
 

 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2564 

วันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 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. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

4. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ ผูช่้วยคณบดี 

2. นายแพทย์ภาษา  สุขสอน ผูช่้วยคณบดี 

3. นายชลวัชร  ชัยชาญ ผูช่้วยคณบดี 

4.  เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

5. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต อาจารย์ 

6. ว่าที่รัอยตร ีพงษ์ณริยทร์ พันธ์พืช นักวิชาการศกึษา 

7. นายสิงหา  เกล็ดพงษา นักวิชาการศกึษา 

8. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

9. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

10. นางสาวนริศรา  ญาตอิยู่ไกล นักวิทยาศาสตร์ 



 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการแจ้งในที่ประชุม

ทราบเรื่องดังนี้ 

1) รองอธิการบดีฝ่ายบริหารแจ้งเรื่องการปรับองค์กรการแยกคณะแพทยศาสตร์และ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์อยู่

ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ 

2) ให้การบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์ ทั้ง 2 ส านักงาน มีการจัดการภายในให้

กลมกลืนกัน ท างานรว่มกัน รวมทั้งการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ และการประชุมคณะกรรมการ

โรงพยาบาล 

3) การประชุมคณะกรรมการในครั้งต่อไปให้มีการน าเสนอเรื่องงบประมาณ การใช้จ่าย

งบประมาณต่าง ๆ 

4) คณะแพทยศาสตร์มีก าหนดการจัดท า WFME ตามแผนที่ก าหนดไว้ โดยจะต้องจัดท า

เล่ม WFME และเล่ม EdPEx ทั้งนีใ้ห้เสนอโครงการตอ้งสง่แล่ม EdPEx ในเดือน กรกฎาคม 2564 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลชาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี และ

รักษาการแทนรองคณบดี (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.1) 

งานบุคลากร ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3167/2564 ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

3168/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนรองคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 

 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

   1.2.2 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี และ

รักษาการแทนผู้ช่วยคณบดีคณบดี (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.2) 

   งานบุคลากร ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3169/2564 ลงวันที่ 11 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง แต่งตั้งผู้ช่วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ และค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

3170/2564 ลงวันที่ 11 พฤษภาคม 2564 เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนผูช่้วยคณบดี คณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.3 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดี 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ กรณคีณบดีไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.2.3) 

งานบุคลากร ขอแจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  3171/2564 ลงวันที่  11 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง มอบหมายให้รองคณบดี และรักษาการแทนรองคณบดี รักษาการแทนคณบดี

คณะแพทยศาสตร์ กรณีคณบดีไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 เรื่อง การสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื่อฐานข้อมูลออนไลน์ 

Clinical key (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

 ฝ่ายบริหาร ขอแจ้งผลการขอสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื่อฐานข้อมูล

ออนไลน์ Clinical key การศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ซึ่งทางศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ ได้แจ้งมา

ว่า ทางศูนย์ฯ ไม่สามารถสนับสนุนงบประมาณส าหรับการจัดซื้อฐานข้อมูลดังกล่าวได้ เนื่องจาก ใน

ปีงบประมาณ 2564 ทางศูนย์ฯไม่ได้ตัง้งบประมาณไว้ ทั้งนีใ้นปีงบประมาณ 2565 ทางศูนย์ จะด าเนนิการ

ส ารวขความต้องการหนังสือและฐานข้อมูลประจ าปี จึงขอให้ทางคณะแพทยศาสตร์ แจ้งความประสงค์

อีกครั้งในปีงบประมาณ 2565  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  



 

 

 1.3.2 เรื่อง รายงานงบประมาณคงเหลือ และรายงานการเบิก-จ่าย เงิน

งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนเมษายน 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.3.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 1.3.3 เรื่อง รายงานงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท

คงเหลือ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.3) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 1.3.4 เรื่อง การประเมินงานของบุคลากร สายวิชาการ สายสนับสนุน 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.4) 

 ตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานของ

พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2564 ในส่วนที่ 3 ของประกาศได้ระบุการประเมนิไว้ดังนี้ 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 เรื่อง รายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.4.1) 

   ฝ่ายวิชาการ  ขอรายงานสรุปการประชุมคณะกรรมการบริหารวิชาการ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 5/2565 ในวันพฤหัสบดีที่ 13 พฤษภาคม 2564 มีผลการด าเนินงานดังนี้ 

1. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราค่าตอบแทนการด าเนินการ

จัดสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

2. ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินการศึกษา ปีการศึกษา 

2564 ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตร 

3. (ร่าง) ก าหนดการโครงการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการและทักษะการใช้

ชีวติในมหาวิทยาลัยของนิสิตช้ันปีที่ 1 ประจ าปีการศึกษา 2564  

4. (ร่าง) ตารางเรียนตารางสอน และตารางสอบ ระดับปริญญาตรี ภาค

การศกึษาต้น ปีการศึกษา 2564 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และก าหนดให้วันที่ 22 มิ.ย. 2564 ตั้งแต่ 13.00 น. ให้งานวิชาการจัดท า

ก าหนดการของโครงการการเตรียมความพร้อมด้านวิชาการ การพบนิสิตช้ันปีที่ 1 โดยให้ผู้บริหารทั้ง 2 

ส านักงานมาพบนิสติ 

 

 1.4.2 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าผลการคัดเลือกเข้าศึกษาต่อหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต และ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) ในระบบ 

TCAS 1-2 ปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

 1.4.3 เรื่อง รายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรม

นักศกึษาแพทย์ คร้ังท่ี 3/2564 วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.3) 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ขอรายงานสรุปการประชุมคณะอนุกรรมการส่งเสริม

จรยิธรรมนักศกึษาแพทย์ ครั้งที่ 3/2564 วันศุกร์ ที่ 14 พฤษภาคม 2564 ดังนี้ 

 1. นโยบาย SAFE Medical School 

 2. แผนงานคณะอนุกรรมการส่งเสริมจริยธรรมนิสตินักศกึษาแพทย์ ปี 2564 – 2570 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ท าเนินท าโปรสเตอร์ นโยบาย SAFE Medical School และ

จรรยาบรรณอาจารย์แพทย์ 



 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มกีารประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร ์4/2564 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนสริมศรี 

ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

4/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ระเบียบวาระที่ 3.1 สืยเน่ืองฝ่ายบรหืาร 

   3.1.1 เรื่อง รายงาน งบ 200,000 ที่จะจ่ายให้กองทุนเจ้าฟ้า ต้องจ่ายปีงบ

หน้างบประมาณ 170,000 ที่ให้มหาวิทยาลัยเรยีกคืน  

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ แจ้งที่ประชุมจากการตรวจสอบงบประมาณคงเหลือจะสามารถจ่ายได้ใน

ปีงบประมาณ 2565 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบหมายใหส้ านักงานจัดท าบันทึกด าเนินการเบิกจ่ายในปีงบประมาณ 2565 

 

   3.1.2 เรื่อง การปรับปรุงห้องเรียน 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รายงานความก้าวหน้าของการปรับปรุงห้องเรียน ซี่งในขณะนี้ฝ่ายพัสดุก าล า

ด าเนนิการจัดซือ้จัดจา้ง 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

  

   3.1.3 เรื่อง การจัดซื้อหุ่นฝึกทางการแพทย์ 

   ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่  4/2564            

เรื่อง การจัดซือ้หุน่ฝึกทางการแพทย์ใหไ้ปทบทวน ว่าหุน่มหีรอืยัง นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ได้ตรวจสอบ

และแจ้งต่อที่ประชุม ว่าไม่มี และหุ่นตัวที่มี ไม่สามารถน ามาใช้ในการสอนได้ จึงขอมติที่ประชุมอนุมัติให้

จัดซื้อหุ่นฟังปอด ฟังหัวใจ จ านวน 2 ตัว  

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ



 

 

  ระเบียบวาระที่ 3.2 สืบเน่ืองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 

   3.2.1 เรื่อง พิจารณาการจัดการศึกษาในลักษาณะอื่น (การอบรมเชิง

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 3.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานวชิาการจัดท าแผนเสนอ คณะกรรมการวชิาการตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิารเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1.1 ขออนุมัติ (ร่าง) แผนบริหารอัตราก าลังบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ปรับแผนอัตราและความต้องการ

บุคลากรสายวิชาการ โดยให้สาขาพยาธิวิทยา มารวมอยู่ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และพิจารณา

จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ต าแหน่งนายแพทย์ ใหม่ 

 

 4.1.2 เรื่อง ขออนุมัติกรอบอัตราก าลังลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สาย

สนับสนุน เพิ่มเติม จ านวน 7 อัตรา(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และให้ปรับต าแหน่งเจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน เปลี่ยนเป็น ต าแหน่งนักจิตวิทยา 

 

 4.1.3 เรื่อง พิจารณา (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (KM) คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติดังนี ้

         1. มอบหมายบุคลากรปรับต าแหน่งให้ถูกต้องตามค าสั่งลา่สุด  

          2. มอบหมายใหน้ายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ปรับจ านวนคณะกรรมการ 

          3. ด าเนินการแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ 

(KM) คณะแพทยศาสตร์ หลังจากปรับแก้ไขแล้ว 

  



 

 

 4.1.4 เรื่อง ขอพิจารณาโครงการประเมิน edpex (เอกสารแนบประกอบวาระ

ที่ 4.1.4) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ด าเนนิการตามเสนอ  

 

 4.1.5 เรื่อง พิจารณาก าหนดการด าเนินโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่  

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.5) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ด าเนนิการตามเสนอ 

 

 4.1.6 เรื่อง โครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

คณะแพทยศาสตร์  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ด าเนนิการตามเสนอ 

 

 4.1.7 เรื่อง จัดซื้อ tablet ส าหรับ สอบด้วยระบบคอมพิวตอร์  

 

มติที่ประชุม : ให้ไปส ารวจรายการ Tablet แบบเช่า แล้วน าเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะครั้ง

ต่อไป 

 

 4.1.8 เรื่อง พิจารณา อนุมัติงบประมาณ ปรับปรุงห้องส านักงาน (เอกสาร

แนบประกอบวาระที่ 4.1.8) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ปรับทันทีห้องประชุมชมพูทัยทิพย์ ให้กว้างขึน้ 

 

 4.1.9 เรื่อง พิจารณาการจัดซื้อโปรแกรมเก็บตัวชี้วัด SEE KPI (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.1.9) 

  

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิขนาด M (ประเมิน พนักงาน 101-500) นัดวันน าเสนอโปรแกรม 

  



 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ปฏิทินการศึกษาส าหรับนิสิตหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานวชิาการตรวจสอบ และเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

4.2.2 เรื่อง ขอพิจารณาทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน ส าหรับสอนนิสิตในรายวิชา

ระดับปรีคลินิกและระดับคลินิก สาขาวิชาทางด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ พ.ศ. 2557 (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.2.2) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานวชิาการปรับประกาศใหใ้ช้กับคณะทางวิยาศาสตร์สุขภาพ และให้เสนอ

ต่อคณะกรรมการวิชาการ 

 4.2.3 เรื่อง ขอพิจารณาทบทวน ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง 

ก าหนดอัตราค่าตอบแทนในการด าเนินงานฝึกปฏิบัติงาน ส าหรับนิสิตระดับปริญญาตรี คณะ

แพทยศาสตร์ พ.ศ. 2561 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.3) 

     

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานวิชาการปรับประกาศให้ใช้กับหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และให้เสนอต่อคณะกรรมการวิชาการ 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.3.1 เรื่อง พิจารณา (ร่าง)ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA ประจ าปีการศึกษา 

2563 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1) 

  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบและมอบหมายใหด้ าเนินการดังนี้ 

