
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 15 กรกฎาคม 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. นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

2. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

3. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

4. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ กรรมการ 

5. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

6. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายชลวัชร  ชัยชาญ ผูช่้วยคณบดี 

2. นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผูช่้วยคณบดี 

3. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

4.  ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต อาจารย์ 

5. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

6. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

7. นางปารดา เครืออรุณรัตน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 



 

8. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

9. นายสิงหา  เกล็ดพงษา นักวิชาการศกึษา 

10. แพทย์หญิงวลิาสนิี  ศีตสิาร นายแพทย์ 

11. แพทย์หญิงกานต์จิรา  ทิพย์สีแสง นายแพทย์ 

12. แพทย์หญิงอชิรญา  ชนะพาล อาจารย์ 

13. แพทย์หญิงดษิญาณณิพ์  ทวีธนัตสิทธิ์ นายแพทย์ 

14. นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล นายแพทย์ 

15. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ นักวิชาการศกึษา 

16. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ นายแพทย์ 

17. นายแพทย์ธนู  ตัง้ศรีเจริญ อาจารย์ 

18. นายแพทย์วัชเรสร  พันธ์พัฒนกุล อาจารย์ 

19. นายแพทย์วรกันต์  วรธ ารงผไท นายแพทย์ 

20. แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก อาจารย์ 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธาน

คณะกรรมการแจง้ในที่ประชุมทราบเรื่องดังนี้ 

1) เรื่อง การฉีดวัดซีน ทางมหาวิทยาลัยแจ้งผลการด าเนนการได้เป็นอย่างดี  

2) เรื่อง ขอให้บุคลากรทุกระดับให้ด าเนินงานของแต่ละบุคคล ให้แล้วเสร็จให้รวดเร็ว         

อย่าใหง้านต้องค้างที่โต๊ะท างาน 

3) เรื่อง ตรวจสอบภายใน ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา มอบหมายให้

หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ท าหนังสือตามเรื่องเงนิของ บริษัท ลานา ที่หมดสัญญา

และด าเนนิให้เป็นลายลักษณอักษร 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน 

ฝา่ยเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4377/2564 ลงวันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เรื่อง มอบหมายใหร้องอธิการบดี รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการ แทน

กัน โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.2 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้             

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

   ฝ่ายเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  4378/2564 ลงวันที่  8 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ใหร้องอธิการบดี และผูช่้วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ 

และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.3  เรื่ อง แจ้งค าสั่ งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่ อง มอบอ านาจให้                         

รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  4379/2564 ลงวันที่  8 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาโดยมี

ผลตัง้แต่วันที่ 8 กรกฎาคม 2564 เป็นต้นไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.3) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

1.2.4 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ ให้

ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ก ากับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  4380/2564 ลงวันที่  8 

กรกฎาคม 2564 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ก ากับ

การบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 8 กรกฎาคม 

2564 เป็นต้นไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.4) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.5 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน 

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด 

งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการและงบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงาน

ภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

ฝา่ยเลขานุการ แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 4122/2564 ลงวันที่ 28 มิถุนายน 

2564 เรื่อง มอบอ านาจให้หัวหน้าส่วนงาน ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ในการ

ด าเนินการเกี่ยวกับงบประมาณของจังหวัด งบประมาณของกลุ่มจังหวัด งบประมาณบูรณาการและ

งบประมาณอื่นที่เบิกจ่ายจากหน่วยงานภายนอก ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 

มีนาคม 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.5) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.6 เรื่อง แจ้งผลการส าเร็จการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                

ราย นายนกิจ จันทร์สมุทร ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหดิล 

ฝ่ายเลขานุการ ได้แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์              

โดย ตามที่นายนกิจ จันทร์สมุทร พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ ได้ศึกษาต่อใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ณ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ซึ่งบัดนี้                       

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้มีหนังสือที่ อว 78.07/03426 ลงวันที่               

28 มถิุนายน 2564 เรื่อง แจ้งผลการส าเร็จการศกึษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โดยสภามหาวิทยาลัย

อนุมัตปิริญญาบัตรให้ตัง้แต่วันที่ 25 มถิุนายน 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.6) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



 

1.2.7 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 

ฝ่ายเลขานุการ แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2564 ประกาศ ณ วันที่ 7 

มิถุนายน 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.7) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน           

แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 เรื่อง การวิพากษ์เกรดนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ประจ าภาคการศึกษาฤดูร้อน ปีการศึกษา 2563 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอรายงานต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร ์ตามที่ได้ด าเนินการจัดการ

เรียนการสอน ในภาคการศึกษาฤดูร้อน ประจ าปีการศึกษา 2563 จ านวน 5 รายวิชา (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 6/2564 

เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล              

สงวนสริมศร ีช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

6/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 17 มิถุนายน 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 

  



 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิารเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1.1 ขอความอนุเคราะห์ประเมินผลการปฏิบัติงานประจ าปีของพนักงาน

มหาวิทยาลัย ประจ าปี 2564 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน เพื่อเป็นฐานข้อมูลให้

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงานคณะแพทยศาสตร์ น าไปประกอบการพิจารณาประเมินผล          

การปฏิบัติงานประจ าปี ของพนักงานมหาวิทยาลัย สังกัดคณะแพทยศาสตร์ และมอบหมายให้บุคลากร        

สายสนับสนุน และสายวิชาการกรอกภาระงานในระบบ Sma(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1) 

 

มติท่ีประชุม : ได้พิจารณาแล้วมมีติเห็นชอบ ดังนี้ 

1. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารแจ้งบุคลากรสายวิชาการกรอกภาระงาน 

2. มอบหัวหน้าส านักงานคณะ และส านักงานโรงพยาบาลแจ้งบุคลากรสายสนับสนุน 

กรอกภาระงาน 

 

 4.1.2 เรื่อง ขออนุมัติจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ราย 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ราย โดยเบิกจ่ายจาก

เงินนอกงบประมาณ (เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท) โดยให้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 

2 สงิหาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมรีายละเอียดดังนี้ 

 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป อัตราเงนิเดือน 16,200 บาท 

 1. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร 

 2. นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา 

 3. นายคณิน  สุทธิกุลบุตร (ส ารอง 1) 

 4. นางรุง่นภา  สมประสงค์ (ส ารอง 2) 

 5. นายพันธวัฒน์  ยอดคณิต (ส ารอง 3) 

 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเงนิเดือน 16,200 บาท 

 1. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์ 

 2. นางสาวพรพิพา  นุโปจา 

 3. นางสาวพรพิมล  ดวงมณี (ส ารอง 1) 

 4. นางสาวนิลุบล  จีนหลักร้อย (ส ารอง 2) 

  



 

 ต าแหน่งนักวิจัย อัตราเงนิเดือน 20,740 บาท 

 1. นางสาวธัญปวีณ ์ กมลหาญ 

 2. นายยศนนท์  ลิกขาจารย์ (ส ารอง 1) 

 3. นายนวัฒน์  ทรงศลิป์ (ส ารอง 2) 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัตจิา้งลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 5 ราย ตั้งแตว่ันที่ 2 สงิหาคม 2564 ดังนี้ 

 ต าแหน่งเจ้าหน้าที่บริหารงานท่ัวไป อัตราเงนิเดือน 16,200 บาท 

 1. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร 

 2. นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา 

 ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา อัตราเงนิเดือน 16,200 บาท 

 1. นางสาวสุธาทิพย์  เทพสิงห์ 

 2. นางสาวพรทิพา  นุโปจา 

 ต าแหน่งนักวิจัย อัตราเงนิเดือน 20,740 บาท 

 1. นางสาวธัญปวีณ ์ กมลหาญ 

 

 4.1.3 เรื่อง เสนอรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจ าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอต่อคณะกรรมการประจ า

คณะแพทยศาสตร์ เรื่อง พิจารณาเห็นชอบรายชื่อบุคลากรดีเด่น ประจ าคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้

ด าเนินการคัดเลือกบุคลากรดีเด่น โดยวิธีการโหวตเสนอชื่อ ซึ่งมีผลดังนี้ โดยเรียงจากเสียงมากที่สุด             

3 ล าดับ ดังนี้ 

   อาจารย์แพทย์ดีเด่น ได้แก่ 

1.อ.นพ.สรวิศ บุญญฐี  ได้รับโล่รางวัล 

2.อ.นพ.กฤติน นาราเวชสกุล ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

3.อ.พญ.เพ็ญนิภัท นภรีงค์ ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

บุคลากรส านักงานคณะแพทย์ดีเด่น 

1.นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ ได้รับโล่รางวัล 

2.นายณัฐพงษ์ กีพงษ์  ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

3.นางสาวชไมพร ใหมไ่ชยา ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

บุคลากรโรงพยาบาล 

1.นางนันทกานต์ แสนรักษ์ ได้รับโล่รางวัล 

2.นายกฤษณะ  นามศร  ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

3.นางสาวภาวิณ ีชาวน่าน ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

  



