโปรดพิจารณา 
      ลงชื่อ…………..…………………………………………นิสิตแพทย์ 

           (……………………………………………………..) 

            วันที่………………………………….เบอร์โทรศัพท์………………………. 

ความเห็นของอาจารย์ที่ปรึกษา ความเห็นของประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………..……………………………… 

(……………………………………………………..) 

อาจารย์ที่ปรึกษา 

วันที่…………………………………………. 

 

…………………………………………………………………………… 

…………………………………………………………………………… 

ลงชื่อ…………..……………………………… 

(……………………………………………………..) 

ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 

วันที่…………………………………………. 

หมายเหตุ  
1. นิสิตสามารถขอรับแบบฟอร์มได้ที่งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ หรือดาวน์โหลดเอกสารทางหน้าเว็บไซต์ 
งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ 
2. นิสิตกรอกเอกสารตามแบบฟอร์มให้ครบถ้วน และยื่นต่ออาจารย์ที่ปรึกษา และประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 
3. ผู้ประสานงานรายวิชา ก าหนดนัดหมายวันสอบ งานวิชาการแจ้งนิสิตทรา 

 



 

ระบบการขอดูและอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 หลังการวัดผลรายวิชา ผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการแจ้งประกาศคะแนนตามที่แจ้งไว้ เพื่อให้นิสิตตรวจสอบและขอยื่น
อุทธรณ์ผลคะแนนสอบภายใน 7 วันหลังคะแนนออก มิเช่นนั้นถือว่า นิสิตยอมในคะแนนนั้น   

ขั้นตอนที่ 1 เขียนค าร้องขอดูผลคะแนน 

ให้นิสิตผู้ขอยื่นอุทธรณ์ น าใบค าร้องขอดูอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ น าส่งนักวิชาการภายใน 7 วันหลังการประกาศคะแนน
รายวิชา มิเช่นนั้น จะถือว่านิสิตยอมรับผลคะแนนนั้น และหลังจากได้รับเรื่องรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                 
แจ้งประธานผู้รับผิดชอบหลักสูตร เพื่อรวบรวมคะแนนส่วนท่ีนิสิตยื่นค าร้องให้นิสิตตรวจสอบ 

หากนิสิตตรวจสอบและยอมรับผลในคะแนนนั้น ให้ถือว่ากระบวนการดังกล่าวเสร็จสิ้น หากมีข้อสงสัยหรือต้องการให้
ทบทวนคะแนนดังกล่าว ให้นิสิตด าเนินการเขียนแบบค าร้องขออุทธรณ์ผลคะแนน และเสนออาจารย์ที่ปรึกษาเพื่อด าเนินการต่อไป 

ขั้นตอนที่ 2 การเสนอเพ่ือแต่งต้ังคณะกรรมการอุทธรณ์ 

  ให้นักวิชาการของคณะหรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก เสนอเรื่องค าร้องอุทธรณ์ผลคะแนน ต่อรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เพื่อแต่งตั้งคณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ* ประกอบด้วยคณะกรรมการจ านวน
อย่างน้อย 3 คน ประกอบด้วย  

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต    ประธานกรรมการ  

รองคณบดฝี่ายวิชาการทีเ่กี่ยวข้อง (กรณีช้ันปรีคลินิก) /    กรรมการ 
ผู้อ านวยการศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกที่เกี่ยวข้อง (กรณีช้ันคลินิก) 

ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต     กรรมการและเลขานุการ 

หัวหน้างานวิชาการ       ผู้ช่วยเลขานุการ  

และมอบหมายให้ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา ด าเนินการรวบรวมและตรวจสอบข้อมูลผลการสอบที่เกี่ยวข้อง เพื่อน า
รายงานต่อคณะกรรมการดังกล่าวข้างต้น 

