
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

วันศุกร์ ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ีชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

6. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

7. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

8. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ กรรมการ 

9. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

10. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

11. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางววิไลรัตน์  ปิงเมอืง ผูช่้วยคณบดี 

2. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

3. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ผุท้รงคุณวุฒิ 

4. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตร์ 

5. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร นายแพทย์ 

6. ดร.ณรงคศ์ักดิ์  มั่นคง อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

7. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

8. นายแพทย์วัชเรสร  พันธัพัฒนกุล อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

9. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 



 

 

10. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

11. นายพัฒนพงศ ์ สมุทรหล้า รักษาการแทนหัวหนา้งานงบประมาณและแผน 

12. นายกฤตภาศ  หลักฐาน รักษาการแทนหัวหนา้งานแผนงานและการคลัง 

13. นายเมธาสิทธิ์  วงคก์ันทิยะ รักษาการแทนหัวหน้างานโครงสร้างพื้นฐานและ

วิศวกร 

14. นางสาวสุพินพร  เพ็ชรนิล นักบัญช ี

15. นายฉัตรชัย  สันธู นักบัญช ี

16. นางสาวพิชยาภรณ ์ สมคดิศิริสกุล นักบัญช ี

17. นายพัลลภ  ใจยม นักวิชาการพัสดุ 

18. นางสาวดนุดา  อรุสาสนนันท์ นักวิชาการพัสดุ 

19. นางสาวกนกพร  กองไชย นักวิชาการพัสดุ 

20 นางสาวศิริวรนิทร์  เตชะนา นักวิชาการพัสดุ 

 

เริ่มประชุมวลา 10.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 645/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง 

แตง่ตัง้คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 



 

 



 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 691/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง 

แต่งตั้งคณะกรรมการวิพากษ์หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 



 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง แต่งตั้งหัวหน้าภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งในที่ประชุมทราบ เรื่อง คณะแพทยศาสตร์ ที่ 0004/2564 ลงวันที่ 5 กุมภาพันธ์ 2564 เรื่อง แต่งตั้ง

หัวหนา้ภาควิชาภายในคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอบรมบ่มเพาะงานประจ าสู่

งานวิจัย R2R โครงการในแผนปฏิบัติการ ประจ าปีงบประมาณ 2564 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการ แจ้งต่อที่ประชุมทราบ โดยตามหนังสือคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ ที่ อว 7340/0334 ลงวันที่ 3 กุมภาพันธ์ 2564  เรื่อง ขออนุมัติด าเนินโครงการอบรมบ่มเพราะ

งานประจ าสู่งานวิจัย R2R โครงการในแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 โดยมี ดร.ศศิวมิล บุตร

สีเขียว ต าแหน่งรองคณบดีฝ่ายวิชาการและคุณภาพนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหัวหน้าโครงการ 

โดยด าหนดวันด าเนินโครงการดังกล่าว ในวันที่ 4-5 มีนาคม 2564 ณ มหาวิทยาลัยพะเยา วิทยาเขต

เชยีงราย โดยมีรายละเอียดดังนี้ 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  ทั้งนี้ คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการประสานจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยขอยกเลิก

หนังสือดังกล่าว เนื่องจากทางคณะสาธารณสุขศาสตร์ จะด าเนินโครงการดังกล่าวโดยใช้งบประมาณ

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 เรื่อง รายงานผลประเด็นที่ตรวจพบระหว่างการตรวจสอบระหว่าง

กาลและข้อเสนอแนะ ส าหรับปี สิ้นสุดวันที่ 30 กันยายน 2563 

  นายแพทยวสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมทราบ เนื่องจากที่

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้งบุคคลภายนอกเป็นผู้ตรวจสอบบัญชีในการด าเนินการภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา ซึ่งจากการตรวจสอบแล้วพบว่ามีประเด็จที่จะต้องพิจารณา ตามเอกสารดังนี้ 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

 



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.6 เรื่อง การเรียนการสอน ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัส            

โคโรนา 2019 (COVID-19) 

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ แจง้ตอ่ที่ประชุมทราบ เรื่อง การเรียนการ

สอน ในยุคการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) โดยคณะแพทยศาสตร์ จะมีการ

จัดการเรียนการสอน ในระบบออนไลน์ และระบบออนไซด์ ระบบไฮบริด(ทั้งระบบออนไลน์ และระบบออน

ไซด์รว่มกัน) รวมทั้งการสอบ การประชุม การติว ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ  

  นโยบายการให้ค าปรึกษานิสิต ซึ่งทางคณะแพทยศาสตร์ ให้มอบหมายแต่งตั้งอาจารย์เป็น

กรรมการที่ปรึกษา เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นิสิตประจ าตัวทุกคนอย่างไกล้ชิด โดยสามารถ ปรึกษาด้าน การเรียน 

สุขภาพ การเงิน จิตใจ เป็นต้น  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.7 เรื่อง แจ้งวันก าหนดเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดี  

