
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 

วันพุธ ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ีชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

3. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

4. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

5. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

6. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

7. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

8. นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี กรรมการ 

2. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

3. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

4. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร 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 คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธาน

คณะกรรมการแจง้ในที่ประชุมทราบเรื่องดังนี้ 

1) เรื่อง การรับการประเมิน EdPEx  

2) เรื่อง การเยี่ยมจากนายกแพทยสภา 

3) เรื่อง การเยี่ยมโดยWFME  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

ฝา่ยเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 3387/2564 ลงวันที่ 27 เมษายน 

2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 27 เมษายน 2564         

เป็นต้นไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

   1.2.2 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ให้ แพทย์หญิงกิตติยา  ไทย

ธวัช พ้นจากต าแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

   ฝ่ายเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  3531/2564 ลงวันที่  31 

พฤษภาคม 2564 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ให้  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช พ้นจาก

ต าแหน่ง ผู้รักษาการแทนผู้อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 

2564 เป็นต้นไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2. 3  เ รื่ อ ง  รายงานผลการประ เมิ นลู กจ้ า งคณะแพทยศาสตร์                         

สายสนับสนุน คร้ังท่ี 1/2564  

ฝ่ายเลขานุการ ขอรายงานผลการประเมินลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์                     

สายสนับสนุน ครั้งที่ 1/2564 โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1 .3 .1  เรื่อง รายงานงบประมาณการเงินประจ าเดือนของส านักงาน 

คณะแพทยศาสตร ์ 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณการเงิน

ประจ าเดือนพฤษภาคม 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

 1.3.2 เรื่อง รายงานผลการเข้ารับการฝึกอบรมของบุคลากร 3 ปี ย้อนหลัง  

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาย รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานผลการเข้ารับการ

ฝึกอบรมของบุคลากร 3 ปี ย้อนหลัง ซึ่งตามเกณฑ์พนักงานสายสนับสนุน จะต้องผ่านการอบรมอย่าง

น้อย 10 ช่ัวโมงต่อปี (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 1 . 3 . 3  เ รื่ อ ง  ก ารประ เมิ นผู้ บ ริ ห าร  และ Performance agreement  

ของผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร การประเมินผู้บริหาร และ

Performance agreement  ของผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ โดยก าหนดให้ท า Performance agreement 

โดยใหผู้บ้ริหารด าเนินการโดยเร็วที่สุด  

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ส่งแบบฟอร์มการประเมินให้คณาจารย์อีก

ครั้ง 

  



 

 1.3.4 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ โครงการอาจารย์และบุคลากรดีเด่น 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอประชาสัมพันธ์โครงการ

อาจารย์และบุคลากรดีเด่น โดยจะมอบรางวัลเป็นโล่รางวัล ส าหรับอาจารย์และบุคลากรดีเด่น จะมี

ด้วยกันอยู่ 4 ด้าน ด้านการสอน ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารงศิลปวัฒนธรรม 

ซึ่งมีวิธีการคัดเลือกโดยคณะกรรมการ ประกอบไปด้วย 1.คณบดี เป็นประธาน 2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร

เป็นกรรมการ 3. และรองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ เป็นกรรมการ โดยมีหลัก เกณฑ์ก าหนด

ตามเอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.4 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ พิจารณาทั้ง 2 ส านักงาน 

 1.3.5 เรื่อง ประชาสัมพันธ์ การอบรมครูแพทย์มือใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2564 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอประชาสัมพันธ์ การอบรม

ครูแพทย์มือใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2564 ของศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ในวันที่ 19-23 

กรกฎาคม 2564 จงึขอเรียนเชญิอาจารย์แพทย์และอาจารย์คณะร่วมสอนเข้าร่วมอบรม 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 

 1.3.6 เรื่อง รายงานเรื่องการรับบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ประจ าเดือน 

มิถุนายน 2564 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานเรื่องการรับบุคลากร 

คณะแพทยศาสตร์ประจ าเดือน มิถุนายน 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

   1. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา 

   2. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อบรรจุและแตง่ตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งผูช่้วยสอน จ านวน 2 อัตรา 

   3. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศ

รับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่ง

นายแพทย์ จ านวน 3 อัตรา 

  



 

 

   4. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศก าหนดวันสอบข้อเขียนออนไลน์ 

ผ่านโปรแกรม Microsoft team เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน 

จ านวน 6 อัตรา และจะมีก าหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเ่วลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 

 1.3.7 เรื่อง รายงานทรัพยากรทางการศึกษา คณะแพทยศาสตร์  

มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานทรัพยากรทางการ

ศึกษา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก  ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดตามเอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.7 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ มอบนายศรัณยู พิชัยยา ตามขอข้อมูล 

 

 1.3.8 เรื่อง สรุปอัตราก าลังส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2564 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานสรุปอัตราก าลัง

ส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 



 

 



 

 

 



 

 
 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ  

 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 เรื่อง ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรมการ

พัฒนาคุณภาพนิสิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

   นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ขอแจ้ง

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทินกิจกรรมการพัฒนาคุณภาพนิสิต ประจ าปีการศึกษา 

2564 ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร ์(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.1) 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิต ตรวจสอบตารางกิจกรรมและพิจารณาก าหนดวัน

ไหว้ครูของคณะแพทยศาสตร์ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน แจ้ง

ให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.5.1 เรื่อง นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ชั้นปีที่ 4 เตรยีมความพร้อมก่อนการฝึกปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

   นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ขอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง  นิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ 4 เตรียมความพร้อมก่อนการ

ฝกึปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  



 

 1.5.2 เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ จะด าเนินการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ ในวันท่ี 2 กรกฎาคม 2564 

   นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ขอแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง              

การด าเนินการจัดสอบใบประกอบวิชาชีพ รูปแบบ MCQ ในวันที่ 2 กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.5.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 5/2564 เมื่อวัน

พุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนสริมศรี ช้ัน 

2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

5/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ระเบียบวาระที่ 3.1 สืยเน่ืองฝ่ายบรหืาร 

   3.1.1 เรื่อง รายงานความก้าวหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานความก้าวหน้าการ

จัดซื้อจัดจ้าง ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

   1) ปรับปรุงห้องเรียน OPD 3 

   2) ปรับปรุงห้องส านักงาน 

   3) โปรแกรมคลังขอ้สอบ 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

1. ปรับปรุงห้องเรียน OPD 3 ต้องจัดท าปีงบหน้า 

2. ปรับปรุงห้องส าหนักงาน 

3. โปรแกรมคล้งข้อสอบ 



 

 

  ระเบียบวาระที่ 3.2 สืบเน่ืองหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ 

   3.2.1 เรื่อง พิจารณารายชื่อนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ฝึก

ปฏิบัติงานชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2564 

   นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ เสนอพิจารณารายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดสรรพื้นที่ฝึก

ปฏิบัติงานช้ันคลินิก ปีการศึกษา 2564 ซึ่งตามที่ งานวิชาการ ได้รับมอบหมายตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์2564 ระเบียบวาระที่ 

4.7 เรื่อง พิจารณา แนวทางการจัดสรรพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานช้ันคลินิกส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 ปี