 

บุคลากรดีเด่นสายบริการด้านวิชาชีพ พยาบาล 

1.นางสาวชนากานต์ น้ าพี้ ได้รับโล่รางวัล 

2.นางสาวนันทยา กลางหมู่ ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

3.นางสาวภัทราพร กัณหา ได้รับใบประกาศเกียนติคุณ 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และให้มอบรางวัลในพิธีไหว้ครู 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการเสนอเพื่อพิจารณา 

4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษา

เพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศกึษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. 2565 ซึ่งตามที่งานวิชาการ 

ได้จัดท า(ร่าง)ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต              

พ.ศ. 2565 เพื่อให้สอดคล้องกับการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

และ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาระดับปริญญาตรี พ.ศ. 2561 โดยได้ผ่านการ

พิจารณาเห็นชอบ จากคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ 2/2564 วันอังคารที่ 6 

กรกฎาคม 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบรองวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายกิจการนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.3.1 เรื่อง พิจารณา รายชื่อบุคลากรเพื่อด ารงต าแหน่งคณะกรรมการ

คัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหดิล 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณาส่งรายชื่อบุคลากรเพื่อ

ด ารงต าแหน่งคณะกรรมการคัดเลือกโครงการเยาวชนรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล เพื่อร่วมพิจารณา

กลั่นกรองและคัดเลือกผู้สมัครขอรับพระราชทานทุนโครงการเยาวชนฯ โดยจะมีวาระ 3 ปี ตั้งแต่วันที่            

1 มกราคม พ.ศ. 2565 ถึงวันที่ 31 ธันวาคม พ.ศ. 2567 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให ้งานพัฒนาคุณภาพนิสิต ประสาน ดร.ณรงคศ์ักดิ์ 

มั่นคง และดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

 



 

 4.3.2 เรื่อง พิจารณา อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรแพทยศาสตร์2564/

อาจารย์ที่ปรึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  พิจารณารายชื่ออาจารย์           

ที่ปรึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เพื่อจัดท าค าสั่งอาจารย์ที่ปรึกษาแต่ละหลักสูตร (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.3.2) 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติ เห็นชอบตามเสนอ มอบหมายให้งานพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ด าเนนิการจัดท าค าสั่งแตง่ตัง้ตอ่ไป 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.4.1 เรื่อง พิจารณาการจัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอน

รายวิชา 323491 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  พิจารณาการจัดซื้อวัสดุ

สิ้นเปลือง เพื่อใช้ในการเรียนการสอนรายวิชา 323491 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2  เพื่อใช้

ในรายวิชา 323492 การฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 ในระหว่างวันที่ 1 กันยายน – 9 

พฤศจิกายน 2564 เพื่อให้นิสิตสามารถปฏิบัติการแพทย์ฉุกเฉินได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย จึง

จ าเป็นต้องจัดซื้อวัสดุสิน้เปลือง (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.1) 

 

มติที่ประชุม : ที่ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบ ให้จัดซื้อจากบริษัทที่เสนอราคาต่ าสุด คือ บริษัท          

วี. แอนด์ วี. เพาเวอร์ อินเตอร์เนชันแนล จ ากัด (มอบงานวิชาการประสานงานพัสดุ ด าเนินการจัดซื้อ

ต่อไป) 

  



 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ  

  5.1.1 เรื่อง แจ้งความคืบหน้าการขออนุมัติแพทย์ชดใช้ทุนประจ าปี

งบประมาณ 2565  

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งความคืบหน้าในประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งปัจจุบัน ได้อยู่ในระหว่าการพิจารณาจากที่ประชุมรอง

อธิการบดี ซึ่งผา่นความเห็นชอบจากที่ประชุมแลว้ จะด าเนนิการประกาศรับสมัครต่อไป   

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง จากกลุ่มสถาบันแพทยศาสตรแห่งประเทศไทย 

(กสพท.) ขอความอนุเคราะห์รายชื่อเป็นคณะท างาน 

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต เสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ พิจารณารายชื่ออาจารย์ เข้าร่วม