คณะแพทยศาสตร์ 

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง แจ้งวันก าหนดเสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์             

ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ออกประกาศคณะกรรมการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์ วิธีการ และกระบวนการในการสรรหาผู้สมควรด ารงต าแหน่งคณบดีคณะแพทยศาสตร์

โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 1.8 เรื่อง นโยบาย คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ ขอน าเสนอดังนี ้

 

วิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2564-2570 

 

วิสัยทัศน์ 

(Vision) 

 เป็นโรงเรียนแพทย์ช้ันน าของลา้นนาตะวันออก 

Leading medical school in Eastern Lanna  

เป้าประสงค์ ผลิตแพทย์ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสาที่เป็นผู้น า ด้านการดูแล

สุขภาพแบบองค์รวม 



 

 

พันธกิจ 

(Missions) 

 1. การเรียนการสอนเพื่อผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิต

อาสา เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม  

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์

สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ  

3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับ

คุณภาพชวีิตของชุมชนและสังคมอย่างยั่งยืน  

4. ท านุบ ารุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่วมสบืสานประเพณี ความเป็นไทย  

5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและ

ชุมชน 

  

ปรัชญา 

(Philosophy) 

 ความส าเร็จที่แท้จรงิอยู่ที่การน าความรูไ้ปประยุกต์ใช้ 

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

True success is application of learning to the benefit of mankind 

 

ปณิธาน 

(Determination) 

 ปัญญาและการอุทิศตนเพื่อสุขภาวะที่ดีของชุมชน 

Wisdom and dedication for community well being  

 

ค่านิยม 

(Core Value) 

 MED UP 

 

     M     =     Moral and Service mind        มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ     

จติอาสาและจิตบริการ  

     E      =     Engagement                         ผูกพันและภักดีตอ่องค์กร 

     D     =     Development                       พัฒนาความรู้ความสามารถ           

ด้านวิชาชีพอย่างตอ่เนื่อง 

     U     =     Unity                                  มีทักษะการท างานเป็นทีมและ 

การมสี่วนรว่มจากทุกองค์กร 

     P     =     Professional    เป็นผู้น าด้านการดูแลปัญหา

สุขภาพ แบบองค์รวม 

 

สมรรถนะหลัก 

(Core 

competencies) 

     ความสามารถในการบูรณาการ ด้านการเรียนการสอน การวิจัย นวัตกรรม 

และการให้บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข โดยการมสี่วนรว่มกับชุมชน 



 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรยีมคนและเสริมสร้างศักยภาพคน 

(1.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

ผลิตบัณฑิต ที่มีทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) ใฝ่เรียนรู้ตลอด

ชีวติ (Lifelong Learning) และความผูกพันกับชุมชน (Community Engagement) 

 (1.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาหลักสูตร และจัดการศึกษาที่มุ่งเน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (Outcome Based 

Learning) สอดคล้องกับคุณลักษณะบัณฑติที่พึงประสงค์ของมหาวิทยาลัยพะเยา สภา

วิชาชีพ และความตอ้งการของสังคมในปัจจุบัน 

2. ส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพนิสิต ให้อยู่และเรียนอย่างมีความสุข 

3. พัฒนาศักยภาพนิสิตให้มีทักษะในศตวรรษที่ 21 มีทักษะการสื่อสารและเทคโนโลยี ใน

การพัฒนางานทางดา้นวิชาชีพ และการใชใ้นชีวติประจ าวัน  

4. ใช้ระบบประกันคุณภาพหลักสูตรตามเกณฑ์มาตรฐานสภาวิชาชีพและระดับสากล เป็น

เครื่องมือในการพัฒนาการด าเนินการหลักสูตร 

5. พัฒนาอาจารย์และบุคลากรให้มีศักยภาพด้านการศึกษาและการพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ที่ตอบสนองตอ่การเปลี่ยนแปลงของความต้องการทางสังคม 

(1.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. บัณฑิตมีสมรรถนะสอดคล้องกับความต้องการของผู้ใช้บัณฑิต โดยมีระดับความพึง

พอใจของผูใ้ช้บัณฑิต 4 คะแนนจากคะแนนเต็ม 5 คะแนน 

2. นิสติมผีลการประเมินระดับคุณภาพชวีิตอยู่ในระดับดี มากกว่าร้อยละ 80 ขึน้ไป 

3. ทุกหลักสูตรผ่านมาตรฐานวิชาชีพ และ/หรือระดับสากล 

4. อาจารย์มีผลการประเมินระดับอาจารย์มอือาชีพระดับ 2 ขึน้ไป มากกว่าร้อยละ 50 ขึน้ไป 

(1.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. บัณฑติมสีมรรถนะตามมาตรฐานวิชาชีพ สามารถเรียนรูต้ลอดชีวิต (Lifelong Learning) 

มีทักษะในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม (Holistic Care) และความผูกพันกับชุมชน 

(Community Engagement) 