การศกึษา 2563 มีมติเห็นชอบให้งานวิชาการ ได้ก าหนดการจัดสรรพื้นที่ฝกึปฏิบัติงาน ส าหรับนิสิตแพทย์

ในกลุ่มโครงการCommunity track และ Inclusive track และกลุ่มโครงการ Strengthening track             ขึน้

ฝึกปฏิบัติงานในศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 13 คนต่อกลุ่ม และโรงพยาบาล

พะเยา 7 คนต่อกลุ่มนัน้ 

   บัดนี้ งานวิชาการ ได้จัดท าบัญชีรายชื่อนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 3 ที่ได้รับการจัดสรร

พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานช้ันคลินิก ปีการศึกษา 2565 พร้อมรายละเอียดเกณฑ์การจัดสรร เป็นที่เรียบร้อย  จึง

ขอเสนอรายชื่อดังกล่าวต่อคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์เพื่อโปรดพิจารณา (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 3.2.1) 

 

มติที่ประชุม : นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ แก้ไขเป็น แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค ์ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3.3 สืบเน่ือง ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ 

   3.3.1 เรื่อง ขอใช้สถานที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ส าหรับ

ปฏิบัติการในชั้นเรยีนและการท าวิจัย 

   ดร.รัษฎา ประภาสะวัต เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องการใชห้อ้งเรียน

ที่ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในห้องวิจัยและห้องช้ันเรียนของทางภาควิชาพยาธิวิทยา ดังนั้นภาควิชา

พยาธิวิทยาจึงขอพิจารณาพื้นที่ในการใช้สถานที่ ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 3.3.1) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้ปรึกษาหาลือเรื่องงบประมาณในการจัดซื้อเครืองปั่นไฟและอุปกรณ์ทางการ

แพทย์ 



 

 

   3.3.2 เรื่อง เสนอรายละเอียดห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา 

   ดร.รัษฎา ประภาสะวัต เนื่องจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะต้องการใชห้อ้งเรียน

ที่ตึกคณะสาธารณสุขศาสตร์ ในห้องวิจัยและห้องช้ันเรียนของทางภาควิชาพยาธิวิทยา ซึ่งทางคณะ

แพทยศาสตร์มีแผนที่จะสร้างตึกอาคารเรียนและอาคารวิจัย ดังนั้นภาควิชาพยาธิวิทยา จึงขอที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณา รายละเอียดห้องที่ตอ้งการ 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วความเห็นว่า ปัจจุบันยังใช้ที่ตึกอาคารคณะสาธารณสุขศาสตร์

เดิมและรอตึกอาคารใหมข่องโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในการท าหอ้งแล็บปฏิบัติการ 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิารเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1.1 พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ต าแหน่งนายแพทย์ เพื่อรับแพทย์ชดใช้ทุนในปีงบประมาณ 2565  

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาอนุมัติกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่ง

นายแพทย์ เพื่อรับแพทย์ชดใช้ทุนในปีงบประมาณ 2565 โดยขออนุมัติกรอบอัตราก าลังต าแหน่ง

นายแพทย์ 10 อัตรา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

 4.1.2 เรื่อง พิจารณาภาระงานอาจารย์ใหม่ 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง พิจารณาภาระงานอาจารย์ใหม่ โดยอยากสอบถามคณาจารย์เกี่ยวกับ

วัสดุอุปกรณ์ในการปฏิบัติงาน รวมถึงทรัพยากรต่างๆ  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และให้อาจารย์ใหม่เข้าร่วมโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่  

  



 

 

 4.1.3 เรื่อง พิจารณาการรับแพทย์ใช้ทุนสาขาขาดแคลน 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง พิจารณาการรับแพทย์ใช้ทุนสาขาขาดแคลน ซึ่งอ้างถึงประกาศมหาวิทยาลัย

พะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์การรับสมัครบุคคลเพื่อบรรจแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ 

ต าแหน่งอาจารย์ คณะทันตแพทยศาสตร์ พ.ศ.2555 โดยมีสาระส าคัญอยู่ในข้อ 7 วรรคสองของประกาศ 

“กรณีผู้สมัครที่มหาวิทยาลัยได้พิจารณารับเป็นพนัดงานสายวิชาการต าแหน่งอาจารย์แล้ว มีภาระผูกพัน

ที่เหลืออยู่จะต้องชดใช้ทุนกับต้นสังกัด มหาวิทยาลัยจะชดใช้เงินให้กรณีผิดสัญญากับต้นสังกัดเดิมตาม

ภาระผูกพันที่เหลอือยู่จรงิแตไ่ม่เกิน 400,000 บาท” (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบรับสาขาพยาธิวิทยา และสาขาศัลยศาสตร์ และมอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

ประสานมหาวิทยาลัย 

 

 4.1.4 เรื่อง ขออนุมัติจัดซื้อTabletเพื่อรองรับ Computer-based test 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอขออนุมัติจัดซื้อTablet           

เพื่อรองรับ Computer-based test ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ 

 

 4.1.5 เรื่อง พิจารณา TOR ของอาจารย์ 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง พิจารณา TOR อาจารย์ เรื่องของการเรียนการสอน 

งานวิจัย งานบริการวิชาการ ว่าได้ด าเนินการตามแผนหรอืไม่เพื่อพิจารณาความดีความชอบประจ าปี 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ด าเนินการและเก็บแบบฟอร์มไว้ที่เว็ปคณะ

แพทยศาสตร์ 

  



 

 4.1.6 เรื่อง พิจารณาทบทวนนโยบายคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2564 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ได้เสนอให้ทบทวนนโยบาย

คณะแพทยศาสตร์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ โดยให้ทุกคนได้ศึกษานโยบาย

ต่างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ หากมีส่วนไหนอยากให้แก้ไขหรือเพิ่มเติม ให้ด าเนินการแจง้ต่อผู้บริหารเพื่อ

น ามาปรับปรุงก่อนเปิดภาคการศกึษาใหม่ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.6) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

 4.1.7 เรื่อง พิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคลของอาจารย์ และเจ้าหน้าที่ 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาตัวชี้วัดรายบุคคลของอาจารย์และเจ้าหน้าที่ ทุกคน 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.8 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณปรับปรุงห้องเรียนและห้องพักเพิ่มเติม 

(ชั้น3 อาคารพเิคราะห์โรค) 

    นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขออนุมัติงบประมาณปรับปรุง

ห้องเรียนและห้องพักเพิ่มเติม ( ช้ัน3 อาคารพิเคราะห์โรค)  ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า                

คณะคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ประสานเช็คห้องต่างๆ กับทางโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา (ช้ัน G)  

 

 4.1.9 เรื่อง ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อ

การจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์แก่คณะร่วมสอน 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขออนุมัติจัดสรรงบประมาณ

ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์แก่คณะร่วมสอน ต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

  



 

 4.1.10 เรื่อง พิจารณาท า SWOT คณะแพทยศาสตร์ ส าหรับอาจารย์ ปี

การศึกษา 2564 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาท า SWOT คณะแพทยศาสตร์ ส าหรับอาจารย์  ปี

การศกึษา 2564 เพื่อด าเนนิการจัดท าแผนยุทธศาสตร ์ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ท าแบบ Online ให้อาจารย์กรอกข้อมูล 

 