เป็นคณะท างาน ในส่วนที่ 4 ง เวชจรยิศาสตร์ และส่วนที่ 5 จ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรม 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติมอบหมายให้ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี เข้าร่วมเป็น

คณะกรรมการในส่วนที่ 4 ง เวชจริยศาสตร์ และแพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน เข้าร่วมเป็นกรรมการ        

ในส่วนที่ 5 จ กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการประกอบวิชาชีพเวชกรรม และมอบหมายให้งานวิชาการ

ด าเนนิการประสาน กสพท เพื่อด าเนินการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.3 เรื่อง การจัดตาราง ARI 

  แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ แจ้งต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เกี่ยวกับการจัดตาราง ARI ซึ่งจะเป็นตารางกลาง โดยมี

แพทย์ประจ า จะดูแลเคสสีเหลือท าหน้าที่หลัก ซึ่งตอนนี้มีอยู่ 3 งาน คือ 1. ออกตตรวจที่มีคนไข้ URI          

ที่เป็นสีเหลือง 2. ตรวจเคสSwab ที่นัดหมายมาล่วงหน้า 3. ไปSwab ที่ OQ ของมหาวิทยาลัยจะอยู่ที่           

UP-Dorm ไปกับรถฉุกเฉิน ซึ่งจะมีการนัดหมายล่วงหน้า 1 วัน 4. คัดกรองผู้ป่วยที่มาฉีดวัดซีนตามนัด          

แต่ว่าจะคัดกรองเป็น โซนสีเหลือง เช่น มีน้ ามูก หรือว่าไอ เป็นต้น โดยโซนของ ARI จะอยู่ที่หน้าห้อง

ฉุกเฉินอยู่เหมอืนเดิม 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

  



 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.4 เรื่อง แผนพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564 

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอเพื่อพิจารณา

แผนพัฒนาคุณภาพองค์กร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ปีการศึกษา 2564  ในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.4) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 



 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคมคม 2564 เวลา 09.00 น.          

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 13.00 น. 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.1 

 



 

 
 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.2 

 



 

 



 

 



 

 
 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.3 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.4 

 
 



 

 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.5 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.6 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.7 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.3.1 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.1.1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.2.1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.3.1 

 



 

 



 

 



 

 
 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.3.2 

   รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะร่วมสอน คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 

1.ผศ.ดร.นภาภรณ์ กังวาล 

2. ดร.มารุต แก้ววงศ์ 

3. ผศ.ดร.วาทิตา ผจญภัย 

4. ผศ.ดร.ณภัทร ศรีรักษา 

5.ผศ.ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ 

6. ดร.รัชนีพร คงซุย 

7. ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 

8. ผศ.ดร.วัชราภรณ ์ปรีดาภริมย์ 

9.ดร.ศริินารถ เพ็งเนตร 

10.ผศ.ดร.อัจราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ 

11.ดร.อนงค์ภรณ ์แอบรูป 

12.ณฐกร ค าแก้ว 

13.ดร.วไลลักษณ์ ภูสันต์ 

14.ดร.อานนท์ พัดเกิด 

15.ผศ.ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง 

16.ผศ.ดร.ภูวดล ด้วงโต 

17.ดร.กมลวรรณ แสงชัย 

18.ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ 

19.ดร.ศตพร แจ่มสุวรรณ 

20.ดร.จารุพล มหโิพด 

21.ดร.หทัยชนก ชมภูพื้น 

22.ศรนิธร ธรรมยศ 

23.อาจารย์จิตตราพร ทิพย์มาลา 

24.อาจารย์ณฐมน ธนศรวีรุตนันท์ 

 

รายชื่ออาจารย์ที่ปรึกษา คณะแพทยศาสตร์ 

1.นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี 

2.นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ 

3.แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน 

4.แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช 

5.แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมอืง 

6.นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล 



 

7.แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ 

8.นายชลวัชร ชัยชาญ 

9.นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

10.แพทย์หญิงณัฎฐิน ีนันทาทอง 

11.แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ 

12.แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก 

13.นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร 

14.นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ 

15.นายแพทย์วงศว์ัฒน์ เตมียบุตร 

16.นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา 

17.นายแพทย์ธนู ตั้งศรเีจริญ 

18.แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล 

19.ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง 

20. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

21.แพทย์หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์ 

22.นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์ 

23.นายแพทย์วรกันต์ วรธ ารงผไท 

24.นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล 

25.แพทย์หญิงกานต์จริา ทิตย์สแีสง 

26.แพทย์หญิงวิลาสินี ศตีิสาร 

27.นายแพทย์รักษิต กันไพเราะ 

28.แพทย์หญิงจติราภรณ์ วงษ์เพิก 

29.นายแพทย์มนัส ไชติเจริญรัตน์ 

30.นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

รายชื่อนสิิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ปีการศึกษา 2564  

     