2. นิสติมทีักษะทางสังคม ใช้ชีวติในการเรียนอย่างมคีวามสุข 

3. หลักสูตรผา่นการรับรองโดยสภาวิชาชีพและเกณฑ์มาตรฐานในระดับสากล 

4. อาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุน มีสมรรถนะในการบริหารด้านการศึกษาและการ

พัฒนาคุณภาพนิสิต  

 

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และการเป็นผู้น าด้านวิชาการ 

  (2.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. ระบบกลไกในการบริหารจัดการที่สนับสนุนงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มี

ประสิทธิภาพและยั่งยืน (รวมงานวิจัยการเรียนการสอน แพทยศาสตรศึกษา คลินิก 

ชุมชน R2R) 

2. ผลิตผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยีแบบบูรณาการสหวิชาชีพที่มีคุณภาพเป็นที่

ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ 

 (2.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาบุคลากรใหม้ีศักยภาพสูงด้านการวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

2. พัฒนาระบบการบริหารงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี 

3. การสรา้งผลงานวิจัย นวัตกรรมและเทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชวีิตชุมชน/สังคม 

 (2.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. อาจารย์ตีพิมพ์ผลงานวิจัยในระดับชาติ และนานาชาติ อย่างน้อยคนละ 1 เรื่องภายใน 

3 ปี 

2. อาจารย์มากกว่าร้อยละ 80 เข้าร่วม paper camp งานวิจัย 

   (2.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผลงานวิจัยของคณะแพทย์ ได้น าไปใช้แก้ไขปัญหาชุมชนและในการเรียนการสอนนสิิต 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 3 การบรกิารวิชาการ เพื่อพัฒนาชุมชน สังคม 

  (3.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. มีบริการวิชาการในพื้นที่ภาคเหนือตอนบน 

 (3.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการสูก่ลุ่มเป้าหมาย 

2. สร้างความร่วมมือกับภาคเีครือขา่ยในการบริการวชิาการฯ 

3. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

  (3.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. การบริการวิชาการเพื่อน าองค์ความรูสู้่ชุมชน (Academic Service) ได้แก่ การจัดบริการ

หน่วยแพทย์พระราชทาน 3 ครั้งต่อปี , 1 คณะ 1 โมเดล และ จัดงานประชุมวิชาการปี

ละ 1 ครั้ง 

(3.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ชุมชนเข้มแข็ง  

2. ชุมชนนวัตกรรม  

 

 

 



 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4  การบรกิารวิชาชีพ 

           (4.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. บุคลากรทางการแพทย์มีความรู้ ความเช่ียวชาญตามมาตรฐานวิชาชีพเพื่อรองรับต่อ

วิสัยทัศนข์องโรงพยาบาลและคณะแพทยศาสตร์ 

2. ระบบบริการทางการแพทย์มคีุณภาพ เป็นไปตามมาตรฐานเป็นที่ยอมรับและน่าเชื่อถือ 

3. เป็นโรงพยาบาล Smart Hospital ที่ทันสมัย 

 (4.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. พัฒนาบุคลากรทางการแพทย์ให้ปฏิบัติงานตามมาตรฐานวิชาชีพ 

2. ส่งเสริมให้บุคลากรเข้าร่วมอบรม/ประชุมวิชาการทางวิชาชีพเพื่อเพิ่มความรูท้างวิชาชีพ 

หรอื เข้าอบรมทางวิชาการทั้งระยะสั้นและระยะยาว 

3. ส่งเสริมให้บุคลากรทางการแพทย์ศกึษาต่อ เพื่อเพิ่มความรู้ ความเช่ียวชาญตามวิชาชีพ 

4. มีการวางแผนอัตราก าลังใหเ้พียงพอ ต่อการให้บริการอย่างมีประสิทธิภาพและสัมพันธ์

กับเครื่องมือและอุปกรณ์ที่มีให้สอดคล้องกับวิสัยทัศน์ของโรงพยาบาลและคณะ

แพทยศาสตร์ 

5. พัฒนาระบบบริการสุขภาพใหเ้ป็นไปตามเกณฑค์ุณภาพโรงพยาบาล (HA) 

6. พัฒนาระบบสารสนเทศทางการแพทย์ที่ทันสมัย 

7. พัฒนาคุณภาพระบบบริการสุขภาพตามมาตรฐานและจรยิธรรมวิชาชีพ 

8) พัฒนาระบบสารสนเทศ เพื่อการสนับสนุนระบบบริการ การส่งต่อ และเชื่อมโยง

เครือขา่ย ทั้งในและนอกองค์กร 

  (4.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. โรงพยาบาลผ่านการประเมินการรับรองคุณภาพสถานพยาบาลจากสรพ. (HA) ขั้นที่ 2 

ภายในปี 2564 

2. มีจ านวนระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่พัฒนาเพื่อสนับสนุนระบบบริการสุขภาพของ

โรงพยาบาล 

(4.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. ผูร้ับบริการมคีวามพึงพอใจตอ่การให้บริการ 