 4.1.11 เรื่อง พิจารณาการต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ราย ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจรญิ 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาการต่อสัญญาจ้างผู้ทรงคุณวุฒิ ราย ศาสตราจารย์

เกียรติคุณ นายแพทย์สุทัศน์ ฟู่เจริญ ในปีงบประมาณ 2565 ซึ่งมีอัตราค่าจ้างรายเดือน จ านวน 60,000 บาท 

ต่อเดอืน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.11) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตไิม่ต่อสัญญาจ้าง 

 

 4.1.12 เรื่อง พิจารณาต่อสัญญาจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ราย              

นายณัฐวุฒ ิ เครืออินทร์ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ 

   นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาต่อสัญญาจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ราย นายณัฐวุฒิ  

เครืออินทร์ ต าแหน่งพนักงานขับรถยนต์ โดยจะหมดสัญญาจ้างในวันที่ 31 สิงหาคม 2564 ซึ่งมีอัตราค่าจ้าง

รายเดือน จ านวน 9,000 บาท ต่อเดอืน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.12) 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติอนุมัติต่อสัญญาจ้าง นายณัฐวุฒิ เครืออินทร์ ในต าแหน่ง

พนักงานขับรถยนต์ จ านวน 1 เดือน ตั้งแตว่ันที่ 1 กันยายน 2564 ถึงวันที่ 30 กันยายน 2564 

  



 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ตารางการ

เรยีนการสอนของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 

2553 

   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา เสนอต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง 

ตารางการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ ปีการศึกษา 2564 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2553 ซึ่งตามที่ งานวิชาการ ได้รับมอบหมายให้จัดท าประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ตารางการ

เรียนการสอนของนสิิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 - 3 ปีการศกึษา 2564 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ 

พ.ศ. 2553 และประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ตารางการเรียนการสอนของนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 4-6 ปี

การศึกษา 2564 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 เพื่อแจ้งให้อาจารย์และนิสิตใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ทราบถึงล าดับการจัดการเรียนการสอนในแต่ละช้ันปี  (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ทั้งนี้มอบงานวชิาการตรวจสอบอีกครั้งก่อนเสนอลงนามในประกาศ 

 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.3.1 เรื่อง พิจารณาทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit of 

Excellence) ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชวีิต 

 แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร ์พิจารณาทุนจัดตั้งหน่วยวิจัยเพื่อความเป็นเลิศ (Unit 

of Excellence) ด้านการสง่เสริมสุขภาพและคุณภาพชวีิต (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.3.2 เรื่อง ขอพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอ

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ขอพิจารณาตั้งคณะกรรมการวิจัย ประจ าคณะ

แพทยศาสตร์  

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการวิจัยและให้น าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ

แพทยศาสตร์ครัง้ตอ่ไป 



 

 

 4.3.3 เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ 

(UoE) คณะแพทยศาสตร์ 

 ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

เพื่อขออนุมัติงบประมาณ โครงการพัฒนาหน่วยความเป็นเลิศ (UoE) คณะแพทยศาสตร์ในโครงการ  การ

วิจัยและนวัตกรรมอาหารฟังก์ช่ันจากฟักข้าวเพื่อสุขภาพอย่างยั่งยืน จ านวน 1,000,000บาท (เอกสาร

แนบประกอบวาระที่ 4.3.3) 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบให้คณะกรรมการวิจัยคณะแพทยศาสตร์พิจารณาเรื่องงบประมาณ            

เพื่อเสนอต่อคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ คั้งต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ  

  5.1.1 เรื่อง ขอพิจารณารับนักศึกษาแพทย์จากสถาบันต่างประเทศเข้าฝึก 

Elective ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

 แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ เสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร ์เรื่อง ขอพิจารณารับนักศกึษาแพทย์จากสถาบันต่างประเทศเข้า

ฝกึ Elective ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ด าเนินการ 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ขอพิจารณาสอบถามเกี่ยวกับรูปแบบการเรียน

การสอนในปีการศึกษาหน้า 

  ดร.รัษฎา ประภาสะวัต ขอสอบถามในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

แพทยศาสตร์ เรื่อง เกี่ยวกับรูปแบบการเรียนการสอนในปีการศึกษาหนา้  

 

มติที่ประชุม : มหาวิทยาลัยพะเยามีมติให้จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ทั้งนี้หากหลักสูตรไหนมีความ

จ าเป็นที่จะต้องให้นสิิตเข้าสอนในมหาวิทยาลัย จะต้องขออนุมัตจิากอธิการบดี 

  

  



 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 2564 เวลา 09.00 น.          

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 13.30 น. 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.1

 



 

 

 
 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.2

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.3 

 

 
 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.3.1 

 

 
 



 

 



 

 
 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.3.4 

 

บุคลากรดีเด่นสายวิชาการ 

จ านวน 4 ด้าน (ได้แก่ ด้านการสอน ด้านงานวจิัย ดา้นบริการวิชาการ และด้านท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม) 

 

วธีิการเสนอชื่อและการคัดเลอืก 

1. ให้คณะกรรมการประจ าส่วนงาน เสนอชื่ออาจารย์ประจ าหรือผู้ปฏบิิตงาน ท่ีมีคุณสมบัตขิ้างตน้ เพื่อเสนอ

ชื่อเป็นอาจารย์ดเีด่นด้านตา่งๆ อย่างนอ้ย 1 ด้าน 

ทั้งนี้ ก าหนดคา่คะแนนในการประเมนิแต่ละหวัข้อ ดังนี ้

จ านวน หมายถึง ปริมาณชิ้นงานท่ีมี อย่างเชน่ เขียนต าราจ านวน 2 เล่ม น้ าหนักคะแนน 10.2 รวมคะแนนเป็น 10.0x2 

เท่ากับ 20.0 คะแนน 

แบบประเมนิบุคลากรดเีด่นสายวชิาการ น้ าหนัก จ านวน รวม

คะแนน 

ด้านการสอน    

1. หนังสือ/ต ารา 10.0   

2. บทความ/ เอกสารทางวิชาการที่เผยแพร่ทางสื่อสงัคม เช่น online, on Air, on print, 

on ground 

   

2.1 เผยแพร่ระดับนานาชาติ  5.0   

2.2 เผยแพร่ระดับชาติ 3.0   

3. งานสอน ย้อนหลงั 5 ป ี 2.5   

4. งานควบคุม thesis/IS ย้อนหลัง 5 ปี 3.0   

5. การพัฒนานวัตกรรมการสอน 5.0   

6. ความสามารถในการจัดกระบวนการเรียนรู้ 5.0   

7. การเป็นกรรมการประเมินผลงานทางวชิาการ 2.5   

8. รางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านการเรียนการสอน 2.5   

ด้านงานวิจัย    

9. ผลงานวิจัย    

9.1 Full paper in international Journal    

Scopus/ISI Quartile 1 และ 2 First หรือ Corresponding author 10.0   



 