          1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ตรวจสอบต าแหน่ง

ของคณะกรรมการและมอบหมายใหด้ าเนนิการจองห้องประชุมรวงผึ้งส าหรับใช้อ่านเล่มหลักสูตร 

          2. มอบประธานหลักสูตรจัดท าก าหนดการการประเมนิหลักสูตร AUN QA 

          3. มอบงานวชิาการ ช่วยจัดท าเอกสาร 

 



 

 

 4.3.2 เรื่อง ขออนุมัติอัตราก าลังพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ 

ของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 4.3.2) 

  

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

          1. มอบบุคลากร ท าหนังสือขอทบทวนกรอบอัตราก าลังถึงคณะสาธารณสุขศาสตร์ ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กรณี อาจารย์ของหลักสูตรดังกล่าว

ย้ายไปคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

          2. จัดท าหนังสือถึงกองการเจ้าหน้าที่ เกี่ยวกับการย้ายอาจารย์ไปคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ แตจ่ะต้องคงอยู่ของกรอบของหลักสูตร 

 

 4.3.3 เรื่อง ห้องเรียนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 

 เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะขอด าเนินการปรับปรุงห้องเรียนคณะ

แพทยศาสตร์ MD4201(2) และMD4201(3);เฉพาะห้องฉุกเฉิน อาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อใช้

จัดการเรียนการสอนในหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ ซึ่งทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้แนะน าว่า             

หากต้องการที่จะใช้งานห้องเรียนในอาคารของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ที่ MD4201(2) และMD4201(3);

เฉพาะห้องฉุกเฉิน ให้จัดท าบันทึกข้อความการขอใช้ห้องเรียนดังกล่าวมาที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ทั้งนี้

ในอนาคต ทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอให้ทางคณะแพทยศาสตร์ขนย้ายอุปกรณ์ภายในห้องเรียน

ดังกล่าว เนื่องจากทางคณะสาธารณสุขฯ จ าเป็นที่จะต้องปรับปรุงห้องเรียนเพื่อใช้ในการเรียนการสอน

ภายในหลักสูตรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบ และได้ด าเนินการดังนี้ 

  1. มอบหมายให้งานวิชาการ ด าเนินการจัดท าบันทึกข้อความขอใช้ห้องเรียนต่าง ๆ ของ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ และหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

  2. ท าบันทึกข้อความขอใช้ห้องสมุดคณะ และหอ้งปฏิบัติการพยาธิวิทยา 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.4 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ เสนอเพื่อ

พิจารณา 

 4.4.1 เรื่อง พิจารณการปรับแผนโครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปี

งบประมาณ พ.ศ. 2564 ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.1) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบตามเสนอ และตรวจสอบแผนการใชง้บประมาณ 

 



 

 

 4.4.2 เรื่อง พิจารณาการยกระดับมาตรฐานความปลอดภัยห้องปฏิบัติการ

วิจัยในประเทศไทย (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.2) 

  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบแพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง ดร.รัษฎา ประภาสะวัต นายชลวัชร ชัยชาญ 

และดร.ณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง ร่างรายชื่อคณะกรรมการห้องปฏิบัติการเพื่อปฏิบัติการวิจัยปลอดภัย 

 

 4.4.3 เรื่อง พิจารณาอนุมัติงบประมาณ ส าหรับซื้อเครื่องปั่นไฟ

โรงพยาบาล (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.3) 

  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายให้โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขอสอบถามและต่อรองราคา

เครื่องปั่นไฟ เนื่องจากมีงบประมาณ ไม่เพียงพอ 

 

 4.4.4 เรื่อง แผนการขอรับการประเมินเพื่อเป็นสถาบันเพิ่มพูนทักษะ 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.4) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ .และให้ด าเนินการจัดท าแผนการประเมนิแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 

 

 4.4.5 เรื่อง คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.5) 

  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบหมายให้งานบุคลากร สอบถามงานกฤหมายช่วยตรวจสอบหน้าที่ของ

คณะกรรมการ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ ฝ่ายวิชาการ 

  5.1.1 เรื่อง ขอพิจารณางบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจัดตั้งหน่วย

วิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of Excellence) ด้าน การส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต ระหว่าง

คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับ คณะสาธารณสุขศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1.1) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบหนายแพทย์สรวศิ บุญญฐี ด าเนินการและใหม้ีแพทย์ทุกคนมสี่วนรว่มด้วย 

  



 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขออนุมัติค่าตอบแทนวิทยากร โครงการบ่มเพาะ

นักวิจัย (paper camp) (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.2) 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิมอบงานวิจัยด าเนนิการเสนอขออนุมัตมิหาวิทยาลัยต่อไป 

  

 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น.          

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น. 

 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.1 

 

 
 



 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.2 

 
 

 



 

 

 
 

 

 

 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.3 

 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1 

 
 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.3 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.4 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
  



 

 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.1 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 



 

 

 

 



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.3 
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เอกสารแนบประกอบวาระที่ 3.2.1 

 

 

แบบฟอร์มการน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลกัษณะอื่น 

คณะ/วิทยาลัย   แพทยศาสตร์  

รูปแบบการจัดการศกึษา Non degree   

 

ชื่อการจัดการเรยีนการสอน (ภาษาไทย)     การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS) 

       (ภาษาอังกฤษ)   A workshop on basic life support   

ชื่อประกาศนยีบัตร     Basic Life Support 

 

1. วัตถุประสงค์ของการจัดการศกึษา  

  1) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีความรูใ้นการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน 

  2) เพื่อให้ผู้เข้ารับการอบรมมีทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐานได้อย่างถูกต้อง  

เหตุผลและความจ าเป็นในการจัดการศกึษา 

  ในปัจจุบัน การเจ็บป่วยฉุกเฉินของประชาชนทั้งโรคทางอายุรกรรมหรืออุบัติเหตุเป็นสิ่งมี

โอกาสเกิดขึ้นได้เสมอและมีแนวโน้มเพิ่มมากขึ้นเรื่อย ๆ การช่วยฟื้นคืนชีพผู้ป่วยอย่างมีประสิทธิภาพ

นั้น ต้องอาศัยความรู้ที่ถูกต้องและรวดเร็ว ทั้งนี้การกู้ชีพที่รวดเร็วภายใน 3-5 นาที หลังจากที่ผู้ป่วย

เกิดอาการ ควบคู่กับการดูแลผู้ป่วยมีชีพจรฟื้นคืนกลับมาอย่างเหมาะสม อาจเพิ่มโอกาสรอดชีวติได้ถึง 

50-70 เปอร์เซ็นต์ แต่หากเกิดความล่าช้าโอกาส รอดชีวิตอาจลดลง 10-20 เปอร์เซ็นต์ต่อ 1 นาที  

ดังนั้น จ าเป็นอย่างยิ่งที่บุคลากรทางสุขภาพ หรือประชาชนทั่วไป ควรมีความรู้และทักษะในเรื่องการ

ช่วยฟื้นคืนชีพพืน้ฐาน 

 

2. เครือขา่ยความรว่มมอืในการจัดการศึกษา  

- โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

- คณะสาธารณสุข มหาวิทยาลัยพะเยา 

- ส านักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

- ประชาชนในจังหวัดพะเยา 

 

3. สิ่งสนับสนุนการจัดการศกึษา  

Super KPIs 1.1 



 63 

- เอกสารประกอบการอบรม 

- หุน่จ าลองเพื่อใชใ้นการฝึกปฏิบัติ 

 

4. แผนและจ านวนการรับผูเ้รียน  

- รับสมัครจ านวน 20 คน  3 รุ่น รวมเป็น 60 คน 

 

5. คุณสมบัติของผูเ้รียน  

- นิสติสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ มหาวิทยาลัยพะเยา หรอื 

- บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา  หรอื 

- บุคลากรทางสุขภาพ ในเขตจังหวัดพะเยา หรอื 

- ประชาชนผูท้ี่สนใจทั่วไป ในเขตจังหวัดพะเยา 

 

6. ผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง (Expected Learning Outcomes) 

1) ผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถอธิบายในหลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานได้ 

2) ผูเ้ข้ารับการอบรมสามารถปฏิบัติทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐานได้อย่างถูกต้อง 

 

 

 

7. รายละเอียดของกิจกรรมการจัดการศึกษา 

ผลลพัธ์การจดัการ

เรียนรู้ (Learning 

Outcomes) 

เนื้อหาที่เรียน  

(Course Content) 

ระยะเวลา 

(สัปดาหท์ี่/

จ านวนชัว่โมง) 

วิธีการจัดการเรียนรู้ 

(Learning Process) 

ผู้สอนและ

วิทยากรพิเศษ 

1 .  ส า ม า รถอ ธิ บ า ย ใ น

หลักการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พื้นฐานได้ 

1.1 แนวคิดในการ

ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น

พื้นฐาน 

เวลา 30 นาท ี บรรยาย  ประกอบ 

power point 

พญ.กิตติยา ไทย

ธวัช 

  1 .2  หลักการการ

ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น

พื้นฐาน 

เวลา 30 นาท ี บรรยาย  ประกอบ 

power point 

พญ.กิตติยา ไทย

ธวัช 

 1 .3  แนวปฏิ บัติ ใน

การช่วยฟื้นคืนชีพ

ขั้นพื้นฐาน 

เวลา 30 นาท ี บรรยาย  ประกอบ 

power point 

พญ.กิตติยา ไทย

ธวัช 
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 1.4 ขั้นตอนในการ

ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น

พื้นฐาน 

เวลา 1 ชั่วโมง บรรยาย  ประกอบ 

power point 

พญ.กิตติยา ไทย

ธวัช 

 1.5 การช่วยเหลือผู้

ท่ี มี ภ า วะทาง เดิ น

หายใจส่วนบนอุดกั้น 

เวลา 30 นาท ี บรรยาย  ประกอบ 

power point 

พญ.กิตติยา ไทย

ธวัช 

2. สามารถปฏิบัติทักษะใน

ก า ร ช่ ว ย ฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น

พื้นฐานได้อยา่งถูกตอ้ง 

2.1 ฝึกปฏิบัติ : การ

ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น

พื้นฐานในผู้ใหญ่ 

เวลา 1 ชั่วโมง - สาธติ 

- สาธติย้อนกลับ 

- สอบปฏบัิต ิ

ทีมวทิยากรจาก 

- แผนกเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน รพ.มพ. 

-  อ าจ า รย์ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.

พะเยา 

- อาจารย์คณะสา

ธารรสุขศาสตร์   ม.

พะเยา 

 2.2 ฝึกปฏิบัติ : การ

ช่ ว ยฟื้ น คื น ชี พ ขั้ น

พื้นฐานในเด็ก 

เวลา 1 ชั่วโมง - สาธติ 

- สาธติย้อนกลับ 

- สอบปฏบัิต ิ

ทีมวทิยากรจาก 

- แผนกเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน รพ.มพ. 

-  อ าจ า รย์ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.

พะเยา 

- อาจารย์คณะสา

ธารรสุขศาสตร์   ม.

พะเยา 

 2.3 ฝึกปฏิบัติ : การ

ช่วยเหลือผู้ท่ีมีภาวะ

ท า ง เ ดิ น ห า ย ใ จ

ส่วนบนอุดกั้น 

เวลา 1 ชั่วโมง - สาธติ 

- สาธติย้อนกลับ 

- สอบปฏบัิต ิ

ทีมวทิยากรจาก 

- แผนกเวชศาสตร์

ฉุกเฉิน รพ.มพ. 

-  อ าจ า รย์ คณะ

แพทยศาสตร์ ม.

พะเยา 

- อาจารย์คณะสา

ธารรสุขศาสตร์   ม.