2. บุคลากรทางการแพทย์มีคุณภาพชีวิตที่ดีและมีความสุขในการท างาน (Happy 

Workplace) 

 

 

 

 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การเสริมสร้าง ส่งเสริมการท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรม 



 

 

(5.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญาของท้องถิ่น ได้รับการสืบสาน อนุรักษ์ ฟื้นฟู ส่งเสริม 

และเผยแพร่ 

2. บูรณาการศาสตร์ด้านการแพทย์ กับภูมิปัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิต

ของชุมชน 

 (5.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. ส่งเสริมการท ากิจกรรมพัฒนาจิตอาสา กิจกรรมสืบสานศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิ

ปัญญาของท้องถิ่น 

2. ส่งเสริมการบูรณาการการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย กับศลิปะ วัฒนธรรมและ

ภูมปิัญญาของท้องถิ่น เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชน 

(5.4) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 

1. นิสิตและบุคลากร มีส่วนร่วมในกิจกรรมส่งเสริมความเป็นไทย และการท านุบ ารุง

ศลิปะวัฒนธรรม ร้อยละ 50 ขึน้ไป 

2. ชุมชนที่ร่วมเป็นเครือข่ายบริการวิชาชีพทางสุขภาพเสริมสร้างศักยภาพความรู้และ

น าไปใช้ อย่างนอ้ยหลักสูตรละ 1 พืน้ที่ 

(5.3) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. นิสิตและบุคลากร เกิดความตระหนักในการอนุรักษ์ ศิลปะ วัฒนธรรม และภูมิปัญญา

ของท้องถิ่น 

2. อนุรักษ์ ฟื้นฟู ท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมและภูมิปัญญาท้องถิ่น สร้างเสริมความ

เป็นไทย เพื่อพัฒนาคุณภาพชวีิตของชุมชน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่ 6 การบรหิารและธรรมาภิบาล 

  (6.1) เป้าประสงค์ (GOAL) 

1. เพื่อให้บุคลากรมคีุณภาพ มีความผูกพัน และมีความภาคภูมใิจในองค์กร 

2. การบริหารจัดการที่มคีวามโปร่งใสและเป็นเลิศขององค์กร 

 (6.2) กลยุทธ์ (STRATEGY) 

1. การพัฒนาแผนอัตราก าลัง และการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

2. การสรา้งความผูกพันร่วมกัน และความ ภาคภูมิใจภายในองค์กร 

3. การพัฒนาการสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรให้มปีระสิทธิภาพ 

4. การบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศโดยใช้เกณฑ์ EdPEX 

5. พัฒนาการบริหารจัดการงบประมาณให้มคีวามโปร่งใสและมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

  (6.3) ผลลัพธ์ (OUTPUT) 



 

 

1. การบริหารองคก์รสู่ความเป็นเลิศ EdPEX 200 ในปี 2565 

2. แผนพัฒนาอัตราก าลัง งบประมาณ วัสดุครุภัณฑ์ โครงสร้างภายใน และการบริหาร

ทรัพยากรบุคคลที่มปีระสิทธิภาพ 

3. การสื่อสารภายในและภายนอกองค์กรมปีระสิทธิภาพ 

4. ความโปร่งใสขององค์กร โดย ITA ระดับ A 

(6.4) ผลสัมฤทธิ์ (OUTCOME) 

1. องค์กรประสบความส าเร็จ ในการบริหารองคก์ร 

2. องค์กรมคีวามโปร่งใสในการบริหารองคก์ร  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

แพทยศาสตร ์คร้ังที่ 1/2564 

สรุปเรื่อง  

 ตามที่ได้ก าหนดใหม้ีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 

เมื่อวันที่ 29 มกราคม 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนสริมศรี 

ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นัน้ 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานการ ได้ด าเนินการจัดท ารายงานการประชุมดังกล่าวเสร็จเรียบร้อยแล้ว จึงขอเสนอที่

ประชุมพิจารณารับรอบรายงานการประชุม  

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

1/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 29 มกราคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

  



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง ภาควิชาพยาธิวิทยา ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา 

สรุปเรื่อง  

 ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ได้แจ้งต่อที่ประชุม 

เรื่อง ภาควิชาพยาธิวิทยา ขออนุมัติงบประมาณจัดซื้อครุภัณฑ์ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา         

ซึ่งตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในระเบียบวาระที่ 4. 11               

เรื่อง พิจารณางบประมาณจัดซื้อวัสดุ ครุภัณฑ ์สาขาพยาธิวิทยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปี

การศึกษา 2564 มีมติให้อาจารย์ภายในสาขาพยาธิวิทยา ด าเนินการจัดท าเอกสารในการชี้แจง การซื้อ

วัสดุ ครุภัณฑ ์โดยใช้งบประมาณส่วนไหน รายการใดที่จะจัดซื้อในงบประมาณนั้น ๆ  

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ดร.รัษฎา ประภาสะวัต อาจารย์ประจ าหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จึงขอเสนอต่อ            