Scopus/ISI Quartile 1 และ 2 co-author 5.0   

Scopus/ISI Quartile 3 และ 4 First หรือ Corresponding author 7.5   

Scopus/ISI Quartile 3 และ 4 co-author 5.0   

9.2 Full paper in National Journal    

TCI กลุ่ม 1 First หรือ Corresponding author 5.0   

TCI กลุ่ม 1 co-author 2.0   

TCI กลุ่ม 2 First หรือ Corresponding author 3.0   

       TCI กลุ่ม 2 co-author 2.0   

9.3 International conference/ Exhibition/ Symposium 3.0   

9.4 National conference/ Exhibition Symposium 2.5   

10. ผลงานวิชาการในลักษณะอื่นๆ สิง่ประดิษฐ ์วรรณกรรม นวัตกรรม ผลงาน

สรา้งสรรค์ที่ตอ่ยอดองคค์วามรู้สามารถสรา้งมูลคา่เพิ่มสู่ชมุชน สังคมในการรับใช้

สังคม 

   

10.1 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ First หรือ 

Corresponding author 

 

10.0   

10.2 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับนานาชาติ co-author 

 

5.0   

10.3 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ First หรือ Corresponding 

author 

 

5.0   

10.4 งานสร้างสรรค์ที่ได้รับการเผยแพร่ในระดับชาติ co-author 

 

2.0   

10.5 สิทธิบัตร/อนุสิทธิบัตร/ขึน้ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา First หรือ 

Corresponding author 

 

10.0   

10.6 สิทธบิัตร/อนุสิทธิบัตร/ขึน้ทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา co-author 5.0   

11 หัวหน้าโครงการทุนวิจัยที่เคยไดรั้บในอดีต 5.0   

12 โครงการทุนวิจัยในปัจจุบัน 5.0   

13 รางวัล/ ประกาศเกียรติคุณทางด้านวชิาการ/วิจัย 2.5   

14 การถ่ายทอดกระบวนการวิจัย 5.0   



 

ด้านบริการวชิาการและบริการวิชาชีพ    

15 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านงานบริการวชิาการ/ วิชาชีพ 2.5   

16 การเป็นวิทยากร conference ใน/ต่างประเทศ 5.0   

17 การเป็นกรรมการในองคก์รทางวิชาชพีต่างๆ 5.0   

18  การน าศาสตรท์ี่ตนเองรู้ไปรับใช้สังคม การน าองคค์วามรู้ไปใช้ประโยชน์ในการ

พัฒนาชุมชน สงัคม มีการถ่ายทอดองค์ความรู้สู่ ชุมชน สงัคม ประเทศชาติ เพื่อให้ 

ชุมชน สังคม สามารถพึ่งพาตนเองไดอ้ย่างย่ังยืน มีผลการชีว้ัดเชิงประจักษ ์

10.0   

ด้านการท านุบ ารุงศลิปะ วัฒนธรรม    

19 การสอดแทรกคุณธรรม/จริยธรรม    

18.1 การครองตนและครอบครัว 5.0   

18.2 การครองงาน 5.0   

18.3 การครองคน 5.0   

20 รางวัล/ประกาศเกียรติคุณด้านคุณธรรมจรยิธรรม 2.5   

21 การเป็นกรรมการ/สมาชิกขององค์กรทางสังคม 5.0   

22 รางวัล/ประกาศกียรติคุณด้านอุทิศตนเพื่อส่วนรวม 2.5   

 

เกณฑ์การคดัเลือกบุคากรดีเด่นสายบรกิาร 

 เกณฑ์การคัดเลอืกผู้สมควรได้รับการคัดเลอืกเป้นบุคลากรดีเด่นสายบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัย

พะเยา ประจ าปี พ.ศ. 2564 จ านวน 3 ด้าน (ได้แก่ ดา้นบริการ ด้านวชิาชีพ และด้านนวัตกรรม) แต่ละดา้น

ประกอบด้วย 3 หัวข้อการประเมิน ได้แก ่

1. การปฏบัิตงิานและผลงาน 60 คะแนน 

2. คุณธรรมจรยิธรรม 20 คะแนน 

3. ความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ในงาน 20 คะแนน 

คะแนนรวมสุทธิ 100 คะแนน 

 

 

 

ท้ังนี ้ก าหนดค่าน้ าหนักในการประเมินแตล่ะหัวข้อ ดังนี้ 

ดีเด่น = น้ าหนัก 1 คะแนน (ผู้รับการประเมินมคีุณสมบัต ิหรอืแสดงพฤติกรรมตามหัวข้อการประเมิน อยา่ง

ครบถ้วนและสม่ าเสมอ มีผลงานการปฏบัิตงิานเป็นท่ีประจักษ์ ได้รับรางวัล เป้นท่ียอมรับระดับชาติ หรือ

นานาชาติ) 



 

ดีมาก = น้ าหนัก 0.75 คะแนน (ผู้รับการประเมินมคีุณสมบัต ิหรอืแสดงพฤตกิรรมตามหัวขอ้การประเมิน 

อย่างครบถ้วน แต่ไม่สม่ าเสมอ มผีลงานการปฏบัิตงิานเป้นท่ีประจักษ ์ได้รับรางวัลเป็นท่ียอมรับในระดับ

มหาวทิยาลัย) 

ดี = น้ าหนัก 0.5 คะแนน (ผู้รับการประเมินมคีุณสมบัต ิหรอืแสดงพฤตกิรรมตามหัวข้อการประเมินไมค่รบถ้วน 

หรือไมส่ม าเสมอ มีผลงานการปฏบัิตงิานเป็นท่ีประจักษ ์ได้รับรางวัลเป้นท่ียอมรับของหน่วยงาน) 
 

แนวทางการพจิารณาคัดเลอืกผูท่ี้มีผลงานดีเด่น ด้านบริการ 

ด้านบริการ หมายถึง เป็นผู้ท่ีอาศัยความรู้ ความสามารถ ในการปฏบัิตหินา้ที่ท่ีได้รับมอบหมาย ความตัง้ใจใน

การปฏบัิตงิาน ทุม่เทและเสียสละ มคีวามคดิริเร่ิมสร้างสรรค์ในการให้บริการ 

 

หัวข้อการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้าน

บรกิาร 

ผลการประเมิน 

 ดีเด่น (60 คะแนน) ดีมาก (45 คะแนน) ดี (30 คะแนน) 

1. ผลงาน/ การปฏิบัติงาน (60 %)     

ประเด็นพิจารณา 

1.1 ผลงานด้านการบรหิารงานด้านการบรกิาร 

1.2 ความสามารถในการปฏิบัตหิน้าที่ที่ได้รับ
มอบหมาย 

1.3 จิตส านึกในการให้บรกิาร 

1.4 ความตั้งใจในการปฏิบัติงาน ทุ่มเท และเสียสละ 

1.5 ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการปฏิบัติงาน 

1.6 คุณภาพ และปริมาณงาน 

   

2. มีคุณธรรม จรยิธรรมในการบรกิาร (20%)    

3. มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ในการให้บริการ 

(20%) 

   

รวมคะแนน (เตม็ 100 คะแนน)    

 

แนวทางการพจิารณาคัดเลอืกผูท่ี้มีผลงานดีเด่น ด้านวชิาชีพ 

ด้านวิชาชพี หมายถึง เป็นผู้ท่ีมีผลงานดา้นวชิาชีพเป็นท่ีประจักษ ์อาศัยความรู้ความช านาญ เช่ียวชาญในสาขา

วชิาชีพ มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณในวชิาชีพ มีความคิดริเร่ิมสร้างสรรค์ 
 

 