พะเยา 

หมายเหตุ การจัดการเรยีนการสอนแบบปฏิบัติการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของช่ัวโมงทั้งหมด 
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8. การวัดและการประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

8.1) การวัดผลการเรียนรู้ 

ผลลัพธ์การจัดการเรียนรู้  

(Learning Outcomes) 

วิธีการวัดผล 

(Measurement Method) 

1. สามารถอธิบายในหลักการช่วยฟื้นคืนชีพ 

ขั้นพื้นฐานได้ 

1.1 แบบทดสอบความรู้ทฤษฎีหลักการช่วยฟื้นคืน

ชีพขั้นพืน้ฐาน คิดเป็นรอ้ยละ  40 

2. สามารถปฏิบัติทักษะในการช่วยฟื้นคืนชีพขั้น

พืน้ฐานได้อย่างถูกต้อง 

2.1 แบบประเมินทักษะในการช่วยฟื้นคืน ชีพ 

ขั้นพื้นฐาน คิดเป็นรอ้ยละ  60 

8.2) การประเมินผลลัพธ์การเรียนรู้ 

ประเมินผลด้วยตัวอักษร S และ U  

S ผูเ้ข้าอบรมต้องเข้าช้ันเรียนไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 และ มีผลคะแนนรวมไม่น้อยกว่าร้อยละ 60  

U ผูเ้ข้าอบรมต้องเข้าช้ันเรียนน้อยกว่าร้อยละ 80 หรอื มีผลคะแนนรวมน้อยกว่าร้อยละ 60  

 

9. การสะสมและเทียบโอนหน่วยกิต 

- 

10. แนวทางการประเมินและปรับปรุงกระบวนการจัดการศึกษา  

  มีการประเมินจากการสังเกต การสาธิตย้อนกลับ ก่อนการประเมนิผลจากการสอบปฏิบัติจริง เพื่อ

น าข้อบกพร่องมาปรับวิธีการสอนตลอดระยะเวลาการสอนการ 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1 
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(ร่าง) 

แผนบริหารอัตราก าลังบุคลากร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

 
ค าน า 

 
ปัจจุบัน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ให้ความส าคัญกับทรัพยากรมนุษย์  ซึ่งเป็นทรัพยากรที่มี

ค่ามากที่สุด ที่จะท าให้องค์กรบรรลุผลตามเป้าหมายได้ แต่ละคนมีความสามารถที่แตกต่างกัน ดังนั้นไม่สามารถ
น ามาทดแทนกันคนต่อคนได้ นอกจากนี้ยังต้องมีการฝึกฝนในแต่ละหน้าที่เพ่ือหล่อเลื่อมให้เกิดเป็น บุคลากรที่มี
ความเชี่ยวชาญในการปฏิบัติงานด้านนั้นๆ บุคลากรต้องมีคุณภาพและมีจ านวนที่เหมาะสม จึงท าให้การท างานมี
ประสิทธิภาพ คณะฯ จึงได้จัดท าแผนอัตราก าลัง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 เพ่ือเป็นแนวทางในการสรรหา
บุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ให้สอดคล้องกับนโยบายการบริหารงานของคณะฯ สอดคล้องกับบริบท
ของคณะที่เปลี่ยนแปลงไป จ านวนนิสิตที่เพ่ิมขึ้น งานที่ซับซ้อนมากขึ้น โดยพิจารณาจ านวนบุคลากร ตามเกณฑ์
มาตรฐานวิชาชีพของหลักสูตร ระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยพะเยา และ กระทรวงอุดมศึกษา และนวัตร
กรรม ก าหนดไว้เป็นกรอบในการจัดหาและพัฒนาบุคลากรได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
 แผนบริหารกรอบอัตราก าลังฉบับนี้  เป็นอัตราก าลังที่ใช่ใน 7 ปี ส าหรับคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย
พะเยา โดยไม่รวมในส่วนของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมุ่งหวังว่าการบริหารงานบุคคล จะสร้าง
ความส าเร็จให้แก่คณะฯ ไปสู่ความเป็น โรงเรียนแพทย์ชั้นน าของล้านนาตะวันออก 
 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
   มหาวิทยาลัยพะเยา 
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๖๘ 

 บทที่ 1  
 บทน า  
 
1.1หลักการและเหตุผล 
 

พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ. 2548 มาตรา 20 ก าหนดให้สภา
สถาบันอุดมศึกษา ก าหนดกรอบของต าแหน่ง จ านวนข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษาที่  พึงมีใน
สถาบันอุดมศึกษา รวมทั้งภาระหน้าที่ความรับผิดชอบของต าแหน่งและคุณสมบัติเฉพาะต าแหน่งโดยให้ ก าหนด
คราวละ 4 ปี และต้องค านึงถึงความมีประสิทธิภาพ ความไม่ซ้ าซ้อน ความประหยัด และสอดคล้องกับ หลักเกณฑ์ 
วิธีการและเงื่อนไขที่ ก.พ.อ. ก าหนด  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดท าแผนอัตราก าลังในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 
ขึ้น เพ่ือให้การบริหารจัดการบุคลากรบรรลุวัตถุประสงค์ที่ต้องการ  และคณะฯ สามารถปฏิบัติงานได้อย่าง 
คล่องตัว มีประสิทธิภาพ เพ่ือน าไปสู่การเป็น โรงเรียนแพทย์ชั้นน าของล้านนาตะวันออก จึงจ าเป็นต้องวางแผน
ความต้องการบุคลากรที่จะเข้ามาปฏิบัติงานในต าแหน่งต่าง ๆ รวมทั้งปรับขนาดก าลังคน ให้เหมาะสม เพ่ือให้มี
การใช้ก าลังคนที่มีอยู่อย่างคุ้มค่าและเกิดประโยชน์สูงสุด 
 
1.2 วัตถุประสงค ์ 
 
1) เพ่ือเป็นแนวทางในการด าเนินการวางแผนการจัดหาบุคลากรของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อย่างเหมาะสม มีประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุผลตามนโยบายการพัฒนาคณะฯ และนโยบายการสรรหา
คณาจารย์ 
2) เพ่ือใช้เป็นเครื่องมือในการพิจารณาควบคุม และจัดสรรอัตราก าลังแก่หน่วยงาน ภายในคณะฯ ให้เป็นไปตาม
เป้าหมายของแผนพัฒนาคณะฯ 
3) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการบริหารงานบุคคลให้สอดคล้องกับภารกิจ และงบประมาณ ของคณะฯ 
 
1.3 เป้าหมาย  
 

เมื่อสิ้นสุดแผนบริหารกรอบอัตราก าลังฉบับนี้แล้วคาดว่าจะบรรลุเป้าหมาย ดังนี้  
1) บุคลากรสายวิชาการจะมีจ านวน 108 คน และบุคลากรสายสนับสนุนจะมีจ านวน อย่างน้อย 54 คน (ไม่นับ
รวม โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา)  
2) คณะฯ ใช้แผนบริหารกรอบอัตราก าลังในช่วง 10 ปี (พ.ศ. 2564-2573) ส าหรับการ พัฒนาสมรรถนะ 
(Competency) การปฏิบัติงานด้านวิชาการ และด้านสนับสนุนวิชาการ เพ่ือน าไปสู่การจัด การศึกษาอย่างมี
คุณภาพและได้มาตรฐาน  
 



 

 

๖๙ 

1.4 หลักเกณฑ์การค านวณ 
การประมาณการความต้องการบุคลากรของคณะฯ ในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570                     

คณะกรรมการฯ ได้มีแนวทางในการประมาณการจ านวนบุคลากรดังต่อไปนี้  
1) บุคลากรสายวิชาการ  

1.1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 
1.1.1) ค านวณอัตราก าลังโดยใช้หลักการข้อบังคับของสภาวิชาชีพ (แพทยสภา) ตาม

เกณฑ์แพทยสภา ว่าด้วยการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จ านวนอาจารย์
ประจ าหลักสูตร ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์ : นิสิต  1 : 4 (ทุกชั้นปีตลอดหลักสูตร) 
1.2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการ การแพทย์ฉุกเฉิน) 
1.3) สาขาพยาธิวิทยา ค านวณโดยใช้หลักเกณฑ์ FTES 

2) บุคลากรสายสนับสนุน 
 เนื่องจากคณะฯ มีการจัดการศึกษาที่จ าเป็นต้องใช้บุคลากรสายสนับสนุนที่มีทักษะความรู้เฉพาะด้าน 
เช่น ด้านแพทยศาสตรศึกษา ด้านการประกันคุณภาพการศึกษา ด้านงานวิจัย ด้านการบริหาร และบุคลากร ที่
ต้องปฏิบัติงานในห้องทดลอง ห้องปฏิบัติการ คณะกรรมการจึงก าหนดให้มี จ านวนบุคลากรสายสนับสนุน ต่อ
จ านวนอาจารย์คิดเป็นอัตราส่วน 1:1 โดย 50% เป็นบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 50% เป็นต าแหน่งนายแพทย์ 
ทั้งนี้ข้ึนกับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนอีกครั้ง  
 
1.5 ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ  
 
1) คณะฯ มีกรอบการบรรจุบุคลากรตามความต้องการก าลังคน และใช้เป็นกรอบในการ บริหารงานบุคคลในช่วง
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570 
2) คณะได้แผนก าลังคนเป็นเครื่องมือในการพิจารณาการจัดสรรอัตราก าลังและก ากับการ ปฏิบัติงานของ
หน่วยงานภายในคณะฯ ให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนพัฒนาคณะฯ  
3) คณะฯมีฐานข้อมูลในการพัฒนาทรัพยากรบุคคลเช่น การศึกษาต่อ วิจัย ฝึกอบรมและดูงาน ที่เป็นรูปธรรมมาก
ขึ้น  
4) หน่วยงานภายในคณะฯ ใช้เป็นแนวทางในการปฏิบัติงานด้านการบริหารทรัพยากรบุคลากร  การจัดสรร
งบประมาณได้สอดคล้องกัน  
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บทที ่2 
วิธีการด าเนินงาน 

 
คณะกรรมการฯ ได้มีการก าหนดแนวทางการด าเนินงานตามที่คณะฯ ได้มอบหมาย โดยมี วิธีการ

ด าเนินงานดังต่อไปนี้  
1. คณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการฯ จัดท าแผนกรอบอัตราก าลังบุคลากร เพ่ือด าเนินการจัดท า แผนกรอบ
อัตราก าลังในช่วงปีงบประมาณ พ.ศ.2564- 2570 
2. คณะกรรมการฯ ได้มีการประชุมหารือเพ่ือวางแนวทางปฏิบัติงาน  
3. คณะกรรมการฯ รวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพ่ือเป็นพื้นฐานในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูล 
4. วิเคราะห์ข้อมูลตามหลักเกณฑ์ โดยใช้ฐานข้อมูลจากส านักงานคณะกรรมการอุดมศึกษา ส านัก  
งบประมาณ และองค์กรสภาวิชาชีพ  
5. น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ  อนุมัติ และใช้ เป็นกรอบในการบริหารงาน  บุคคลในช่วง 7 ปี 
(ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570)  

แนวคิดการประมาณการความต้องการบุคลากรของ คณะแพทยศาสตร์  ได้ก าหนดมาตรฐานไว้เป็นการ
เฉพาะ รายละเอียดปรากฏตามเกณฑ์ต่อไปนี้  
1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ก าหนดเกณฑ์การวิเคราะห์อัตราก าลังบุคลากรภายใต้ สมมติฐาน ปี พ.ศ. 2570 
จะสามารถให้บริการผู้ป่วยได้จ านวน 420 เตียง ตามเกณฑ์ได ้ดังนี้  
- อาจารย์แพทย์พรีคลินิก 1 : 4 นิสิตแพทย ์ 
- อาจารย์แพทย์คลินิก 1 : 2 นิสิตแพทย์  
เกณฑ์การค านวณอัตราก าลังโดยใช้หลักการข้อบังคับของสภาวิชาชีพ จ านวนอาจารย์แพทย์ ตามเกณฑ์แพทย
สภา ว่าด้วยการขอเปิดด าเนินการหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