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณา การขออนุมัตงิบประมาณจัดซือ้ครุภัณฑ์

ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยา เพื่อด าเนินการท าวิจัยและบริการวิชาการ แก่นิสิต โดยปัจจุบันยัง

ขาดเครื่องมือในการวิจัย ซึ่งจะต้องเดินทางไปขอร่วมใช้กับสถาบันภายนอก ดังนั้นเพื่อให้การด าเนินการ

วิจัยและการให้บริการวิชาการทางด้านวิจัย และการเรียนการสอนแก่นิสิต เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 

ดังนัน้จงึขออนุมัติงบประมาณในการจัดซือ้ครุภัณฑ ์โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. หากเครื่องมอือุปกรณ์ใด ทางโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยมีอยู่แล้ว สามารถมาขอใชไ้ด้ที่

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

  2. เครื่องมอืที่ทางโรงพยาบาลไม่มี อนุมัตใิห้จัดซือ้ โดยใช้งบประมาณผลติแพทย์ฯ 

  3. เครื่องมือที่ขอใชห้ากเกิดการช ารุด ให้ขออนุมัตงิบประมาณเพื่อซ่อมแซม 

 

 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง การปรับปรุงห้องOPD เป็นห้องเรียน 

สรุปเรื่อง  

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุมดังนี้ ตามมติที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564 ในระเบียบวาระที่ 4.3 พิจารณาการปรับปรุงห้อง

ส านักงานและหอ้งพักแพทย์ มีมตเิห็นชอบ อนุมัติ และมอบหมายให้ นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ด าเนนิการ

ต่อไป โดยใช้งบประมาณอย่างประหยัด และมอบหมายใหเ้จ้าหนา้ที่พัสดุ ด าเนนิการตรวจเชคครภัณฑ์พา

ติช่ัน ที่ยังใชง้านได้ โดยใหไ้ด้ผลภายในสัปดาห์หน้านั้น 

ขอเสนอรายงานความก้าวหน้า 

 นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร จงึขอรายงานความก้าวหน้าต่อ            ที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้  

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 3.3 เรื่อง การรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ (ส านักงาน

คณะแพทยศาสตร์) 

สรุปเรื่อง  

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ได้รายงานต่อที่ประชุม ดังนี้ ตามมติที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2564           

ในระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณาแผนการรับบุคลากรสายสนับสนุน มีมตเิห็นชอบ และอนุมัตดิังนี ้

  1. เห็นชอบให้ด าเนินการชอบกรอบอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 

ต าแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จ านวน 1 อัตราไปพลางก่อน ส่วนในต าแหน่งอื่น ๆ ให้น าเสนอคณะกรรมการ

บริหารงานบุคคลาภายหลังต่อไป ทั้งนีต้้องดูภาระงานว่ามีความจ าเป็นหรอืไม่ในขณะนั้น 

  2. อนุมัติให้ด าเนินการรับสมัคร จ านวน 6 อัตรา โดยใช้งบประมาณภายในคณะ

แพทยศาสตร์ ดังนี ้

 2.1 ต าแหน่งนักวิจัย    จ านวน 1 อัตรา 

 2.2 ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่วจิัย   จ านวน 1 อัตรา 

 2.3 ต าแหน่งนักวิชาการศกึษา  จ านวน 2 อัตรา 

 2.4 ต าแหน่งเจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป จ านวน 2 อัตรา 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์                                  

เพื่อรายงานความก้าวหน้าการรับบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ (ส านักงานคณะ

แพทยศาสตร์) ในการออกประกาศรับสมัครบุคคล เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ โดยมี

รายละเอียดดังนี ้



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. อนุมัติประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รับสมัครคัดเลือกบุคคล เป็นลูกจ้างคณะ

แพทยศาสตร์ สายสนับสนุน สังกัด คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน ๖ อัตรา 

  2. มอบหมายใหง้านบุคลากร ประสานกองการเจ้าหนา้ที่ ในการรับสมัคร 

  



 

 

 

 ระเบียบวาระที่  3.4 เรื่อง แผนอัตราก าลังของคณะแพทยศาสตร์ (ส านักงาน

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา) 

สรุปเรื่อง 

 แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง รองคบดีฝ่ายการแพทย์ เสนอต่อที่ประชุม เรื่อง แผนอัตราก าลัง

บุคลากรภายในโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ปี 2564 จนถึงปี 2571 ซึ่งเป้าหมายของโรงพยาบาลจะ

มีเตียงทั้งหมด 400 เตียง โดยที่ปี 2571 จ านวนผู้ป่วยนอก 2,000 คนต่อวัน และจ านวนหอผู้ป่วย 15 หอ 

ซึ่งเพียงพอต่อการเป็นข้อก าหนดในการรับนิสิตช้ันคลินิก ดังนัน้จงึขอเสนอดังนี้ 

 