หัวข้อการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้าน

วิชาชีพ 

ผลการประเมิน 

 ดีเด่น (60 คะแนน) ดีมาก (45 คะแนน) ดี (30 คะแนน) 

1. ผลงาน/ การปฏิบัติงาน (60 %)     

ประเด็นพิจารณา 

1.1 มีผลงานด้านวิชาชีพเป็นที่ประจกัษ์ ที่เป็นผลงาน

ที่อาศัยความรู้ความช านาญ เชี่ยวชาญในสาขาวิชาชีพ

   



 

ของต าแหนง่ (ผลงานสนบัสนุนวิชาการ ผลงาน

สนับสนุนทางการบรหิาร) ในรูปของบทความ งานวิจัย 

งานวิเคราะห์ หนงัสือ ต ารา วัสดุอุปกรณ์สื่อโสต 

เคร่ืองมือ อุปกรณ์ ผลงานทัศนศิลป์ สถาปัตยกรรม 

แบบแปลนสรา้งสรรค์ ทางดุรยิศิลป์ และนาฏศิลป์  

2. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ (20%) 

   

3. มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ในการปฏบิัติงาน 

(20%) 

   

รวมคะแนน (เตม็ 100 คะแนน)    

 

 

แนวทางการพจิารณาคัดเลอืกผูท่ี้มีผลงานดีเด่น ด้านสร้างสรรค์นวัตกรรม 

นวัตกรรม หมายถึง ผลงานหรือสิ่งประดิษฐ์ที่คิดค้น และจัดท าหรือสร้างขึน้ใหม่ พัฒนาหรอืปรับปรุงใหมใ่ห้ดีขึ้น 

จนสามารถน าไปใชป้ระโยชนไ์ดจ้รงิในหน่วยงาน หรือองคก์รท่ีเกี่ยวข้องอย่างกว้างขวาง และหรือสามารถ

ประยุกตใ์ชเ้พื่อการขยายผลไดใ้นเชงิพาณิชย ์

 

หัวข้อการพิจารณาคัดเลือกผู้มีผลงานดีเด่นด้าน

สรา้งสรรค์นวัตกรรม 

ผลการประเมิน 

 ดีเด่น (60 คะแนน) ดีมาก (45 คะแนน) ดี (30 คะแนน) 

1. ผลงาน/ การปฏิบัติงาน (60 %)     

ประเด็นพิจารณา 

1.1 มีคุณลักษณะของนวัตกรรม 

1.2 คุ้มค่ากับต้นทุนการผลิต 

1.3 ผลิตจากวัสดุที่หาง่ายราคาเหมาะสม 

1.4 ใชง้านได้จริงและปลอดภัยในการใชง้าน 

1.5 มีการน าไปใชใ้นหน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง

อย่างกว้างขวาง และหรือเหมาะสมกบัการขยาย

ผลในเชิงพาณิชย์ 

1.6 ประหยัดพลังงาน ทรัพยากร รักษาสภาพ

สิ่งแวดล้อม 

1.7 คู่มือหรือค าแนะน าการใชเ้หมาะสมประกอบด้วย 

วตัถุประสงค์ของการใชง้าน ประมาณการต้นทุน

การผลิต แบบและรายการวัสดุ ข้อแนะน าในการ

ใชง้าน ข้อควรระวัง และการบ ารุงรักษา  

   

2. มีคุณธรรม จรยิธรรม และจรรยาบรรณใน

วิชาชีพ (20%) 

   

3. มีความคิดริเร่ิมสรา้งสรรค์ในการปฏบิัติงาน 

(20%) 

   

รวมคะแนน (เตม็ 100 คะแนน)    

 



 

ขั้นตอนการพิจารณาคัดเลอืก 

1. ผู้รับผิดชอบโครงการ ขอความเห็นชอบหลักเกณฑ์และวธีิการคดัเลอืกบุคลากรดีเด่น คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวทิยาลัยพะเยา ประจ าป ีตอ่คณะกรรมการบริการคณะ 

2. การเสนอชื่อบุคลากรดีเด่น สายวิชาการ และสายบริการ พร้อมประวัตแิละผลงาน หนว่ยงานละอย่างนอ้ย 

1 คน 

3. คณะกรมการด าเนนิการตรวจสอบประวัตขิองผู้ท่ีได้รับการเสนอช่ือ 

4. คณะกรรมการ ด าเนินการจัดประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลอืกบุคลากรดีเด่น ประจ าปี 

 

 

 

 

 

ประวัตสิ่วนตัว 

ชื่อ (ศ./รศ./ผศ./อ.)............................... นามสกุล................................................... 

ต าแหนง่............................................อายุงาน..................................................ปี 

 

ประสบการณ์การพัฒนาตนเองด้านการสอน 

วัน เดอืน ป ี รายละเอยีด 

  

  

  

  

  

  

  

 

ผลงานดา้นการสอนย้อนหลัง 

วชิา ภาค/ปี จ านวนนสิิต ผลการประเมิน 

    

แบบฟอร์มในสมคัรเขา้รับการคดัเลือกอาจารยดี์เด่น 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลยัพะเยา 



 

    

    

    

 

ผลงานทางวิชาการและ/หรือวจิัย พร้อมแนบเอกสาร 

ผลงานทางวิชาการและ/หรือวจิัย ปี พ.ศ. 

  

  

  

  

  

  

  

 

รางวัลและ/หรือการยกย่องท่ีได้รับ 

(ระบุช่ือรางวัล วันเดอืนปีท่ีได้รับ หน่วยงานท่ีมอบให้ พร้อมแนบเอกสาร) 

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

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

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

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

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

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

ผลงานท่ีสอดคล้องกับคุณสมบัตท่ีิจะได้รับการคัดเลอืกเป็นอาจารย์ดเีด่นด้านน้ันๆ 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.3.6 

   1. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศรับสมัครพนักงานมหาวิทยาลัยสาย

วิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 อัตรา  

 



 

 



 

 
 

 

 

 



 

   2. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศรับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ 

เพื่อบรรจุและแตง่ตัง้เป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งผูช่้วยสอน จ านวน 2 อัตรา 

 
 

 



 

   3. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการขออนุมัติให้มหาวิทยาลัยด าเนินการประกาศ

รับรายชื่อผู้มีสิทธิ์สอบสัมภาษณ์ เพื่อบรรจุและแต่งตั้งเป็นพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่ง

นายแพทย์ จ านวน 3 อัตรา 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

   4. คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการประกาศก าหนดวันสอบข้อเขียนออนไลน์ 

ผ่านโปรแกรม Microsoft team เพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ สายสนับสนุน 

จ านวน 6 อัตรา และจะมีก าหนดการสอบสัมภาษณ์ในวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ตั้งแตเ่วลา 13.30 น. เป็น

ต้นไป 

 



 

 

 



 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.3.7 

รายงาน 
ทรัพยากรทางการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2564 

1.คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
อาคารสถานที ่ ด้านการเรียนการสอน: อาคารเรียนรวม อาคารปฏิบัติการของคณะแพทยศาสตร์  

คณะวิทยาศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ และคณะสหเวชศาสตร์ 
พ้ืนที่สนับสนุนนิสิต: หอพักนิสิต อาคารสนามกีฬาในร่มและกลางแจ้ง อาคาร
สงวนเสริมศรี ฟิตเนสมหาวิทยาลัยพะเยา 
ด้านบริการทางการแพทย์: อาคารผู้ป่วยนอกและอุบัติเหตุฉุกเฉิน อาคารหอพัก
ผู้ป่วย (WARD 1-2) อาคารพิเคราะห์และบ าบัดโรค อาคารศูนย์ส่งเสริมสุขภาพ
และฟ้ืนฟูผู้สูงอายุ 

ห้องสมุด ห้องสมุด 2 แห่ง ได้แก่ ศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา และ ห้องสมุดคณะ
แพทยศาสตร์ (พระธรรมสิงหบุราจารย์) แบ่งเป็น  

• หนังสือภาษาไทยและต่างประเทศ แบ่งเป็น  
o หนังสือฉบับพิมพ์ 12,823 เล่ม และ 2,561 เล่ม 
o หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ 3,412 เล่ม และ 923 เล่ม 
o วารสารภาษาไทยฉบับพิมพ์ 137 ชื่อเรื่อง  
o วารสารภาษาต่างประเทศ ฉบับพิมพ์ 120 ชื่อเรื่อง 
o วารสารภาษาต่างประเทศ ฉบับอิเล็กทรอนิกส์ 4,814 ชื่อเรื่อง 

• สื่อโสตทัศน์ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ 2,436 รายการ  

• ฐานข้อมูลออนไลน์ 23 ฐานข้อมูล  

• พ้ืนที่นั่งอ่านและค้นคว้าทั้งที่ เป็นสาธารณะและแบบเฉพาะบุคคล 
แบ่งเป็น 
o ห้องค้นคว้าเดี่ยว จ านวน 32 ห้อง  
o ห้องค้นคว้ากลุ่ม จ านวน 12 ห้อง  
o ห้อง Silent Zone จ านวน 3 ห้อง  

อุปกรณ์และเทคโนโลยี • เครื่องคอมพิวเตอร์บริการ ศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศ จ านวน 100 เครื่อง 

• ระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ UP-Wifi และ Fhamui-wifi ความเร็วสูง 10 
Gigabits ครอบคลุมทุกอาคาร รวมทั้งระบบ เครือข่ายไร้สาย (UP-Wifi) มี
สัญญาณ ครอบคลุม 

• ฐานข้อมูล Uptodate, Access medicine, BMJ best practice, Scorpus 
 
 



 

2.ศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้นคลินิก 
รายการ ล าดับที่ 1 รพ.นครพิงค์ ล าดับที่ 2 รพ.พะเยา 

ขนาดโรงพยาบาลระดับ  
จ านวนเตียงสามัญ 

ตติยภูมิ 
609 เตียง ไม่รวม ICU 

ทุติยภูมิระดับสูง 
400 เตียง  

ประวัติการรับรองคุณภาพ (HA)  
จากสถาบันรับรองคุณภาพ
สถานพยาบาล(องค์การมหาชน)  

การรับรองคุณภาพโรงพยาบาล จาก
สถาบันรับรองคุณภาพสถานพยาบาล 
(องค์กรมหาชน) - Hospital 
Accreditation วันที่ 9 มีนาคม 2547  
-Re-Accreditation HA ครั้งที่ 5 วันที่ 
21 มกราคม 2562 

 

จ านวนผู้ป่วยนอก/ปี   520,069 คน 448,095  

จ านวนผู้ป่วยใน/ปี 53,629 คน 27,004 

จ านวนผู้ป่วยคลอด/ปี 15,380  คน 535 

จ านวนผู้ป่วยแยกตามสาขา/ปี 
• อายุรกรรม 
• ศัลยกรรม 
• สูติกรรม 
• นรีเวชกรรม 
• กุมารเวชกรรม 
• ออร์โธปิดิกส์ 
• จิตเวช 

 
172,444 คน 
69,704 คน 
15,380 คน 
13,646 คน 
33,488 คน 
29,919 คน 
17,483 คน 

 

จ านวนอาจารย์แพทย์ทั้งหมด 227 คน (ไม่รวม ผอ.) 
 ปฏิบัติจริง 207 คน 

 

จ านวนอาจารย์แพทย์สาขาต่อไปนี้  
• อายุรศาสตร์ 
• ศัลยศาสตร์ 
• สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
• กุมารเวชศาสตร์ 
• ออร์โธปิดิกส์ 
• เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 
• เวชศาสตร์ครอบครัว 
• จิตเวชศาสตร์ 

 
34 
26 
15 
22 
15 
10 
10 
4 

 
13 
13 
6 
6 
5 
3 
3 
2 

พันธกิจด้านการเรียนการสอน  
(โปรดระบุ)  

1. ผลิตบัณฑิตแพทย์ และแพทย์หลัง
ปริญญาทักษะความรู้ ความช านาญ ได้

 



 

มาตรฐานสากล มีคุณธรรมและจริยธรรม
เพ่ือให้บริการชุมชนและสังคม  
2. เป็นศูนย์กลางแห่งการเรียนรู้ 
ให้บริการวิชาการด้านการแพทย์และ
แพทยศาสตรศึกษาแก่สังคม  
3. สนับสนุนผลผลิต และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
รวมถึงงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาท
มีคุณภาพระดับประเทศอย่าง ต่อเนื่อง  
4. ส่งเสริมและมีส่วนร่วมในก ารท านุ
บ ารุงศิลปวัฒนธรรม และบริการชุมชน
ร่วมกับการจัดการเรียนการสอน 

กิจกรรมและบรรยากาศทาง
วิชาการ และการวิจัย(โปรดระบุ)  

สนับสนุนผลผลิต และเผยแพร่
ผลงานวิจัยและนวัตกรรมทางการแพทย์ 
รวมถึงงานวิจัยด้านแพทยศาสตรศึกษาท
มีคุณภาพระดับประเทศอย่าง ต่อเนื่อง 
โดยจัดการเรียนการสอนรายวิชาวิจัย
ทางการแพทย์ ในชั้นปีที่ 4 และมี
ผลงานวิจัยของนิสิตแพทย์ทุกปี   

 

อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อ
จ านวนเตียงผู้ป่วย คิดแยกแต่ละชั้น
ปี 
• จ านวนเตียง รพ.นครพิงค์ 

 จาก 609 เตียง  
• จ านวนเตียง รพ.พะเยา  

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 6 

25 คน 
 คิดเป็น  

1 ต่อ 24.36 

28 คน  
คิดเป็น  
1 ต่อ 
21.75 

22 คน  
คิดเป็น 
 1 ต่อ 
27.68 

1 : 
26.67 

1 : 
28.57 

1 : 
36 

อัตราส่วนนิสิตนักศึกษาแพทย์ต่อ
จ านวนผู้ป่วยนอก  
คิดแยกแต่ละชั้นปี  
• จ านวนผู้ป่วยนอก รพ.นครพิงค์ 
     จากจ านวน 520,069 คน/ปี  
• จ านวนผู้ป่วยนอก รพ.พะเยา  