ขั้นตอนที่ 3 การสืบสวนข้อเท็จจริง 

 ให้คณะกรรมการพิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนสอบ ด าเนินการสืบสวนข้อเท็จจริงตามค าร้อง โดยมีอ านาจขอดูหลักฐาน 
หรือสอบถามจากผู้ที่เกี่ยวข้อง โดยมีกรอบระยะเวลาด าเนินการให้แล้วเสร็จภายใน 1 สัปดาห์ นับจากได้รับการแต่งตั้ง และจัดท า
ข้อสรุปผลการตรวจสอบ เสนอต่อคณบดีเพื่อพิจารณาต่อไป และผลอุทธรณ์ดังกล่าวเมื่อได้รับการพิจารณาแล้ว ให้นักวิชาการคณะ
หรือศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิกแจ้งผลการอุทธรณ์ต่อไป  

*หมาย เห ตุ : คณ ะกรรมการผู้ ตั ด สิ นผลอุท ธรณ์  จะต้ อ งไม่ เป็ นผู้ มี ส่ วน ได้ ส่ วน เสี ยกั บ เหตุ ก ารณ์ ใน ครั้ งนั้ น  ๆ 
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แบบค าร้องขอดูผลคะแนน  
ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เขียนที่ ………………………………………………………………… 
วันที่ ………. เดือน ……………………………. พ.ศ. 25……… 

เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………รหัสประจ าตัวนิสิต…………………………  
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ……… (กรณีชั้นคลินิก) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล…………………………………… 
ที่อยู่ที่ติดต่อ
ได…้…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
……………………………………………………………………………………………...โทรศัพท…์…………………….…......…มีความ
ประสงค์ขอดูคะแนน     

◻ MCQ   ◻ MEQ   ◻ OSCE 

◻ TSE    ◻ Long case     

◻ รายงาน   ◻ Workplace-based assessment…………………………………….  

◻ อ่ืนๆ………….......................................………………………………..................................................................  

รายวิชารหัส ……………...…….. รายวิชา ………………………………………………………………………………………….… 
ปีการศึกษา ………………… วันที่ประกาศผลคะแนน……………………………………………………….................…………………. 
เนื่องจาก……………………………………………………………………………………………………………...………………....................… 
……………...……………………………………………………………………………………………………………………...…………….............. 
       
               ลงชื่อ……………………………………………………. 
              (...........................................................) 
                     นิสิตผู้ยื่นค าร้อง 
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ส่วนนี้ส าหรับกรอกเมื่อเสร็จสิ้นการรับบริการขอดูผลคะแนน 

ค ารับรองของนิสิตผู้ขอดูผลคะแนน 

 

ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง)......................................................................................................................... 

ได้ตรวจดูผลคะแนน……………..................…………………….............................................รายวิชารหัส ……………...…….. 
รายวิชา ………………………………………………………………………………….………… ปีการศึกษา ………………....................… 
วันที่ประกาศผลคะแนน……………………………………………………….................……………ครบถ้วนตามที่ยื่นค าร้องแล้ว 
และข้าพเจ้า  

[………] ขอรับรองว่าผลการตรวจดูคะแนนดังกล่าวถูกต้องสมบูรณ์ทุกประการ 

[.........] มีความประสงค์ขอเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณาอุทธรณ์ผลคะแนนดังกล่าว 

 

 

ลงชื่อ……………………………………………………. 

              (...........................................................) 

                     นิสิตผู้รับบริการ 
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แบบค าร้องขออุทธรณ์ผลคะแนน  
ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เขียนที ่………………………………………………………………… 
วันที่ ………. เดือน ……………………………. พ.ศ. 25……… 

 
เรียน คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 
 ข้าพเจ้า (นาย/นางสาว/นาง) ……………………………………………………………รหัสประจ าตัวนิสิต………………… 
นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ ……… (กรณีชั้นคลินิก) ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล……………………………..…… 
ที่อยู่ที่ติดต่อ
ได…้…………………………………………………………………………………………………………………………………………..………………
………………………………………………………………………………………...โทรศัพท…์…………………………………… 
มีความประสงค์ขอขออุทธรณ์ผลคะแนน 

◻ MCQ  ◻ MEQ  ◻ OSCE  ◻ รายงาน   

◻ Workplace-based assessment (Teaching round, OPD, Ward work เป็นต้น) 

◻ อ่ืนๆ (โปรดระบุ)……………………………………………………………………………….………………………………………… 
รายวิชารหัส ……………...…….. ชื่อวิชา …………………………………………………………………………………………….. 