- จ านวนอาจารย์ประจ าหลักสูตร ให้ใช้อัตราส่วน อาจารย์ : นิสิต  1 : 4 (ทุกชั้นปีตลอด หลักสูตร)  
- จ านวนอาจารย์แพทย์: นิสิตชั้นคลินิกในโรงพยาบาลหลัก ต้องไม่ต่ ากว่า 1 : 2  
ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงใช้หลักเกณฑ์ อาจารย์ : นิสิต = 1 : 4 ในปี 2564 - 2570 เพ่ือรองรับการ

ผลิตบัณฑิตและในการพัฒนาศักยภาพของอาจารย์ในการส่งศึกษาต่อ เพ่ือความพร้อมในการขยาย โรงพยาบาล
เป็น 420 เตียง ในปี พ.ศ. 2570 เป็นต้นไป (เช่น ในปี พ.ศ. 2570 มีจ านวนนิสิตชั้นพรีคลินิก ปีที่ 1-6 ปีละ 72 
คน รวมนิสิตที่ต้องรับผิดชอบ จ านวน 432 คน อัตรา อาจารย์ : นิสิต = 1 : 4 ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์แพทย์รองรับ
ทั้งการเรียนการสอนและบริการสุขภาพตลอด หลักสูตร = 432/4 = 108 คน)  
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2.หลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิ และสภาวิชาชีพ ได้ก าหนดให้มีอัตราส่วนระหว่าง อาจารย์ที่เป็น แพทย์เวช

ศาสตร์ฉุกเฉิน ต่อ นิสิต ในอัตราส่วน 1:6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) มีแผนการ
รับนิสิตปีละ 30 คน ในปี พ.ศ. 2570 มีจ านวนนิสิตชั้นพรีคลินิก ปีที่ 1-4 ปีละ 30 คน รวมนิสิตที่ต้องรับผิดชอบ 
จ านวน 120 คน อัตรา อาจารย์ : นิสิต = 1 : 6 ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์รองรับทั้งการเรียนการสอนและบริการ
สุขภาพตลอดหลักสูตร = 120/6 = 20 คน)  
3. สาขาพยาธิวิทยา 
 อาจารย์สาขาพยาธิวิทยา ท าการจัดการเรียนการสอนเพ่ือ บริการคณะวิทยาศาสตรสุขภาพ ได้แก่         
คณะทันตแพทยศาสตร์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ คณะพยาบาลศาสตร์ คณะสหเวชศาสตร์ ค านวณตามระบบ  
FTES อัตราตามเกณฑ์ อาจารย์ : นิสิต = 1:8  จากการค านวณตาม FTES = 6.91 ดังนั้น ดังนั้นจึงควรมีอาจารย์
รองรับทั้งการเรียนการสอน 7 คน 
4.บุคลากรสายสนับสนุน  

อ้างอิงตามจ านวนอาจารย์ ในอัตราส่วน บุคลากรสายสนับสนุน : อาจารย์ = 1:1 โดย 50% เป็นบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 50% เป็นต าแหน่งนายแพทย์ ทั้งนี้ข้ึนกับภาระงานของบุคลากรสายสนับสนุนอีกครั้ง  

 

 (1) (2) (3) (4) (5) 

ชั้นปี / ชื่อวิชา หน่วยกิต 
จ านวน
นิสิต 

ค่า SCH 
(1)x(2) 

ค่า FTES 
(3)/36 

อัตราพึงมี 
(4)/ *อัตรา 
ตามเกณฑ์ 

ปี 2           
366213 พยาธิวิทยา  3 200 600 16.67 2.08 
366213 พยาธิวิทยา  4 30 120 3.33 0.42 
330201  หลักพยาธิวิทยา  2 80 160 4.44 0.56 
ปี 3         
322303 หลักพยาธิวิทยาและนิติวิทยาศาสตร์ 3 60 180 5.00 0.63 
366213 พยาธิวิทยา  3 80 240 6.67 0.83 
330201  หลักพยาธิวิทยา  3 200 600 16.67 2.08 
323246 พยาธิสรีรวิทยา  3 30 90 2.50 0.31 
      1990 55.28 6.91 
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Flow ขั้นตอนการด าเนินงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

บทที่ 3 
 
 
 

คณะกรรมการจัดท าแผนอัตราก าลัง 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

การประชุมหารือ เพื่อวางแนวทางการปฏิบัติงาน 

รวบรวมข้อมลูเพื่อน ามาวเิคราะห ์

เกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒิ  
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาต ิ

เกณฑส์ภาวิชาชีพ 

น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ พิจารณาอนุมัติ 

ส่งเรื่องไปท่ีกองการเจา้หน้าท่ี มหาวิทยาลัย เพื่อขอ

อนุมัติกรอบอัตราก าลัง เป็นรายป ี

กองการเจ้าหน้าที่น าเสนอคณะกรรมการบริหารงาน

บุคคล ประจ ามหาวิทยาลัย พิจารณาอนุมัต ิ

ด าเนินงานตามกรอบที่ก าหนดไว ้
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บทที่ 3 
ผลการวิเคราะห์ความต้องการกรอบอัตราก าลัง 
ในช่วง 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570) 

 
คณะกรรมการฯ ได้ประมาณความต้องการก าลังคนในช่วง 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570) ตาม

วิธีการด าเนินงานที่ได้กล่าวไว้แล้วในบทที่ 2 มีผลสรุปได้ดังนี้ 
 
1.ความต้องการบุคลากรสายวิชาการในช่วง 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570) 
 

หลักสูตร จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีควรจะมี 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

1.หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 60 68 76 84 92 100 108 
2.หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์) 

8 10 12 14 16 18 20 

3.สาขาพยาธิวิทยา 7 7 7 7 7 7 7 
รวม 75 85 95 105 115 125 135 

 
2.ความต้องการบุคลากรสายสนับสนุน ในช่วง 5 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570) 
 

หน่วยงาน จ านวนบุคลากรสายสนับสนุนที่ควรจะมี 
2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

บุคลากรสายสนับสนุน 38 43 48 53 58 63 68 
นายแพทย์ 30 42 47 52 57 62 67 
รวม 68 85 95 105 115 125 135 
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จากข้อมูลผลการวิเคราะห์ข้างต้น สรุปความต้องการบุคลากรแต่ละกลุ่มได้ดังนี้ 

1) บุคลากรสายวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 2564-
2570 มีดังนี ้

 หลักสูตรแพทยศาสตร
บัณฑิต 

หลักสูตรปฏิบัติการ
ฉุกเฉินการแพทย์ 

สาขาพยาธิวิทยา 

ปี พ.ศ. จ านวนที่
ควรจะมี 

จ านวนที่
ควรจะเพ่ิม

แต่ละปี 

จ านวนที่
ควรจะมี 

จ านวนที่
ควรจะเพ่ิม

แต่ละปี 

จ านวนที่
ควรจะมี 

จ านวนที่ควร
จะเพ่ิมแต่ละ

ปี 
2564 60 20 8 6 7 2 
2565 68 8 10 2 7 0 
2566 76 8 12 2 7 0 
2567 84 8 14 2 7 0 
2568 92 8 16 2 7 0 
2569 100 8 18 2 7 0 
2570 108 8 20 2 7 0 

รวม 68  18  2 
 

2) บุคลากรสายสนับสนุน ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ที่ต้องการทั้งหมดในช่วงปี พ.ศ. 
2564-2570 มีดังนี ้

ปี พ.ศ. บุคลากรสายสนับสนุน นายแพทย์ 
จ านวนที่ควรจะมี จ านวนที่ควรจะ

เพ่ิมแต่ละปี 
จ านวนที่ควรจะมี จ านวนที่ควรจะ

เพ่ิมแต่ละปี 
2564 38 28 30 22 
2565 43 5 42 12 
2566 48 5 47 5 
2567 53 5 52 5 
2568 58 5 57 5 
2569 63 5 62 5 
2570 68 5 67 5 

รวม 58  67 
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บทที่ 4 
แนวการบริหารอัตราก าลัง 

 
เพ่ือให้การพัฒนาบุคลากรของมคณะฯ บรรลุผลส าเร็จครอบคลุมทั้งในเชิงปริมาณและคุณภาพ ทั้งใน

ส่วนของบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน คณะจึงก าหนดแนวทางการบริหารที่จะไปไปสู่ ความส าเร็จ ไว้
ดังต่อไปนี้ 
1. หน่วยงานมีแผนพัฒนาบุคลากรทั้งสายวิชาการ สายสนับสนุน ทางด้านแพทยศาสตรศึกษา การประกัน
คุณภาพการศึกษา การจัดการเรียนการสอน มีเข้าสู่ต าแหน่งที่สูงขึ้น 
2. คณะฯ ต้องพัฒนาเรื่องเทคโนโลยีในการผลิตและการจัดการศึกษา การ ท างานเพ่ือรองรับการศึกษาค้นคว้า
และการวิจัย การปฏิบัติงานอย่างเพียงพอ  
3. คณะฯ ต้องจัดหาอุปกรณ์เครื่องมือเครื่องใช้เพื่อประกอบการปฏิบัติงานให้ เหมาะสมกับการใช้งาน เพ่ือลด
ต้นทุนค่าใช้จ่ายและเพ่ิมประสิทธิภาพการผลิต 
4. ทุกหน่วยงานในคณะฯ ต้องก าหนดเป้าหมายในการผลิตบัณฑิตรวมทั้ง เป้าหมายในการท างานอย่างชัดเจน 
เพ่ือสร้างเอกลักษณ์และอัตลักษณ์ตามท่ีก าหนดไว้ในแผนกลยุทธ์ 
5. หน่วยงานมีเป้าหมายในการท างานและพัฒนาบุคลากรในช่วง 7 ปี ข้างหน้าเพื่อ เป็นการสร้างขวัญและก าลังใจ
ในการท างาน ซึ่งจะท าให้ในช่วง 7 ปี ข้างหน้า ประสิทธิภาพในการท างาน สามารถแข่งขันกับหน่วยงานอื่นได้ 
 

เพ่ือให้การบริหารกรอบอัตราก าลังเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับนโยบายและยุทธศาสตร์ 
ของมหาวิทยาลัย จึงก าหนดแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังในช่วง 7 ปี (ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 - 2570) 
ของคณะฯ ดังต่อไปนี้ 

 
1. นโยบายแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังสายวิชาการ 

1.1 คณะฯ บริหารอัตราก าลังสายวิชาการในภาพรวม ตามแผนอัตราก าลัง 7 ปี (พ.ศ. 2564 - 2570) 
และโดยน าเสนอความต้องการบุคลากรต่อ กองการเจ้าหน้าที่เป็นรายปีตามผลการด าเนินงานจริงตามแผน และ
ให้ถือ ว่าอัตราทั้งหมดตามกรอบดังกล่าวเป็นอัตราก าลังกลางของคณะ ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

1.2 คณะกรรมการบริหารงานบุคคลฯ ควรพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราสายวิชาการ ในการ บรรจุอัตรา
ใหม่ให้พิจารณาผู้ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาเอกเท่านั้น ยกเว้นบางสาขาที่เป็นสาขาขาด แคลน ให้บรรจุผู้
ที่มีคุณวุฒิการศึกษาระดับปริญญาตโทได้ โดยระบุคุณสมบัติเพ่ิมเติมส าหรับการสรรหาผู้มี ศักยภาพสูงไว้ด้วย 
เช่น การได้เกียรตินิยม หรือผลการศึกษา ขั้นต่ า 3.5 หรือมีศักยภาพด้านภาษาต่างประเทศ เป็นต้น 