25 คน 
 คิดเป็น  

1 ต่อ 
20,802.76 

28 คน  
คิดเป็น  
1 ต่อ 

18,573.89 

22 คน  
คิดเป็น  
1 ต่อ 

23,639.5 

1: 
29,873 

1 : 
32,006 

1 : 
40,735 

อัตราส่วนนิสิต : อาจารย์ผู้สอน ต่อ 
rotation ในสาขาวิชาหลัก* 

ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 ชั้นปีที่ 4 ชั้นปีที่ 5 



 

• อายุรศาสตร์ 
นิสิต/อาจารย์ 

8/34 = 1 : 4.25 
8/34 = 1 : 4.27 
9/34 = 1 : 3.77 

9/34 = 1 : 3.77 
9/34 = 1 : 3.77 
10/34 = 1 : 
3.40 

1:1.15 1:1.07 

• ศัลยศาสตร์ 
นิสิต/อาจารย์ 

8/26 = 1 : 3.25 
8/26 = 1 : 

3.25   9/26 = 1 : 
2.88 

9/26 = 1 : 2.88 
9/26 = 1 : 2.88 
10/26 = 1 : 
2.60 

1:1.15 1:1.07 

• สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา 
นิสิต/อาจารย์ 

8/15 = 1 : 1.87 
8/15 = 1 : 
1.87    9/15  = 1 
:1.66 

9/15  = 1 :1.66 
9/15  = 1 :1.66 
10/15 =1 : 1.50 

1:2.34 1:2.5 

• กุมารเวชศาสตร์ 
นิสิต/อาจารย์ 

8/22 = 1 : 2.75 
8/22 = 1 : 
2.75     9/22  = 
1:2.44 

9/22  = 1:2.44 
9/22  = 1:2.44 
10/22 =1 :2.70 

1:2.34 1:2.5 

อัตราการครองเตียงโดยเฉลี่ยต่อปี 86.66 ต่อเดือน 
1,039.92 ต่อปี 

81.25 

ห้องสมุด/ศูนย์สารสนเทศ ห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ เป็น
ห้องสมุดเฉพาะ ทีได้ให้บริการความรู้ 
ข้อมูล และข่าวสารในสาขาวิชา
การแพทย์โดยเฉพาะ และเป็นแหล่ง
ค้นคว้าหาความรู้เพ่ิมเติม รวมถึงการท า
วิจัย ส าหรับนักศึกษาและบุคลากรใน
โรงพยาบาลนครพิงค์ ห้องสมุดฯมี
ให้บริการทรัพยากรสารสนเทศท่ี
หลากหลาย ได้แก่ หนังสือวิชาการ
ทางด้านการแพทย์ และพยาบาล 
วารสาร นิตยสาร คอมพิวเตอร์ และ
ฐานข้อมูล 

ห้องสมุดศูนย์แพทยศาสตร์ศึกษาชั้น
คลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

ที่พักนิสิตนักศึกษา 1. หอพัก 128 ห้อง 
2. ห้องพักเวรส าหรับนิสิตแพทย์ ในหอ
ผู้ป่วย 6 ห้อง แยกตามแผนก 

1. หอพัก 128 ห้อง  



 

 
2.1 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล นครพิงค์ 
สิงอ านวยความสะดวกเพ่ือการฝึกอบรมทางคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 

3.1 อาคารเรียน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ห้องเรียน ห้องเรียนบรรยาย conference room   จ านวน  5  ห้อง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง Skill  Lab  จ านวน  1  ห้อง 
 
 



 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
ห้องฝึกปฏิบัติการ  LAB  จ านวน  1  ห้อง   
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ห้อง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ห้อง  Simulation จ านวน 1 ห้อง 
 

 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ห้องประชุม และห้อง conference room จ านวน 3 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.4 ห้องสมุด ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ โรงพยาบาลนครพิงค์ 
 
 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
3.5 ห้องพักส าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 4-6 จ านวน 80 ห้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.7 ศูนย์กีฬา/สันทนาการ มีปิงปอง 1 โต๊ะ และห้องฟิตเนส 1 ห้อง 
โรงพยาบาลนครพิงค์ใกล้สนามกีฬา 700 ปี  สามารถเลือกเล่นกีฬาได้หลากหลาย 



 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.2 ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 
สิงอ านวยความสะดวกเพื่อการฝึกอบรมทางคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

3.1 อาคารเรียน ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา  



 

   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.2 ห้องเรียน ห้องเรียนบรรยาย conference room 2A – 2D  จ านวน  4  ห้อง  (2A ,2 B  จ านวน 30 คน  2 C, 2D  

จ านวน  20  คน) 
  
 
 
 
 
 
 
 
ห้อง Skill  Lab  จ านวน  1  ห้อง จ านวน  20  คน 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

ห้องฝึกปฏิบัติการ  LAB  จ านวน  1  ห้อง  จ านวน 5 คน 



 

 
ห้องคอมพิวเตอร์ จ านวน  1  ห้อง บรรจุได้  10  คน 

 
ห้อง  Simulation  
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.3 ห้องประชุม conference room 7A – 7D  จ านวน 4 ห้อง (7A  120  คน ,7B  50  คน, 7C – 7 D  20  คน) 



 

 
 
3.4 ห้องสมุด ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาฯ  โรงพยาบาลพะเยา 
 

       
 
3.5 ห้องพักส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีท่ี 4-6 จ านวน 48 ห้อง รองรับนิสิต 96 คน 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3.7 ห้องท ากิจกรรมส าหรับนิสติ พื้นที่ท้ังหมด 88 ตารางเมตร 



 

   
 

 
3.8 ศูนย์กีฬา/สันทนาการ มีสนามบาสเกตบอล 1 สนาม, สนามเทนนิส 2 สนาม, สนามปิงปอง 2 โต๊ะ  
และห้องฟิตเนส 1 ห้อง 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.3.8 

 



 

 

 



 

 
 

 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.4.1 

  



 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 3.2.1 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.1 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.3 

 

 



 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.6 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.11 

 



 

 



 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.12 

 



 

 



 

 



 

 
มติ 

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

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

. . . . 

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

..  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.1 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

ที่         /๒๕๖๔ 

เรื่อง  ตารางการเรียนการสอนของนสิิตแพทย์ช้ันปีที่ ๒ - ๓ ปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๓ 

  

ภาคการศึกษาต้น 

 

 

 

 

ท่ี วันเดือนปีเร่ิม วันเดือนปีท้าย หมายเหตุ

1 จ. 14 มิ.ย. 64 ศ. 18 มิ.ย. 64
ปี 2 14/6/64 เปิด Eng Acad 

ปี 3 14/6/64 เปิด Micro

2 จ. 21 มิ.ย. 64 ศ. 25 มิ.ย. 64

3 จ. 28 มิ.ย. 64 ศ. 2 ก.ค. 64
ปี 2 28/6/64 สอบ Eng Acad 29/6/64 เปิด Intro Med 1

ปี 3 1/7/64 สอบ Micro

4 จ. 5 ก.ค. 64 ศ. 9. ก.ค. 64 ปี 3 5/7/64 เปิด App Immune

5 จ. 12 ก.ค. 64 ศ 16 ก.ค. 64 ปี 2 12/7/64 สอบ Intro Med 1 13/7/64 เปิด Cell Bio

6 จ. 19 ก.ค. 64 ศ 23 ก.ค. 64 ปี 3 19/7/64 สอบ App Immune 20/7/64 เปิด Lab Invest

7 พฤ. 29 ก.ค. 64 ศ 30 ก.ค. 64 26-28/7/64 วันหยุดราชการ

8 จ. 2 ส.ค. 64 ศ 6 ส.ค. 64 ปี 2 2/8/64 เปิด Biochem

9 จ. 9 ส.ค. 64 ศ 13 ส.ค. 64
12/8/64 หยุดวันแม่แห่งชาติ

ปี 3 9/8/64 สอบ Lab Invest 10/8/64 Pharmaco

10 จ. 16 ส.ค. 64 ศ 20 ส.ค. 64

11 จ. 23 ส.ค. 64 ศ 27 ส.ค. 64 ปี 2 25/8/64 สอบ Biochem 26/8/64 เปิด Intro Anat.