 



 

 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 

 
 

มติท่ีประชุม 

 อนุมัตแิละเห็นชอบ มอบส ำนักงำนโรงพยำบำลด ำเนินกำรตอ่ไป  

  



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง พิจารณารายชื่อคณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

สรุปเรื่อง  

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอเสนอต่อที่ประชุมดังนี ้ตามข้อบังคับ

มหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การบริหารงานบุคคล พ.ศ. 2563 ในส่วนที่ 4 การประเมนิผลการปฏิบัติงาน 

ข้อ 29 ให้ส่วนงานมีหน้าที่ด าเนินการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรมหาวิทยาลัยในสังกัด            

เพื่อปรับปรุงและพัฒนาประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน และให้น าผลการประมเนิไปใช้ประกอบการ

พิจารณาแล้วแต่กรณี โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



 

 

 

 
 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ดั งนั้ น จึ ง ขอ เสนอต่ อที่ ป ร ะ ชุมคณะกรรมการปร ะจ าคณะแพทยศาสตร์                                  

เพื่อพิจารณาแตง่ตัง้คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน 

 

มติที่ประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิเห็นชอบ ดังนี้ 

  1. คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็น ประธานกรรมการ 

  2. นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ เป็น กรรมการ 

  2. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง เป็น กรรมการ 

  3. รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ 1 ท่าน เป็น กรรมการ (มอบงานบุคลากร 

จัดท าหนังสือเพื่อขอรายชื่อกรรมการ) 

 

 ระเบียบวาระที่  4.2 เรื่อง ทบทวนมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา คร้ังท่ี 8/2563            

ในระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่องโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ และหน่วยงานย่อยระดับงาน 

สรุปเรื่อง 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต           

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2563 ในระเบียบวาระที่ 

4.24 เรื่องโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์ และหนว่ยงานย่อยระดับงาน ซึ่งตามมตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 8/2563 ในระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่อง ขออนุมัติจัดตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์และโครงสร้าง          

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีมติดังนี้ 

 

 

 



 

 

 
 

 

ข้อเท็จจริง 

ซึ่งตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน            

การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2561 ในหมวด 3 ส่วนที่ 3 ข้อ 17 ในคณะ ให้มีหน่วยงาน

สนับสนุน การบริหารจัดการของคณะ เรียกว่า “ส านักงานคณะ” มีฐานะเทียบเท่ากอง โดยการจัดตั้ง

ส านักงานคณะ  ให้เป็นไปตามหลักเกณฑท์ี่มหาวิทยาลัยก าหนด 



 

 

 
  



 

 

 

 
  



 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ จงึขออนุมัติทบทวนมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2563 ใน

ระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่องโครงสรา้งคณะแพทยศาสตร์ และหนว่ยงานย่อยระดับงาน ดังนี้ 

 1. ขอเปลี่ยนแปลงชื่อส านักงาน จากเดิม ส านักงานแพทยศาสตร์ เปลี่ยนเป็น ส านักงาน          

คณะแพทยศาสตร์ 

 2. ขออนุมัติแบ่งหน่วยงานภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ตามมติสภามหาวิทยาลัยพะเยา 

ครั้งที่ 8/2563 จ านวน 4 งาน 1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิชาการ 3) งานวิจัยและบริการ

วิชาการ และ 4) งานพัฒนาคุณภาพนิสิต  

 

ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย หลักเกณฑ์ และวิธีการในการจัดตั้งส่วนงาน           

การบริหารงานและการก าหนดต าแหน่ง พ.ศ. 2561 

 2. บันทึกข้อความที่ อว 7301/075 ลงวันที่ 22 มกราคม 2564 

 

มติท่ีประชุม  อนุมัตแิละเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. อนุมัติให้เปลี่ยนแปลงชื่อส ำนักงำน จำกเดิม ส ำนักงำนแพทยศำสตร์ เปลี่ยนเป็น 

ส ำนักงำนคณะแพทยศำสตร์ 

 2. อนุมัติให้แบ่งหน่วยงานภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ จ านวน 4 งาน ได้แก่                  

1) งานบริหารทั่วไป 2) งานวิชาการ 3) งานวิจัยและบริการวิชาการ และ 4) งานพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ตามมตสิภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2563 

 3. มอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายบริหาร ด าเนินการเสนอต่อมหาวิทยาลัยเพื่อด าเนินการ 

ในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป โดยให้มผีลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2564 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง พิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของชมรม

จริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ประจ าปี 2564 

 แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอที่ประชุม

พิจารณา เรื่อง พิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนใน

ประเทศไทย ประจ าปี 2564 ตามหนังสือชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย ที่ 003/2564         

ลงวันที่ 29 มกราคม 2564 เรื่อง ขอการสนับสนุนค่าใชจ้า่ยการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมการวิจัยใน

คนในประเทศไทย ประจ าปี 2564 โดยจ านวนเงินที่ขอสนับสนุน จ านวน 20,000 บาท โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

 



 

 

 



 

 

 
 

 

 

 

 



 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์                                   

เพื่อพิจารณาการสนับสนุนค่าใช้จ่ายการด าเนินงานของชมรมจริยธรรมการวิจัยในคนในประเทศไทย 

ประจ าปี 2564 

  

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจำรณำแล้วมมีติไม่เห็นชอบ 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง พิจารณา ร่างประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบาย

การรับเข้าและคัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณา ร่างประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการรับเข้าและ

คัดเลือกนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา  เพื่อผลิตบัณฑิตแพทย์           

ที่มีคุณภาพ มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็นผู้น าด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม สอดคล้องตาม

มาตรฐานการศกึษาและมาตรฐานวิชาชีพ นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 เพื่อให้การด าเนินการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เป็นไปตามเกณฑ์WFME         

จงึขออนุมัติร่างประกาศคณะแพทยศาสตร ์เรื่อง นโยบายการรับเข้าและคัดเลือกนิสิตเข้าศกึษาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต มหาวิทยาลัยพะเยา ดังนี้ 



 

 

 



 

 

 
 

มติท่ีประชุม เห็นชอบ มอบฝ่ำยวิชำกำรตรวจสอบควำมถูกต้อง และประสำนงำนธุรกำรเพื่อออก

ประกำศตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง พิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบหา

ข้อเท็จจริง กรณี  ดร.วรางคณา กล้าจริง  ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 328530 ฝึกงานทาง

คลินิก 1 และรายวิชา 328531 ฝึกงานทางคลินิก 2 

สรุปเรื่อง 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณา รายงานการประชุมคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง กรณี 

ดร.วรางคณา กล้าจรงิ  ขอแก้ไขผลการเรียนรายวิชา 328530 ฝกึงานทางคลินิก 1 และรายวิชา 328531 

ฝกึงานทางคลินิก 2 ซึ่งมีรายระเอียดดังนี้ 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

มติที่ประชุม  : ที่ประชุมพิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบตามคณะกรรมการสอบหาข้อเท็จจริง และให้

รายงานต่อคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.6 พิจารณา แนวทางการให้ผลป้อนกลับการสอบประมวลความรู้

รวบยอด (Comprehensive Test) ขั้นตอนที่ 3 ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตชั้นปีที่ 6 

สรุปเรื่อง 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณา แนวทางการให้ผลป้อนกลับการสอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive Test) ขั้นตอนที่ 3 ส าหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตช้ันปีที่ 6 ซึ่งมีรายระเอียด

ดังนี้ 



 

 

 
 



 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 

มติที่ประชุม เห็นชอบ มอบนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต น าไปปรับใช้ในการสอบประมวลความรูร้วบยอด และให้น าผลการด าเนนิการมารายงานต่อ

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะฯ ในครั้งต่อไป  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง พิจารณา แนวทางการจัดสรรพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานชั้นคลินิก 

ส าหรับนสิิตแพทย์ชั้นปทีี่ 2 ปีการศึกษา 2563 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอต่อที่ประชุมเรื่อง พิจารณา แนวทางการจัดสรรพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานช้ันคลินิก ส าหรับนิสิตแพทย์

ช้ันปีที่ 2 ปีการศึกษา 2563 โดยตามที่ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อ

คัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย 

กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ประจ าปีการศึกษา 2563                

ได้ก าหนดพืน้ที่การจัดการเรียนการสอนของกลุ่มนสิิตดังกล่าวจ านวน 20 คนออกเป็น 2 กลุ่มได้แก่ 

1. ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จ านวน 13 คน 

2. ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จ านวน 7 คน 

แต่ทั้งนี้การก าหนดว่านิสิตแพทย์กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน จะได้

ฝกึงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิกแหง่ใด ให้ก าหนดในภายหลังจากเข้าศกึษาแล้ว  

ประกอบกับ ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้า

ศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา ระดับปริญญาตรี โครงการแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจ าปี

การศึกษา 2562 ได้มีการก าหนดแต่จ านวนรับตามโควตาจังหวัด ไม่ได้ระบุว่านิสิตโครงการดังกล่าวต้อง

ฝกึงาน ณ ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิกแหง่ใด 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ขอเสนอเพื่อพิจารณาแนวทางการจัดสรรพื้นที่ฝึก

ปฏิบัติงานช้ันคลินิกส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ 2 ปีการศกึษา 2563 ดังนี้ 

1. ให้จัดสรรพืน้ที่ฝกึปฏิบัติงานคลินกิ โดยยึดตามประกาศการรับของกลุ่มส าเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening track) เป็นเกณฑ์ในการก าหนดจัดสรรพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานช้ัน

คลินิก เป็นหลัก 

2. ใหจ้ัดสรรพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานช้ันคลินิก โดยมีรายละเอียดดังตารางแนบนี้ 