1.3 ให้ผู้บริหารระดับคณะพิจารณาจัดสรรกรอบอัตราสายวิชาการในสาขาวิชาย่อย และ ก าหนด
คุณสมบัติผู้มีคุณวุฒิในสาขาวิชาย่อยได้ตามนโยบายและทิศทางการพัฒนาคณะในอนาคต 

1.4 กรณีอ่ืนนอกจากนี้ (ข้อ 1.2 และ 1.3) ให้คณะกรรมการประจ าคณะฯ เสนอขออนุมัติต่อ
คณะกรรมการบริหารงาน บุคคลประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) พิจารณาเป็นรายกรณีไป 



 

 

๗๖ 

1.5 เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการบุคลากร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา ทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ คณะฯ ควรมีการ ทบทวนผลการใช้กรอบ
อัตราก าลังทุก 2 ปี และปรับเป้าหมายกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมแล้วน าเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) ให้ความเห็นชอบ 
 
2. นโยบายแนวทางการบริหารกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุน 

2.1 คณะฯ บริหารกรอบอัตราก าลังในภาพรวมของคณะฯ ตามกรอบอัตรา 7 ปี (พ.ศ. 2564 - 2570) 
และโดยน าเสนอความต้องการบุคลากรต่อ กองการเจ้าหน้าที่เป็นรายปีตามผลการด าเนินงานจริงตามแผน และ
ให้ถือ ว่าอัตราทั้งหมดตามกรอบดังกล่าวเป็นอัตราก าลังกลางของคณะ ที่สามารถบริหารจัดการได้ตามความ
เหมาะสมและจ าเป็น โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการประจ าคณะฯ ที่จะเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

2.2 คณะฯ น าเสนอขออนุมัติกรอบอัตราก าลังตามภาระงานที่เพ่ิมขึ้นจริง ตามแผน หรือกรณีท่ีคณะฯ มี
ภารกิจที่เปลี่ยนไปสามารถเพ่ิมกรอบอัตราได้ ตามความจ าเป็น 

2.3 ผู้บริหารคณะ จัดสรรกรอบอัตราก าลังสายสนับสนุนให้หน่วยงาน ภายในได้ตามนโยบายและทิศ
ทางการพัฒนา หน่วยงานในอนาคต 

2.4 กรอบอัตราที่ต้องใช้ความรู้ความสามารถและสมรรถนะ เช่น ต าแหน่งประเภททั่วไป วิชาชีพเฉพาะ 
เชี่ยวชาญเฉพาะ ตามที่ ก.พ.อ. ก าหนด ให้คณะ/หน่วยงานพิจารณาบรรจุผู้มีวุฒิการศึกษา ปริญญาโทได้ 

2.5 กรณีอ่ืนนอกจากนี้ ให้เสนอขออนุมัติต่อคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจ า มหาวิทยาลัย 
(ก.บ.ม.) พิจารณาเป็นรายกรณีไป 

2.6 เนื่องจากสถานการณ์ความต้องการบุคลากร การจัดการเรียนการสอน และการพัฒนา ทางวิชาการ
ของมหาวิทยาลัย อาจจะมีการเปลี่ยนแปลงตามปัจจัยแวดล้อมต่าง ๆ เช่น การปรับปรุงโครงสร้าง ให้มีคณะหรือ
วิทยาลัยเพิ่มข้ึน การให้มีหลักสูตรใหม่ การเพ่ิมข้อตกลงร่วมมือทางวิชาการกับภาคธุรกิจหรือ มหาวิทยาลัยจาก
ต่างประเทศ มหาวิทยาลัยควรมีการทบทวนผลการใช้กรอบอัตราก าลังเพ่ือให้กรอบ อัตราก าลังยืดหยุ่นตาม
ความจ าเป็นได้และปรับเป้าหมายกรอบอัตราก าลังให้เหมาะสมแล้วน าเสนอ คณะกรรมการบริหารงานบุคคล
ประจ ามหาวิทยาลัย (ก.บ.ม.) เห็นชอบ 
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ภาคผนวก ก 

หลักเกณฑ์การขอเปิดด าเนินการ/ปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 

 

 

 



 

 

๗๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๗๙ 

 



 

 

๘๐ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

๘๑ 

 



 

 

๘๒ 

 



 

 

๘๓ 

 

 

 



 

 

๘๔ 

 
ภาคผนวก ข 

แผนอัตราก าลัง บุคลากรสายวิชาการ  
จ าแนกตามภาควิชา 

ที ่ กลุ่มวิชา แผนการรับ (รวม) 

1 อายุรศาสตร์ 24 

2 ศัลยศาสตร์ 15 

3 กุมารเวชศาสตร์ 10 

4 สูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 8 

5 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 5 

6 เวชศาสตร์ครอบครัว 3 

7 จิตเวชศาสตร์ 4 

8 จิตเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 1 

9 วิสัญญีวิทยา 7 

10 ออร์โธปิดิกส์ 10 

11 เวชศาสตร์ฟื้นฟู 2 

12 โสต ศอ นาสิกวิทยา 3 

13 จักษุวิทยา 4 

14 รังสีวิทยาวินิจฉัย 6 

15 รังสีรักษาและมะเร็งวิทยา 2 

16 นิติเวชศาสตร์ 1 

17 พยาธิวิทยา 9 

18 เวชศาสตร์ป้องกัน 1 

19 ปฏิบัติการฉุกเฉินการแทพย์ 20 

 รวม 135 
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ภาคผนวก ค 
แผนอัตราก าลัง บุคลากรสายสนับสนุน จ าแนกตามงาน 

ปีการศึกษา 2564 2565 2566 2567 2568 2569 2570 

  เดิม เพิ่ม รวม เดิม เพิ่ม รวม เดิม เพิ่ม รวม เดิม เพิ่ม รวม เดิม เพิ่ม รวม เดิม เพิ่ม รวม เดิม เพิ่ม รวม 

นักวิชาการการศึกษา 4 8 12 12 1 13 13 1 14 14 0 14 14 1 15 15 1 16 16 1 17 

เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 1 3 4    4 1 5 5 1 6 6 0 6 6 0 6 6 1 7 7 0 7 

เจ้าหน้าท่ีพัสด ุ 0 2 2 2 0 2 2 1 3 3 0 3 3 0 3 3 1 4 4 0 4 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 1 2 3 3 1 4 4 1 5 5 1 6 6 1 7 7 0 7 7 1 8 

เจ้าหน้าท่ีวิจัย 0 2 2 2 1 3 3 0 3 3 1 4 4 0 4 4 0 4 4 1 5 

นักวิจัย 0 2 2 2 1 3 3 1 4 4 0 4 4 1 5 5 0 5 5 1 6 

นักวิชาการเงินและบญัชี 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 3 3 0 3 3 1 4 

งานบุคลากร 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 3 3 0 3 3 0 3 

นักวิทยาศาสตร ์ 2 0 2 2 0 2 2 0 2 2 1 3 3 0 3 3 0 3 3 0 3 

บรรณารักษ์ 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

นักวิชาการคอมพิวเตอร ์ 1 1 2 2 0 2 2 0 2 2 1 3 3 0 3 3 1 4 4 0 4 

นักตรวจสอบภายใน 0 2 2 2 0 2 2 0 2 2 1 3 3 0 3 3 1 4 4 0 4 

นักวิชาการโสตทัศนศึกษา 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

นักประชาสัมพันธ์ 0 1 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 1 0 1 

รวม 10 28 38 38 5 43 43 5 48 48 5 53 53 5 58 58 5 63 63 5 68 



 

 

๘๖ 

ภาคผนวก ง 
แผนการใช้งบประมาณในการจ้างอาจารย์ 

ปี
การศึกษา 

อัตรา
เงินเดือน 
ต่อเดือน 

ค่าตอบแทน
เพิ่มพิเศษ 

  
ปี 2564 

       

รวม อัตรา
รวม 

อัตราที่ครอง
อยู ่

อัตราที่
ขอเพิ่ม 

เงินเพื่อจ้าง
เพิ่มต่อเดือน 

เงินเพื่อจ้าง
เพิ่มต่อปี 

เงินเดือน พตส รวมต่อ
เดือน 

รวมต่อปี 

หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 
2564 32,430 30,000 62,430 60 40 20 1,248,600 14,983,200 1,945,800 1,800,000 3,745,800 44,949,600 
2565 32,430 30,000 62,430 68 60 8 499,440 5,993,280 2,205,240 2,040,000 4,245,240 50,942,880 

2566 32,430 30,000 62,430 76 68 8 499,440 5,993,280 2,464,680 2,280,000 4,744,680 56,936,160 
2567 32,430 30,000 62,430 84 76 8 499,440 5,993,280 2,724,120 2,520,000 5,244,120 62,929,440 
2568 32,430 30,000 62,430 92 84 8 499,440 5,993,280 2,983,560 2,760,000 5,743,560 68,922,720 
2569 32,430 30,000 62,430 100 92 8 499,440 5,993,280 3,243,000 3,000,000 6,243,000 74,916,000 
2570 32,430 30,000 62,430 108 100 8 499,440 5,993,280 3,502,440 3,240,000 6,742,440 80,909,280 

หลักสูตรปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 
2564 32,430 0 32,430 8 2 6 194,580 2,334,960 259,440 - 259,440 3,113,280 
2565 32,430 0 32,430 10 8 2 64,860 778,320 324,300 - 324,300 3,891,600 
2566 32,430 0 32,430 12 10 2 64,860 778,320 389,160 - 389,160 4,669,920 
2567 32,430 0 32,430 14 12 2 64,860 778,320 454,020 - 454,020 5,448,240 
2568 32,430 0 32,430 16 14 2 64,860 778,320 518,880 - 518,880 6,226,560 
2569 32,430 0 32,430 18 16 2 64,860 778,320 583,740 - 583,740 7,004,880 
2570 32,430 0 32,430 20 18 2 64,860 778,320 648,600 - 648,600 7,783,200 

สาขาพยาธิวิทยา 
2564 32,430 30,000 62,430 7 5 2 124,860 1,498,320 227,010 210,000 437,010 5,244,120 



 

 

๘๗ 

ภาคผนวก จ 
แผนการใช้งบประมาณในการจ้างบุคลากรสายสนับสนุน 

 

ปี
การศึกษา 

วุฒิปริญญาตร ี วุฒิปริญญาโท รวมต่อปี 
อัตราที่
ครองอยู่ 

อัตราที่
ขอเพิ่ม 

อัตรา
รวม 

อัตราเงินเดือน
ต่อเดือน 

เงินเพื่อจ้าง
เพิ่มต่อเดือน 

อัตราที่
ครองอยู่ 

อัตราที่
ขอเพิ่ม 

อัตรา
รวม 

อัตราเงินเดือน
ต่อเดือน 

เงินเพื่อจ้าง
เพิ่มต่อเดือน 

รวมต่อ
เดือน 

อัตรา
ราวม 

 

2564 10 26 36 16,200 583,200 0 2 2 20,740 41,480 624,680 38 7,496,160 

2565 36 4 40 16,200 648,000 2 1 3 20,740 62,220 710,220 43 8,522,640 

2566 40 4 44 16,200 712,800 3 1 4 20,740 82,960 795,760 48 9,549,120 

2567 44 5 49 16,200 793,800 4 0 4 20,740 82,960 876,760 53 10,521,120 

2568 49 4 53 16,200 858,600 4 1 5 20,740 103,700 962,300 58 11,547,600 

2569 53 5 58 16,200 939,600 5 0 5 20,740 103,700 1,043,300 63 12,519,600 

2570 58 4 62 16,200 1,004,400 5 1 6 20,740 124,440 1,128,840 68 13,546,080 
 



 

 