12 จ. 30 ส.ค. 64 ศ. 3 ก.ย. 64 ปี 3 30/8/64 สอบ Pharmaco 31/8/64 เปิด Patho

13 จ. 6 ก.ย. 64 ศ. 10 ก.ย. 64 ปี 2 7/9/64 สอบ Intro Anat. 8/9/64 เปิด Neuro 1

14 จ. 13 ก.ย. 64 ศ. 17 ก.ย. 64

15 จ. 20 ก.ย. 64 พฤ. 23 ก.ย. 64
24/9/64 หยุดวันมหิดล

ปี 3 20/9/64 สอบ Patho 21/9/64 เปิด GI 2 + Nutri

16 จ. 27 ก.ย. 64 ศ. 1 ต.ค. 64 ปี 2 28/9/64 สอบ Neuro 1 29/9/64 เปิด MSK 1

17 จ. 4 ต.ค. 64 ศ. 8 ต.ค. 64

18 จ. 11 ต.ค. 64 ศ. 15 ต.ค. 64
13/10/64 หยุดวันคล้ายวันสวรรคต ร.9

ปี 3 11/10/64 สอบ GI 2 + Nutri 12/10/64 เปิด PD 4

19 จ. 18 ต.ค. 64 พฤ. 21 ต.ค. 64
22/10/64 หยุดชดเชยวันปิยมหาราช

ปี 2 19/10/64 สอบ MSK 1 20/10/64 เปิด Endo 1

20 จ. 25 ต.ค. 64 ศ. 29 ต.ค. 64

21 จ. 1 พ.ย. 64 ศ. 5 พ.ย. 64
ปี 2 1/11/64 สอบ Endo 1

ปี 3 1/11/64 สอบ PD 4

22 จ. 8 พ.ย. 64 ศ. 12 พ.ย. 64

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3

001113

Eng Acad

322305

Micro

322201

Intro Med 1

322306

App Immune

322202

Cell Bio

322304

Lab Invest

322203

Biochem

ปิดภาคเรียนท่ี 1

322302

Pharmaco

322204

Intro Anat.

322303

Patho

322205

Neuro 1

322307

323308

GI 2 + Nutri
322206

MSK 1

322301

PD 4322207

Endo 1
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 ประกาศ ณ วันที่         มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

                  (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

                                                                          คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  

ท่ี วันเดือนปีเร่ิม วันเดือนปีท้าย หมายเหตุ

23 จ. 15 พ.ย. 64 ศ. 19 พ.ย. 64
ปี 2 15/11/64 เปิด Hemato + Immune

ปี 3 15/11/64 เปิด CVS 2

24 จ. 22 พ.ย. 64 ศ. 26 พ.ย. 64 ปี 3 26/11/64 สอบ CVS 2

25 จ. 29 พ.ย. 64 ศ. 3 ธ.ค. 64 ปี 3 29/11/64 เปิด Hemato

26 อ. 7 ธ.ค. 64 พฤ. 9 ธ.ค. 64
ปี 2 7/12/64 สอบ Hemato + Immune 8/12/64 เปิด PD 3

6/12/64 หยุดชดเชยวันพ่อแห่งชาติ 10/12/64 วัน

27 จ. 13 ธ.ค. 64 ศ. 17 ธ.ค. 64 ปี 3 13/12/64 สอบ Hemato 14/12/64 เปิด Endo 2

28 จ. 20 ธ.ค. 64 ศ. 24 ธ.ค. 64 ปี 3 24/12/64 สอบ Endo 2

29 จ. 27 ธ.ค. 64 พฤ. 30 ธ.ค. 64
ปี 2 29/12/64 สอบ PD 3 ปี 3 27/12/64 เปิด RS 2

31/12/64 หยุดวันส้ินปี

30 อ. 4 ม.ค. 65 ศ. 7 ม.ค. 65
3/1/64 หยุดชดเชยวันปีใหม่

ปี 2 4/1/64 เปิด CVS 1

31 จ. 10 ม.ค. 65 ศ. 14 ม.ค. 65 ปี 3 10/1/65 สอบ RS 2 11/1/65 เปิด MSK 2

32 จ. 17 ม.ค. 65 ศ. 21 ม.ค. 65

33 จ. 24 ม.ค. 65 ศ. 28 ม.ค. 65
ปี 2 24/1/65 สอบ CVS 1 25/1/65 เปิด RS 1

ปี 3 24/1/65 สอบ MSK 2 25/1/65 เปิด Neuro 2

34 จ. 31 ม.ค. 65 ศ. 4 ก.พ. 65

35 จ. 7 ก.พ. 65 ศ. 11 ก.พ. 65
ปี 2 7/2/65 สอบ RS 1 8/2/65 เปิด GI 1

ปี 3 7/2/65 สอบ Neuro 2 8/2/65 เปิด KUB 2

36 จ. 14 ก.พ. 65 ศ. 18 ก.พ. 65 15/2/65 หยุดวันมาฆบูชา

37 จ. 21 ก.พ. 65 ศ. 25 ก.พ. 65
ปี 2 24/2/65 สอบ GI 1

ปี 3 21/2/65 สอบ KUB 2 22/2/65 เปิด Repro 2

38 จ. 28 ก.พ. 65 ศ. 4 มี.ค. 65 ปี 2 28/2/65 เปิด KUB 1

39 จ. 7 มี.ค. 65 ศ. 11 มี.ค. 65 ปี 3 7/3/65 สอบ Repro 2 8/3/65 เปิด Inro Med 2

40 จ. 14 มี.ค. 65 ศ. 18 มี.ค. 65 ปี 2 18/3/65 สอบ KUB 1

41 จ. 21 มี.ค. 65 ศ. 25 มี.ค. 65
ปี 2 21/3/65 เปิด Repro 1

ปี 3 21/3/65 สอบ Intro Med 2

42 จ. 28 มี.ค. 65 ศ. 1 เม.ย. 65

43 จ. 4 เม.ย. 65 ศ. 8 เม.ย. 65
6/4/65 หยุดวันจักรี

ปี 2 8/4/65 สอบ Repro 1

ช้ันปีท่ี 2 ช้ันปีท่ี 3

322211

Hemato + 

Immune

322311

CVS 2

322310

Hemato

322208

PD 3

322313

Endo 2

322312

RS 2

322209

CVS 1 322314

MSK 2

322210

RS 1

322315

Neuro 2

322212

GI 1

322316

KUB 2

322317

Repro 2

322213

KUB 1

322209

Intro Med 2

322214

Repro 1



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.3.1 

 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

 

  



 

 

 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.3.3 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 
 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

 