ที่ รหัสนิสิต ชื่อ-สกุล โครงการ 

1 64050016 นางสาวณัฐธิดา  ชื่นพิรยิานนท์ Community Track 

2 64050027 นางสาวปวริศา ปัญญา Community Track 

3 64050038 นางสาวลักษณ์ณารีย์ ใจวงศ์ Community Track 

4 64050151 นางสาวกชการ ศรจีันทร์ Inclusive Track 

5 64050162 นางสาวกนิษฐา สุทามัน Community Track 

6 64050173 นายกิตศิักดิ์  สว่างพนาพันธุ์ Community Track 

7 64050184 นางสาวชญาฐิตา  โฉมพรรณ Community Track 

8 64050195 นายนพภิญโญ สอนใจ Community Track 

9 64050207 นางสาวบัณฑญิาภรณ์ กองแก้ว Inclusive Track 

10 64050218 นางสาวพรสินี แสงศรีจันทร์ Community Track 

11 64050229 นางสาวพิมพ์มาดา พุ่มไสว Community Track 

12 64050409 นางสาวกัลยณัฐ แปงใจ Community Track 

13 64050410 นายชษิณุพงศ ์ มณีรัตน์ Inclusive Track 

14 64050421 นางสาวเชียรร์ัมภา ไชยวิโน Inclusive Track 

15 64050432 นางสาวณิชากร กาตาสาย Community Track 

16 64050443 นางสาวปานหทัย ใจค าปัน Community Track 

17 64050454 นายปิยากร คุณาทร Community Track 

18 64050465 นางสาววริญญา บุญประเสริฐ Community Track 

19 64050476 นายวิษธร สุรินทร์ Community Track 

20 64050487 นางสาวศุภสุดา จงประสิทธิ์กุล Community Track 

21 64050230 นางสาวขวัญจริา อินตะ๊ปัญญา ข้าราชการลาเรยีน 

22 64050241 นางสาวชนม์ปภา ราชสมบัติ ข้าราชการลาเรยีน 

23 64050252 นางสาวธนพร ภูมชัิยศักดิ์ ข้าราชการลาเรยีน 

24 64050263 นายธนาวุฒิ จันทร์ครบ ข้าราชการลาเรยีน 

25 64050274 นางสาวนลินี มุทธเสน ข้าราชการลาเรยีน 



 

26 64050285 นายน าโชค สอนโพธิ์ ข้าราชการลาเรยีน 

27 64050296 นางสาวเนตรพิรุณ วัฒนพงศศ์ิริ ข้าราชการลาเรยีน 

28 64050308 นางสาวพรทิพย์ สายอ้าย ข้าราชการลาเรยีน 

29 64050319 นายเพชรรัตน์ ผลสุข ข้าราชการลาเรยีน 

30 64050320 นางสาวเพ็ญศิริ แซ่เจอว ข้าราชการลาเรยีน 

31 64050331 นางสาวเพียงดาว นวนรักษา ข้าราชการลาเรยีน 

32 64050342 นางสาวศิริลักษณ์ จักรเครอื ข้าราชการลาเรยีน 

33 64050353 นางสาวสุทธิภา สุขสวัสดิ์ ข้าราชการลาเรยีน 

34 64050364 นางสาวสุอาภา อุตรินทร์ ข้าราชการลาเรยีน 

35 640503751 นายอิสรพงศ์ จ าปาค า ข้าราชการลาเรยีน 

36 64050386 นางสาวอุบลศิริ ผลเกิด ข้าราชการลาเรยีน 

37 64050498 นางสาวธาริตา  วิรยิันต์เมฆ Strengthening Track 

38 64050500 นางสาวปุณณดา ธัญญเจรญิ Strengthening Track 

39 64050511 นางสาววจนะพร  ว่องวรีะยุทธ์ Strengthening Track 

40 64050522 นายศตวรรษ  ถารภีู Strengthening Track 



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 4.4.1 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 5.4 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 
 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 