ปีการศึกษา ………………… โดยมีประเด็นขอเสนอพิจารณาและหลักฐาน ดังต่อไปนี้ 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
 
       ……………………………………………………. 
       (...........................................................) 
            นิสิตผู้ขออุทธรณ์ 
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ความเห็นอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตผู้ขออุทธรณ์ 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
 

……………………………………………………. 
      (.......................................................................................) 
          อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตผู้ขออุทธรณ์ 
       .................................................................... 
 
ความเห็นรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
……………...………………………………………………………………………………………………...........…………………...………………… 
 
 
              (นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี) 
               รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 
       .................................................................... 
 
ความเห็นคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
……………...……………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
……………...……………………………………………………………………………………………………………………...………………… 
 
 
              (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 
              คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
       ....................................................................



 

 

 

 

 

 

 

แนวทางระบบการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนได้ส่วนเสีย 

ของผู้เกี่ยวข้องในการวัดและประเมินผลรายวิชา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

  

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้ความส าคัญการความโปร่งใสในด้านการวัดและ
ประเมินผล และเพ่ือเป็นการป้องกันการมีผลประโยชน์ทับซ้อน และการมีส่วนได้ส่วนเสียของผู้เกี่ยวข้องในการ
วัด                  และประเมินผล 

 โดยผู้ที่มีส่วนเกี่ยวข้องที่มีความสัมพันธ์กับนิสิต ได้แก่ บิดา มารดา หรือญาติสนิท อันจะส่งผลให้เกิด
การทับซ้อนกันของผลประโยชน์ต่อฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งในการวัดและประเมินผลนิสิต ผู้เกี่ยวข้องดังกล่าว จะต้อง
ด าเนินนการกรอกเอกสารแสดงความจ านงเพื่อแสดงตน ขอยกเว้นการเข้าร่วมตัดสินผลการศึกษาในรายวิชาหรือ
ชั้นปีที่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเกี่ยวข้องกับนิสิต และน าส่งประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา เพ่ือรวบรวมข้อมูลส่งทาง
ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์มายังงานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

แบบรับรองการเป็นผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ และกรรมการผู้ประเมินผลรายวิชา 
ส าหรับหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

------------------------------------ 
 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีค าสั่ งแต่งตั้ งข้าพเจ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ เป็น
คณะกรรมการผู้รับผิดชอบรายวิชา ที่อาจมีส่วนเกี่ยวข้องในฐานะเป็นผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ หรือ
กรรมการผู้ประเมินผลรายวิชา รหัสวิชา………………………………ชื่อวิชา………………………………………………………...…………… 
 ข้าพเจ้า…………………………………………………………………………………… ขอให้ค ารับรองคณะแพทยศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยพะเยา ดังต่อไปนี้ 

1. ข้าพเจ้า ไม่มีบุตรหลาน หรือบุคคลใกล้ชิด ก าลังศึกษาในรายวิชาดังกล่าวข้างต้น ที่ข้าพเจ้ามีความ
เกี่ยวข้องในฐานะผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการผู้ประเมินผล 

2. ข้าพเจ้า ไม่ได้เป็นผู้สอนหรือผู้เกี่ยวข้องกับการสอนเสริม ในรายวิชาที่ข้าพเจ้ามีความเกี่ยวข้องใน
ฐานะผู้ออกข้อสอบ กรรมการคุมสอบ หรือกรรมการผู้ประเมินผล 

 
ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
(………………..……………………………………………………………………) 
      อาจารย์ผู้ให้ค ารับรอง 

    วันที่…………………………………………………. 
 