๘๘ 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2 
 

สรุปรายงานการประชุมบุคลากร สายสนับสนุน ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

วันศุกร์ที่ 14 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1.   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ   รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2.   แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

3.   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์   ผูช่้วยคณบดี 

4.   นายชลวัชร  ชัยชาญ    อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

5.   นายศรัณยู พิชัยยา    รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

6.   นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์   นักวิชาการศกึษา 

7.   ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรนิทร์  พันธ์พชื  นักวิชาการศกึษา 

8.   นางสาวนรศิรา  ญาติอยู่ไกล   นักวิทยาศาสตร์ 

9.   นางสาวชลิตา  ยงยิ่ง    นักวิชาการเงินและบัญชี  

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา    บุคลากร   

11. นางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา   นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

12. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์    นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

13. นางสาวณิรัชดา  วันมหาชัย   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

14. นางปารดา  เครืออรุณรัตน์   เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

15. นายอภิสทิธิ์  ศรรีักษา    นักวิทยาศาสตร์ 

16.   นางสาวเบญจาภา  ใจเย็น   นักวิชาการศกึษา 

   

เริ่มประชุม เวลา 09.00 น. 
 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องประธานแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

     นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กล่าวเปิดประชุม และแจ้งต่อที่

ประชุมเกี่ยวกับรายละเอียด และวัตถุประสงค์การประชุมบุคลากร สายสนับสนุน ส านักงานคณะ

แพทยศาสตร์         ในเรื่อง ภาระงานของบุคลากร การก าหนดตัวชี้วัดของแต่ละงาน และความเพียงพอ

ของบุคลากรในแตล่ะงานภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

 

๘๙ 

 

 

 ระเบียบวาระที่  4.4 ความพอเพียงของบุคลากรในแต่ละฝ่าย 

 นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง แผนการรับ

บุคลากรเพิ่มเตมิ ดังนี้ 

1. นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

2. นักวิชาการพัสดุ 

3. บุคลากร 

4. เจ้าพนักงานพัฒนาชุมชน 

5. นักวิชาการศกึษา 

6. นักวิชาการเงนิและบัญชี 

7. นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ให้บรรจุแผนแผนการรับบุคลากรเพิ่มเติมเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะแพทยศาสตร์ ต่อไป 

 

 

  



 

 

๙๐ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3 

 

 

 

 

ค าสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะท างานพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้และการจัดการความรู้ (KM) 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 เพื่อให้การด าเนินการด้านการจัดการความรู้ (KM) อย่างเป็นระบบ ของคณะแพทยศาสตร์ 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะท างานพัฒนาองค์กร              

แหง่การเรยีนรู้และการจัดการความรู ้(KM) คณะแพทยศาสตร์ ตามรายนามดังต่อไปนี ้

 

๑. คณบดีคณะแพทยศาสตร์    ที่ปรึกษา 

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร    ที่ปรึกษา 

๓. รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์   ที่ปรึกษา 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประธานคณะท างาน 

๕. รองคณบดีพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  รองประธานคณะท างาน 

๖. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ  คณะท างาน 

๗. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ  คณะท างาน 

๘. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะท างาน 

๙. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนสิิต คณะท างาน 

๑๐. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยบริการปฐมภูมิ   คณะท างาน 

๑๑. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยการพยาบาล   คณะท างาน 

๑๒. หัวหนา้ส านักงานคณะแพทยศาสตร์   คณะท างาน 

๑๓. หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะท างาน 

๑๔. นายพิทักษ์  ตันนันตา     คณะท างาน 

๑๕. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง     คณะท างาน 

๑๖. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์     คณะท างาน 

๑๗. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธ์พืช   คณะท างาน 

 

ร่าง 



 

 

๙๑ 

๑๘. นางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา    คณะท างาน 

๑๙. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล    คณะท างาน 

๒๐. นางปารดา  เครืออรุณรัตน์    คณะท างาน 

๒๑. นายพิชญุตม์ รัตนธัญพัทธ์    คณะท างาน 

๒๒. นางสาวทิพวรรณ นนทวงศ์    คณะท างาน 

๒๓. นางสาวสุภาวดี ฟองเขียว    คณะท างาน 

๒๔. นางสาวภาพิมลขวัญ เหลี่ยมศริิเจริญ   คณะท างาน 

๒๕. นายยศพล นันตาลิต     คณะท างาน 

๒๖. นายกฤตภาศ หลักฐาน    คณะท างาน 

๒๗. นายเมธาสิทธิ์ วงค์กันทิยะ    คณะท างาน 

๒๘. นายพัฒนพงศ ์สมุทรหล้า    คณะท างาน 

๒๙. นายกฤษณะ นามศร     คณะท างาน 

๓๐. นายพัลลภ ใจยม     คณะท างาน 

๓๑. นางสาวสุพินพร เพ็ชรนิล   คณะท างาน 

๓๒. ผูช่้วยคณบดีฝา่ยแพทยศาสตรศกึษา  คณะท างานและเลขานุการ 

๓๓. นายสิงหา  เกล็ดพงษา   คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

๓๔. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์  คณะท างานและผูช่้วยเลขานุการ 

 มีหน้าที่ 

๑. ก าหนดแนวทางการพัฒนาคณะแพทยศาสตร์สูก่ารเป็นองค์กรแหง่การเรียนรู้และ             การ

จัดการความรู ้

๒. ก าหนดแผนการพัฒนาคณะสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และแผนการจัดการความรู้           

ปี ๒๕๖๕-๒๕๗๕ 

๓. พัฒนาระบบและกลไกให้เอือ้ต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของประชาคมคณะแพทยศาสตร์ 

๔. รณรงคแ์ละจัดกิจกรรมเพื่อสรา้งพลังและนวัตกรรมการจัดการความรู้คณะแพทยศาสตร์ 

๕. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 

ทั้งนี ้ ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ วันที ่            พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

     

 

 (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 



 

 

๙๒ 

 

  



 

 

๙๓ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.4 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

แบบฟอร์มโครงการประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
 

1.  รหัสโครงการ:   ชื่อโครงการ : โครงการประเมินประกันคุณภาพเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ  

 ปีงบประมาณ 2564  

2.  งบประมาณ :     งบรายได้      งบผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท  Super KPI  งบศูนย์บริการ

ทางการแพทย์ฯ  
    
3.  สอดคล้องกับยุทธศาสตร์   

ประเด็นยทุธศาสตร ์ กลยุทธ ์

  การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนดา้นการเรียนการสอน              กลยุทธ์ท่ี  ..............…… 

  การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพคนดา้นนสิิต              กลยุทธ์ท่ี  ................... 

  ดา้นการสร้างงานวจิัยและนวัตกรรมและการเป็นผู้น าทางด้านวชิาการ              กลยุทธ์ท่ี  ..............…… 

  ด้านการบริการวิชาการเพื่อพัฒนาชุมชน สังคม และประเทศ              กลยุทธ์ท่ี  ..............…… 

  ด้านการเสริมสร้างและสง่เสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมให้ยั่งยืน              กลยุทธ์ท่ี  ...........…..… 

  ดา้นการเสริมสร้างและพฒันาความเป็นสากลหรือนานาชาติ              กลยุทธ์ท่ี  ..............…… 

  ดา้นการบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส              กลยุทธ์ท่ี  .......6.2..…… 

  ด้านบริการทางการแพทยแ์ละสาธารณสุข              กลยุทธ์ท่ี  ..............…… 

ตัวชี้วัด/เกณฑ์การประเมินของกิจกรรม  

ตัวชี้วัด ค่าเปา้หมาย 

เชิงปริมาณ  : จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ รอ้ยละ 80 

 

ร้อยละ 80 

เชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการมคีวามพงึพอใจในระดับ 4 ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

 

ไมน่อ้ยกว่าร้อยละ 80 

เวลา : วันท่ี........มถิุนายน 2564  

งบประมาณ: 355,000 บาท (สามแสนห้าหมืน่หา้พันบาทถ้วน)  

 

4.  บุคลากรร่วมโครงการ  

ที่ ชื่อ – สกุล โทรศัพท ์ ผู้รับผิดชอบโครงการ 

1. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ 094-9749616 ผู้รับผิดชอบโครงการ 

2. นายศรัณยู  พิชัยยา 091-8595514 ผู้ประสานงานโครงการ 

3. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ 089-4377579 ผู้ประสานงานโครงการ 



 

 

๙๔ 

4. ผู้บริหารและบุคลากรคณะแพทยศาสตร ์  ผู้ร่วมโครงการ 

5. นิสิต   ผู้ร่วมโครงการ 
 

5.  หลักการและเหตุผล 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ตาม

กฎกระทรวงว่าด้วยระบบ หลักเกณฑ์ และวิธีการประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา ระดับอุดมศึกษา 

พ.ศ. 2546  โดยใช้เกณฑ์การประกันคุณภาพการศึกษาเพื่อการด าเนินการที่เป็นเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence) พ.ศ.2563-2566          เพื่อพัฒนาและประกันคุณภาพการศึกษาอย่าง

ต่อเนื่อง โดยเมื่อเสร็จสิ้นปีการศึกษาได้จัดให้มีการเขียนรายงานการประเมินตนเองและการประเมิน

คุณภาพการศกึษาภายใน 

ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงด าเนินการจัดโครงการประเมินประกันคุณภาพเพื่อการด าเนินการที่

เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564 พร้อมทั้งขอรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา จากคณะกรรมการ

ภายนนอก เพื่อทบทวนผล    การด าเนินงานของคณะ ตลอดปีการศึกษาที่ผ่านมา และน าผลการประเมิน 

ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนินงาน            ให้มีประสทิธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

6. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

      6.1. เพื่อทบทวนผลการด าเนินงานของคณะ ตลอดปีการศกึษา 2563 

 6.2 เพื่อน าผลการประเมิน ไปปรับปรุง และพัฒนาการด าเนนิงาน ให้มีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น 

7. กลุ่มเป้าหมาย  

  บุคลากรสายวิชาการ    60      คน     บุคลากรสายบริการ   30   คน 

  ประชาชน/ผูท้ี่สนใจทั่วไป      คน    นักเรียน/นสิิต  10   คน   

  อื่นๆ ระบุ        คน 
 

8.  ระยะเวลาในการด าเนินโครงการ 

เริ่มต้นเดือน...มถิุนายน.2564........................สิ้นสุดเดือน.....กรกฎาคม..2564..............    

9.  งบประมาณ 

แหล่งเงินงบประมาณ  เงินนอกงบประมาณ        ปีงบประมาณ  2564                                              

         

กองทุน  ..เงนินอกงบประมาณ..(รวมเงินรับฝาก)....หมวดเงนิ  เงินรับฝากโครงการผลิตแพทยย์เพื่อ

ชาวชนบท                                                                                                     

ชื่อโครงการ  โครงการประเมินประกันคุณภาพเพื่อการด าเนนิการที่เป็นเลิศ ปีงบประมาณ 2564

                                                                          

 

 



 

 

๙๕ 

 

 

 

 

งบประมาณโครงการ     355,000      บาท  

10. แผนการเบิกจ่าย (แนบรายการจัดซื้อจัดจ้าง) 

รายการค่าใช้จ่าย งบประมาณ 
แผนการเบิกจ่ายงบประมาณ (บาท) 

ต.ค.63 พ.ย.63 
ธ.ค.

63 
ม.ค.64 

ก.พ.

64 
มี.ค.64 

เม.ย.

64 
พ.ค.64 มิ.ย.64 

ก.ค.

64 

ส.ค.

64 
ก.ย.64 

1.ค่าตอบแทนคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 

30,000         30,000    

2.ค่าพาหนะคณะกรรมการตรวจ

ประเมิน 

80,000         60,000    

3.ค่าที่พักผูต้รวจประเมิน 30,000         30,000    

4.ค่าน้ ามันเชือ้เพลงิ 20,000         20,000    

5.ค่าหาร 95,000         95,000    

6.ค่าอาหารว่าง 30,000         30,000    

7.ค่าเลี้ยงรับรอง 20,000         20,000    

8.ค่าเบี้ยเลี้ยง 10,000         10,000    

9.ค่าปฏบิัติงานนอกเวลา 3,000         3,000    

10.ค่าเพิ่มพิเศษพนกังานขับรถ 2,000         2,000    

11.ค่าจา้งถา่ยเอกสารและเข้า

เล่ม 

30,000         30,000    

12.จัดซือ้วัสดสุ านักงาน 10,000         10,000    

13.ค่าของที่ระลึก 15,000         15,000    

รวม 355,000         355,000    

11. แผนการด าเนินโครงการ 

กิจกรรม /ขั้นตอนการท างาน 
รวม 

(ร้อยละ) 

แผนการด าเนินโครงการ (%) 

ต.ค.63 พ.ย.63 ธ.ค.63 ม.ค.64 ก.พ.64 มี.ค.64 เม.ย.64 พ.ค.64 มิ.ย.64 ก.ค.64 ส.ค.64 ก.ย.64 

1. ขั้นวางแผนงาน (P) 100        100     

2. ขั้นตอนการด าเนินการ (D) 100         80    

3. ขั้นสรุปและประเมินผล (C) 100         80    

4. ขั้นการน าผลการประเมินไป

ปรับปรุงโครงการ (A) 

100         80    

 

 

12. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 



 

 

๙๖ 

           12.1. คณะแพทยศาสตร ์มีระบบการด าเนินการที่มีประสิทธิภาพมากขึน้ 

                 

 

ลงช่ือ...........................................หนา้หน้าโครงการ 

    (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

  วันที่............./............/............. 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.5 

-ร่าง- 

ก าหนดการปฐมนิเทศอาจารย์ใหม่ 

19-23 กรกฎาคม 2564 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2564 

เวลา หัวข้อ 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน 

 ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

09.30-10.00 น. วิสัยทัศน ์พันธกิจ และยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดย นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ  

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 2553 และ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 2565 

หลักสูตรปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต และ นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 

ประธานหลักสูตรปฏิบัติการการแพทย์ฉุกเฉิน 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

13.00-14.15 น. การจัดการเรียนการสอนในช้ันพรีคลินิก คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

โดย แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 

ผูช่้วยคณบดี ฝา่ยวิชาการ 



 

 

๙๗ 

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30-16.00 น. การประกันคุณภาพหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ WFME 

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

วันอังคาร ที่ 20 กรกฎาคม 2564 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.00 น. นโยบายการรับเข้านิสติ คณะแพทยศาสตร์ และระบบการอุธรณ์ผลการรับเข้า 

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

10.00-10.15น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. นโยบายการจัดการเรียนการสอน การประเมินผลการศึกษาและระบบอุธรณ์ผล

การศกึษา 

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. นโยบายการวิจัย 

โดย แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน 

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

14.00-14.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.15-16.00 น. นโยบายการบริหาร 

นโยบายการสรรหาและพัฒนาอาจารย์ 

นโยบายการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ 

โดย นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วันพุธ ที่ 21 กรกฎาคม 2564 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.00 น. ภาระงานอาจารย์แพทย์ และการศกึษาต่ออนุสาขา การศกึษาต่อในต่างประเทศ 

แผนการพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศกึษา 

โดย นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

10.00-10.15น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. สวัสดิการส าหรับอาจารย์ 

การจัดสรรงบประมาณ และการจัดท าโครงการ 
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การรับฟังเสียงของอาจารย์ 

การประเมนิอาจารย์ 

โดย นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.15 น. โครงการอาจารย์มอือาชีพ (Up-PSF) และการขอต าแหน่งวิชาการ 

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 

ผูช่้วยคณบดี ฝา่ยวิชาการ 

14.15-14.30 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.30-16.00 น. การประกันคุณภาพการศกึษาเพื่อการด าเนินงานที่เป็นเลิศ (EdPEx) 

โดย นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 กรกฎาคม 2564 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.30 น. กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศกึษา มคอ.1-7 

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

10.30-10.45น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45-12.00 น. การจัดการเรียนการสอนโดยใช้ Problem base learning 

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์ 

ผูช่้วยคณบดี ฝา่ยวิชาการ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-16.00 น. ประชุมองค์กรแพทย์ 

โดยแพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมอืง 

รองผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาและประธานองค์กรแพทย์ 

วันศุกร์ ที่ 23 กรกฎาคม 2564 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-10.00 น. ระบบอาจารย์ที่ปรึกษา และกิจกรรมของนสิิต 

โดย นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

10.00-10.15น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-12.00 น. อาจารย์ที่ปรึกษาที่ดี 

โดยนายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร 



 

 

๙๙ 

หัวหนา้ภาควิชาอายุรศาสตร์ 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

 

  



 

 

๑๐๐ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.8 

 

 

 



 

 

๑๐๑ 

 

 



 

 

๑๐๒ 

 



 

 

๑๐๓ 

ประมาณการงบประมาณการปรับปรุงห้องท างานผู้บริหาร ศูนย์การแพทย์ และโรงพยาบาสล มหาวทิยาลยัพะเยา ช้ัน 2 

ล าดบัที ่ รายการ 
ค่าวสัดุและค่าแรงงาน 

FAC ค่าด าเนินการ 
ค่าจ้างเหมาทั้งส้ิน 

หมายเหตุ 
รวมเป็นเงนิ (บาท) รวมเป็นเงนิ (บาท) 

1 รายการปรับปรุงอาคาร 88,096.60 1.3065                               27,001.61                   115,098.21    

2 ครุภณัฑป์ระกอบอาคาร                                1,017,000.00                    1,017,000.00    

              

              

              

▐     

รวมงบประมาณคดิเป็น
เงนิ                     1,132,098.21    

▐     ตัวอักษร       ( 
หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสองพนัเก้าสิบแปดบาทยีสิ่บเอ็ด

สตางค์       
 

รวมรหสั ครุภณัฑ ์
ล าดบัท่ี รายการ รหสั จ านวน หน่วย  ราคาต่อหน่วย   รวม  

  ห้องพกัผู้บริหาร 1           

1 โตะ๊ท างานผูบ้ริหาร DWG13L 1 ตวั              115,000.00                      115,000.00  

2 โตะ๊ท างานผูบ้ริหาร DWG13R 2 ตวั              115,000.00                      230,000.00  



 

 

๑๐๔ 

3 เกา้อ้ีผูบ้ริหาร CTDH 3 ตวั                13,500.00                        40,500.00  

4 เกา้อ้ีท างานพนกัพิงเต้ียมีทา้วแขน CTDL 14 ตวั                  7,850.00                      109,900.00  

5 ตูเ้ต้ียวางเอกสาร (HI-GROSS) CBLG 3 ตวั                65,000.00                      195,000.00  

6 ตูเ้ก็บเอกสารลายไม ้ CB1-WG-408018/M 6 ใบ                12,000.00                        72,000.00  
7 เคร่ืองปรับอากาศ แบบติดผนงั ขนาดไม่นอ้ยกวา่ 12000 BTU    3 เคร่ือง                45,000.00                      135,000.00  

8 โซฟารับแขก 1 ท่ีนัง่ SF01 2 ตวั                  9,800.00                        19,600.00  

9 โซฟารับแขก 3 ท่ีนัง่ SF03 1 ตวั                16,000.00                        16,000.00  

10 โตะ๊ขา้งรับแขก T4 2 ตวั                  5,000.00                        10,000.00  

11 โตะ๊กลางรับแขก T3 1 ตวั                  6,500.00                          6,500.00  

12 โตะ๊ประชุม CTWB1224 1 ตวั                21,000.00                        21,000.00  

13 พาติชัน่ทึบ P0918 5 แผน่                  6,500.00                        32,500.00  

14 พาติชัน่ทึบ P1018 2 แผน่                  7,000.00                        14,000.00  

                                                 -    

                                                 -    

  หน่ึงล้านหน่ึงหมื่นเจ็ดพนับาทถ้วน                 1,017,000.00  

 

 

 



 

 

๑๐๕ 

งานปรับปรุงหอ้ง 

ล าดับ
ที่ 

รายการ รหัส จ านวน หน่วย ค่าวสัดุ  (บาท) ค่าแรงงาน  (บาท) ค่าวสัดุและแรงงาน 
 หมาย
เหตุ  

1 ผนังกั้นห้อง ผู้บริหาร                   

  
 -ผนงัยบิซัม่บอร์ด 9 มม. 2 ดา้น โครงคร่าว
เหลก็ชุบสงักะสี 

ผ1 21.63 ตรม             350.00          7,570.50  
         

130.00  
      

2,811.90  
                       10,382.40    

  
 - ประตูคร่ึงทึบคร่ึงกระจก กรอบอลูมิเนียมอบ
สีด า ดา้นล่างใส่แผน่ไมอ้ดั ปิดผิวลามิเนท 
ขนาดประตูพร้อมวงกบ 1.0 x 2.0 เมตร 

  2 บาน       12,500.00        25,000.00  
      

1,000.00  
      

2,000.00  
                       27,000.00    

   - ทาสีน ้าพลาสติก ภายใน   44 ตรม               35.00          1,540.00  
           

30.00  
      

1,320.00  
                         2,860.00    

   - บวัยางติดผนงั   13 เมตร               25.00              325.00  
           

15.00  
         

195.00  
                             520.00    

  
 -ผนงัยบิซัม่บอร์ด 9 มม. 2 ดา้น โครงคร่าว
เหลก็ชุบสงักะสี 

ผ2 11.79 ตรม             350.00          4,126.50  
         

130.00  
      

1,532.70  
                         5,659.20    

  
 - ประตูคร่ึงทึบคร่ึงกระจก กรอบอลูมิเนียมอบ
สีด า ดา้นล่างใส่แผน่ไมอ้ดั ปิดผิวลามิเนท 
ขนาดประตูพร้อมวงกบ 1.0 x 2.0 เมตร 

  1 บาน       12,500.00        12,500.00  
         

130.00  
         

130.00  
                       12,630.00    

   - ทาสีน ้าพลาสติก ภายใน   24 ตรม               35.00              840.00  
           

30.00  
         

720.00  
                         1,560.00    



 

 

๑๐๖ 

   - บวัยางติดผนงั   7.4 เมตร               25.00              185.00  
           

15.00  
         

111.00  
                             296.00    

  
 -ผนงัยบิซัม่บอร์ด 9 มม. 2 ดา้น โครงคร่าว
เหลก็ชุบสงักะสี 

ผ3 10 ตรม             350.00          3,500.00  
         

130.00  
      

1,300.00  
                         4,800.00    

   - ทาสีน ้าพลาสติก ภายใน   20 ตรม               35.00              700.00  
           

30.00  
         

600.00  
                         1,300.00    

   - บวัยางติดผนงั   6.7 เมตร               25.00              167.50  
           

15.00  
         

100.50  
                             268.00    

  
 -ผนงัยบิซัม่บอร์ด 9 มม. 2 ดา้น โครงคร่าว
เหลก็ชุบสงักะสี 

ผ4 8.5 ตรม             350.00          2,975.00  
         

130.00  
      

1,105.00  
                         4,080.00    

   - ทาสีน ้าพลาสติก ภายใน   17 ตรม               35.00              595.00  
           

30.00  
         

510.00  
                         1,105.00    

   - บวัยางติดผนงั   5.7 เมตร               25.00              142.50  
           

15.00  
           

85.50  
                             228.00    

  
 -ผนงัยบิซัม่บอร์ด 9 มม. 2 ดา้น โครงคร่าว
เหลก็ชุบสงักะสี 

ผ5 2.1 ตรม             350.00              735.00  
         

130.00  
         

273.00  
                         1,008.00    

   - ทาสีน ้าพลาสติก ภายใน   20 ตรม               35.00              700.00  
           

30.00  
         

600.00  
                         1,300.00    

   - บวัยางติดผนงั   10 เมตร               25.00              250.00  
           

15.00  
         

150.00  
                             400.00    



 