 

ลงชื่อ……………………………………………………………………………… 
(………………..……………………………………………………………………) 
   ประธานผู้รับผิดชอบรายวิชา 

    วันที่…………………………………………………. 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

 

 

 

 

 

 

     4.2  เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับ

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ 4-6 ในสถานการณก์ารแพรร่ะบาดของโรคติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)     

 

 

 

 

 

(ร่าง) 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์  
เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๔-๖  

ในสถานการณก์ารแพร่ระบาดของโรคติดเชือ้ไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ (COVID-19) 

____________________________ 

 สืบเนื่องจากสถานการณ์ปัจจุบันพบการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ที่เกิดขึ้นในประเทศไทย เพื่อให้การด าเนินงานของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปด้วย

ความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓  ประกอบกับค าสั่ งมหาวิทยาลั ยพ ะเยา ที่  ๒๘๘๑ /๒๕๖๔  ลงวันที่  ๒๒  เมษายน  

พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ 

นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ เป็น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่  ๑ /๒๕๖๔  

วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ จงึออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝกึปฏิบัติงาน

ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๔-๖ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ 

(COVID-19) ดังนี้ 

 ๑. นิสิตและผูป้กครอง ลงนาม เอกสารยินยอมการขึ้นฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิตแพทย์ ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๔ ก่อนขึน้ฝึกปฏิบัติงาน 

 ๒. นิสิตจะต้องปฏิบัติตามแนวทางมาตรป้องกันการแพร่กระจายเชื้อไวรัสโควิด-19 ตามค าสั่ง

ของจังหวัด ประกาศของแหล่งฝึกปฏิบัติงาน และมาตรการของกระทรวงสาธารณสุขโดยเคร่งครัด ได้แก่ 

การสวมหน้ากากอนามัยตลอดเวลาขณะอยู่ในพื้นที่สาธารณะ การหลีกเลี่ยงการเดินทางไปยังสถานที่

เสี่ยงหรอืแออัด และรักษาระยะหา่งตามมาตรการ Physical distancing เป็นต้น 



 

 

 

 

 

 

 ๓ . นิสิตสามารถพิจารณารับหรือไม่รับการฉีดวัคซีนป้องกันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด -๑๙  

โดยนิสิตรับทราบความเสี่ยงและผลกระทบของการติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ และผลข้างเคียงจากการฉีด

วัคซีน ทั้งนี้ หากนิสิตที่ไม่ประสงค์รับวัคซีน จะได้รับการปฏิบัติในด้านการจัดการเรียนการสอน และการ

สอบวัดประเมินผลตามนโยบายของแหลง่ฝึกปฏิบัติงาน 

 ๔. การฝึกปฏิบัติงานในหอผู้ป่วย ห้องตรวจรักษา ห้องผ่าตัด และห้องคลอด นิสิตสามารถฝึก

ปฏิบัติงานได้ตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตก าหนด อย่างไรก็ตามอาจพิจารณาความเหมาะสมของ

หัตถการที่อาจมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อโควิด-๑๙ ให้ขึ้นอยู่กับวิจารณญาณร่วมกันระหว่างอาจารย์

ผูร้ับผิดชอบและนิสติแพทย์ 

 ๕. นิสติ งด การขึ้นปฏิบัติงานในสถานที่ที่มผีูป้่วยยืนยันโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-๑๙ หรอืพืน้ที่เสี่ยง

ต่อการติดเชือ้ เชน่ ARI Clinic, PUI ward, Cohort ward เป็นต้น 

 ๗. อาจารย์ผู้รับผิดชอบการจัดการเรียนการสอน พิจารณารูปแบบการเรียนการสอนและการฝึก

ปฏิบัติงานที่เหมาะสมและมีความปลอดภัยต่อนสิิตแพทย ์

 ๘. ในกรณีที่นสิิต เข้าข่ายอย่างใดอย่างหนึ่ง ได้แก่ 

๘.๑ มีอาการไข้ หรือมีประวัติไข้ ≥ ๓๗.๕ องศาเซลเซียส ร่วมกับ มีอาการทางระบบ

ทางเดินหายใจ เชน่ ไอ น้ ามูก เจ็บคอ ไม่ได้กลิ่น หายใจเร็ว หายใจเหนื่อย หรอืหายใจล าบาก  

๘.๒ มีประวัติสัมผัสใกล้ชิดกับผู้ติดเชื้อ และ/หรือมีประวัติอยู่ในสถานที่เสี่ยง ในช่วงวัน

และเวลาเดียวกับผูต้ิดเชื้อ ขณะฝกึปฏิบัติงานให้นิสติหยุดเรียนและท าการแยกกัก (self-isolation) 

พร้อมทั้งรายงานต่ออาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชาหรืออาจารย์ที่ปรึกษา และติดต่อหน่วยควบคุม

และป้องกันโรคติดเชื้อในโรงพยาบาลทีฝ่กึปฏิบัติงานโดยทันที 

๙. หากในระหว่างการฝึกปฏิบัติงาน นิสิตมีการติดเชื้อหรือสงสัยการติดเชื้อโรคไวรัสโควิด-๑๙ 

นิสิตจะต้องหยุดพักเรียน เพื่อเข้ารับการรักษาและเพื่อเป็นการป้องกันการแพร่กระจายเชื้อ  ทั้งนี้ หาก

ระยะเวลาการศึกษาไม่เพียงพอตามเกณฑ์ที่ก าหนด จะได้รับการประเมินผลรายวิชานั้นเป็นเกรด “I”  

ไว้ก่อน และเข้าสู่กระบวนการวัดและประเมินผลตามข้อก าหนดต่อไป หลังจากรักษาหายจากโรคและ

สามารถกลับเข้าศกึษาได้ตามปกติ 

     ประกาศ ณ วันที่ ๒๕ พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

      (ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

         คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 

 

 

 

 

 

             4.2.1  เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แนวปฏิบัติการฝึกปฏิบัติงาน 
นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี  กรรมการและเลขานุการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิ ต                 

คณะแพทยศาสตร์ ได้เสนอในที่ประชุม เกี่ยวกับ  เอกสารยินยอม การขึ้นฝึกปฏิบัติงานส าหรับนิสิต
แพทย์ ซึ่งได้มีทั้งสอง แบบ ให้นสิิตเองและตัวผูป้กครองได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับข้อปฏิบัติตามค าสั่ง

จังหวัด ตามมาตรการของสาธารณสุขจังหวัดในการขึน้ฝกึปฎิบัติงาน ณ  แหลง่ฝกึ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

    4.3   เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรฯ ปี 2564 

  ในที่ประชุมได้เสนอการประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์

ครั้งต่อไป สถานที่ท าการประชุม ดังตอ่ไปนี้ 

 

ครั้งที ่ วันที ่ สถานที่ 

1 25 พฤษภาคม 2564 ม.พะเยา 

2 6 กรกฏาคม   2564 ศูนย์  นคพ. (10.00 น.เป็นต้นไป) 

3  7 กันยายน    2564 ศูนย์ พะเยา 

4 9 พฤศจกิายน  2564 ม.พะเยา 

5 มกราคม  2565 ศูนย์  นคพ. 

6 มีนาคม  2565 ศูนย์ พะเยา 

  

 มติท่ีประชุม : รับทราบ      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 5. ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ 

             นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้น าเสนอตาราง

เรียนรายปี ของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช้ันคลินิก ประจ าปีการศกึษา 2564  โดย เริ่มเปิดเรียน 

ตามตาราง เริ่ม วันที่ 24 พฤษภาคม 2564 ถึง 3 เมษายน 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบหมายฝ่ายวิชาการแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องเพื่อด าเนินการตอ่ไป     

 

จบการประชุมเวลา 16.00 น. 

 

 

 

 

  

         (นายสิงหา  เกล็ดพงษา)             (นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี) 

        ผูบ้ันทึกรายงานการประชุม                   รองคณบดีฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

                 ผูต้รวจรายงานการประชุม       

 