 

๑๐๗ 

   - งานถอดประตูบานเปิดเดิม พร้อมขนทิ้ง   1 บาน 200 200 0 0                              200.00    

2 งานระบบไฟฟ้าและแสงสวา่ง                   

  
งานปรับปรุงต าแหน่งไฟฟ้าแสงสวา่ง (ใช้
โคมไฟของเดิม แกไ้ขสวสิ ปิด- เปิด) 

  1 งาน         5,000.00          5,000.00  
      

1,500.00  
      

1,500.00  
                         6,500.00    

  ปลัก๊ไฟฟ้า 3 สาย 2 เตา้เสียบ   3 จุด 1500 4500 500 1500                          6,000.00    

  แปดหมื่นแปดพนัเก้าสิบหกบาทหกสิบสตางค์                        88,096.60    

 

ครภุณัฑ ์

ล ำดบั
ท่ี รำยกำร รหสั 

จ ำนวน หน่วย 
 รำคำต่อหน่วย   รวม  

              

  ห้องพกัผู้บริหาร 1           

1 โตะ๊ท ำงำนผูบ้ริหำร DWG13L 1 ตวั  115,000.00   115,000.00  

2 เกำ้อ้ีผูบ้ริหำร CTDH 1 ตวั  13,500.00   13,500.00  

3 เกำ้อ้ีท ำงำนพนกัพิงเต้ียมีทำ้วแขน CTDL 2 ตวั  7,850.00   15,700.00  

4 ตูเ้ต้ียวำงเอกสำร (HI-GROSS) CBLG 1 ตวั  65,000.00   65,000.00  

5 ตูเ้ก็บเอกสำรลำยไม ้ CB1-WG-408018/M 2 ใบ  12,000.00   24,000.00  



 

 

๑๐๘ 

6 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนงั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 12000 BTU    1 เคร่ือง  45,000.00   45,000.00  

             -    

  ห้องพกัผู้บริหาร 2          -    

1 โตะ๊ท ำงำนผูบ้ริหำร DWG13R 1 ตวั  115,000.00   115,000.00  

2 เกำ้อ้ีผูบ้ริหำร CTDH 1 ตวั  13,500.00   13,500.00  

3 เกำ้อ้ีท ำงำนพนกัพิงเต้ียมีทำ้วแขน CTDL 2 ตวั  7,850.00   15,700.00  

4 ตูเ้ต้ียวำงเอกสำร (HI-GROSS) CBLG 1 ตวั  65,000.00   65,000.00  

5 ตูเ้ก็บเอกสำรลำยไม ้ CB1-WG-408018/M 2 ใบ  12,000.00   24,000.00  

6 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนงั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 12000 BTU    1 เคร่ือง  45,000.00   45,000.00  

              

             -    

  ห้องพกัผู้บริหาร 3          -    

1 โตะ๊ท ำงำนผูบ้ริหำร DWG13R 1 ตวั  115,000.00   115,000.00  

2 เกำ้อ้ีผูบ้ริหำร CTDH 1 ตวั  13,500.00   13,500.00  

3 เกำ้อ้ีท ำงำนพนกัพิงเต้ียมีทำ้วแขน CTDL 2 ตวั  7,850.00   15,700.00  

4 ตูเ้ต้ียวำงเอกสำร (HI-GROSS) CBLG 1 ตวั  65,000.00   65,000.00  

5 ตูเ้ก็บเอกสำรลำยไม ้ CB1-WG-408018/M 2 ใบ  12,000.00   24,000.00  

6 เคร่ืองปรับอำกำศ แบบติดผนงั ขนำดไม่นอ้ยกวำ่ 12000 BTU    1 เคร่ือง  45,000.00   45,000.00  

             -    



 

 

๑๐๙ 

  โซนรับแขก          -    

1 โซฟำรับแขก 3 ท่ีนัง่ SF01 2 ตวั  9,800.00   19,600.00  

2 โซฟำรับแขก 1 ท่ีนัง่ SF03 1 ตวั  16,000.00   16,000.00  

3 โตะ๊ขำ้งรับแขก T4 2 ตวั  5,000.00   10,000.00  

4 โตะ๊กลำงรับแขก T3 1 ตวั  6,500.00   6,500.00  

             -    

  โซนประชุม 8 ที่น่ัง          -    

1 โตะ๊ประชุม CTWB1224 1 ตวั  21,000.00   21,000.00  

  เกำ้อ้ีประชุม CTDL 8 ตวั  7,850.00   62,800.00  

  พำติชัน่ทึบ P0918 5 แผน่  6,500.00   32,500.00  

  พำติชัน่ทึบ P1018 2 แผน่  7,000.00   14,000.00  

                                            -    

  หน่ึงลำ้นหน่ึงหม่ืนเจด็พนับำทถว้น             1,017,000.00  
 



 

 

๑๑๐ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.9 

 

 



 

 

๑๑๑ 

 



 

 

๑๑๒ 

 



 

 

๑๑๓ 

 



 

 

๑๑๔ 

 



 

 

๑๑๕ 

 



 

 

๑๑๖ 

 
 

  



 

 

๑๑๗ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1 

 



 

 

๑๑๘ 

 
  



 

 

๑๑๙ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.2 

 

 



 

 

๑๒๐ 

 
  



 

 

๑๒๑ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.3 

 

 



 

 

๑๒๒ 

 
  



 

 

๑๒๓ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1 

 

  

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที่          /2564 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการประกันคุณภาพการศกึษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA  

ประจ าปีการศกึษา 2563 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านระบบประกันคุณภาพการศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA 

ประจ าปีการศึกษา 2563 ของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึอาศัยอ านาจ ตามความใน

มาตรา ๓๓ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 จึงแตง่ตัง้คณะกรรมการประกันคุณภาพ

การศึกษาภายใน ระดับหลักสูตร AUN QA ประจ าปีการศึกษา 2563 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ดังรายนามดังต่อไปนี้ 

๑. ดร.สนธยา  สุขยิ่ง  ประธานกรรมการ 

 ผูช่้วยคณบดีฝา่ยประกันคุณภาพ  

 คณะเภสัชศาสตร์  

๒. นางสาวนาฏนดิา  จันทราช กรรมการ 

 อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต  

 คณะสาธารณสุขศาสตร์  

๓. นางเบญจาภา  ใจเย็น เลขานุการ 

 นักวิชาการศกึษา คณะแพทยศาสตร์  

๔. นางสาวอภิสทิธิ์  ศรรีักษา ผูช่้วยเลขานุการ 

 นักวิทยาศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์  

ทั้งนี ้ ตั้งแตว่ันที่  พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เป็นต้นไป 

 สั่ง ณ วันที่         พฤษภาคม  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

ร่าง 



 

 

๑๒๔ 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.2 

 



 

 

๑๒๕ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.1 

 



 

 

๑๒๖ 

 

 



 

 

๑๒๗ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.2 

 
  



 

 

๑๒๘ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.3 

 



 

 

๑๒๙ 

 



 

 

๑๓๐ 

 



 

 

๑๓๑ 

 



 

 

๑๓๒ 



 

 

๑๓๓ 

 



 

 

๑๓๔ 

 



 

 

๑๓๕ 



 

 

๑๓๖ 

 
  



 

 

๑๓๗ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.4 

 

 



 

 

๑๓๘ 

 



 

 

๑๓๙ 

 



 

 

๑๔๐ 

 
 

 
 

 



 

 

๑๔๑ 

อกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.5 

 
ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ 

ที่              /๒๕๖๔ 

เรื่อง  คณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะแพทยศาสตร์ 

 

  เพื่อให้การพัฒนาทรัพยากรบุคคลของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  

อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับ

ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาทรัพยากรบุคคลคณะ

แพทยศาสตร์ ดังนี้    

๑. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ   ที่ปรึกษา 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

๒. นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ     ประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝา่ยบริหาร 

๓. แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช     รองประธานกรรมการ 

รองคณบดีฝา่ยบริการทางการแพทย์ 

๔. แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมอืง    กรรมการ 

รองคณบดีฝา่ยการแพทย์และสหวิชาชีพ 

๕. นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล    กรรมการ 

รองคณบดีฝา่ยพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล 

๖. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี     กรรมการ 

 รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ และพัฒนาคุณภาพนิสิต  

๗. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน    กรรมการ 

 รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 

๘. นายธราดล โพธิษา      กรรมการ 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ 

๙. นางวิไลรัตน ์ปิงเมอืง      กรรมการ 

ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการพยาบาล 

๑๐. นางจิราพร เซี่ยงฉิน     กรรมการ 

หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๑. นายศรัณยู  พิชัยยา     กรรมการ 



 

 

๑๔๒ 

 รักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

๑๔. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์     กรรมการ 

 นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

๑๕. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล    กรรมการ 

 นักวิทยาศาสตร์ 

๑๖. นายสิงหา  เกล็ดพงษา     กรรมการ 

 นักวิชาการศกึษา  

๑๗. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธ์พืช    กรรมการ 

 นักวิชาการศกึษา   

๑๘. นายพิทักษ์  ตันนันตา    กรรมการและเลขานุการ 

 บุคลากร   

๑๙. นายกฤษณะ นามศร    กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

บุคลากร 

หน้าที่ (นพ.กฤติน พิจารณาแก้ไข/เพิ่มเติมข้อมูล) 

๑. การวางแผนก าลังคน ได้แก่ การวางระบบบริหารงานบุคคล ก าหนดโครงสร้างด้านทรัพยากร

บุคคลใหส้อดคล้องกับวิสัยทัศน ์พันธกิจ และภารกิจหลักของโรงพยาบาล  

๒. การพัฒนากระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ได้แก่ การสรรหาบุคลากร การท าแผน  

ความตอ้งการบุคลากร และการทดแทนอัตราก าลังที่ขาดแคลน 

๓. การพัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การประเมินภาระงาน ผลการ

ปฏิบัติงาน การด าเนินการเกี่ยวกับระเบียบวินัย การดูแลด้านสุขภาพและความปลอดภัย และการสร้าง

สัมพันธภาพที่ดใีห้กับบุคลากรโรงพยาบาลท างานรว่มกันอย่างมคีวามสุข 

๔. การพัฒนาทรัพยากรบุคคล ได้แก่ การวางแผนการพัฒนาบุคลากร ส่งเสริมความต้องการ 

ของบุคลากร และจัดท าแผนการฝึกอบรมของบุคลากร 

๕. จัดระบบสวัสดิการและสร้างแรงจูงใจแก่บุคลากร ได้แก่ ความพึงพอใจในงาน ความต้องการ

ด้านสวัสดิการ และแรงจูงใจเพื่อการตอบสนองอย่างเหมาะสม 

๖. พัฒนาระบบฐานข้อมูลบุคลากรที่เหมาะสม ได้แก่ การตรวจสอบข้อมูลบุคลากร การวิจัย

ทรัพยากรมนุษย์ และการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศที่เหมาะสม สามารถน าข้อมูลด้านบุคลากรมาใช้

ประโยชน์ได้   

ทั้งนี ้ ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

สั่ง  ณ  วันที่              พฤษภาคม พ.ศ. ๒๕๖๔         

 

 

                                                          (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

                                                                       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 



 

 

๑๔๓ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1.1 
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๑๖๕ 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.1.2 

 