พื้นที่ฝึกปฏิบัติงานชั้น

คลินิก 

โครงการ Community Track 

และ Inclusive Track (20 คน) 

โครงการ Strengthening 

Track (20 คน) 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 13 คน 13 คน 

โรงพยาบาลพะเยา 7 คน 7 คน 

3. กระบวนการก าหนดพื้นที่ฝึกปฏิบัติงานช้ันคลินิก ตามจ านวนดังกล่าว ให้นิสิตแพทย์       

ในช้ันปีที่ 2 ร่วมก าหนดในแต่ละกลุ่มโครงการให้เป็นไปตามจ านวนการจัดสรรตามข้อ 2 หรืออาจ

พิจารณาให้อาจารย์ผู้รับผดิชอบด้านวิชาการพิจารณาตามความเหมาะสมตอ่ไป 

 

มติที่ประชุม เห็นชอบ ข้อ 1 และ 2 ส่วนข้อ 3 มอบนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดี

ฝา่ยวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนนิการทบทวนอีกครั้ง 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง พิจารณา โครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 

ประจ าปี 2564 เรื่อง การป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียแบบครบวงจร 

สรุปเรื่อง 

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง 

พิจารณาอนุมัติ โครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เรื่อง การป้องกันการ

เกิดโรคธาลัสซีเมียแบบครบวงจร นั้น 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  จึงขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ โครงการจัดประชุมวิชาการ ระดับ

ภูมิภาค ครั้งที่ 1 ประจ าปี 2564 เรื่ อง การป้องกันการเกิดโรคธาลัสซีเมียแบบครบวงจร โดยมี

รายละเอียดดังนี ้

 

 



 

 



 

 

 



 

 

 
 

มติที่ประชุม อนุมัติ และเห็นชอบมอบ แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

ด าเนนิการตอ่ไป   

  



 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.9 พิจารณา โครงการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 1/2564 และการออก

หน่วยแพทย์พระราชทาน 

สรุปเรื่อง 

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง

พิจารณาอนุมัติ โครงการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 1/2564 และการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยตัว

โครงการตอบสนองกับยุทธศาสตร์ ด้านงานวิจัย นวัตกรรม ความเป็นผู้น าด้านวิชาการ โดยมี

กลุ่มเป้าหมายคือ ประชากรในพื้นที่โดยเฉพาะกลุ่มข้าราชการและรัฐวิสาหกิจ เป็นการออกหน่วย            

ให้ความรู้ ร่วมกับการให้บริการตรวจสุขภาพเชิงรุก นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์  จึงขอเสนอต่อที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติ โครงการแพทย์สัญจร ครั้งที่ 1/2564 

และการออกหน่วยแพทย์พระราชทาน โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 
 

มติที่ประชุม :  อนุมัติ และเห็นชอบมอบ แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

ด าเนนิการตอ่ไป 

  

 

 

 

 

 



 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง พิจารณาการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น (การอบรมเชิง

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) 

สรุปเรื่อง 

 ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้บรรจุวาระการ

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  เพื่อขอเสนอพิจารณาแบบฟอร์มการน าเสนอ

รายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น นั้น 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์             

เพื่อขอเสนอพิจารณาแบบฟอร์มการน าเสนอรายละเอียดการจัดการศึกษาในลักษณะอื่น (การอบรมเชิง

ปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS) โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 



 

 



 

 



 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอต่อที่ประชุม โดยให้ขอชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก ตามมาตรฐานแล้วต้องจัดช่ัวโมงให้ได้อย่างน้อย

เป็นหน่วยกิต ซึ่งแต่ละหน่วยกิต ต้องไม่ต่ ากว่า 33 ช่ัวโมง หากพิจารณาจากร่างดังกล่าวแล้ว จ านวน

ช่ัวโมงยังไม่ถึงตามเกณฑ์ จึงขอให้ชะลอไว้ก่อนโดยมอบให้ทางหลักสูตร และทางฝ่ายวิชาการตรวจสอบ

ช่ัวโมงหน่วยกิต และให้น าเข้าในที่ประชุมในครั้งตอ่ไป 

มติท่ีประชุม : ให้ชะลอไว้ก่อน โดยมอบหมายใหป้ระธานหลักสูตรไปปรับปรุงใหเ้ป็นไปตามเกณฑ์ 



 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.11 เรื่อง พิจารณา ร่างค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) 

หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟื้นคนืชีพขั้นพื้นฐาน (BLS) 

สรุปเรื่อง 

  ด้วยหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ได้บรรจุวาระ

การประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอเสนอพิจารณาอนุมัติร่างค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัดการศึกษาลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree 

program) หลักสูตรการอบรมเชงิปฏิบัติการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS) นั้น 
 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

  ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์              

เพื่อขอเสนอพิจารณาอนุมัติร่างค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาการจัด

การศึกษาลักษณะอื่น หลักสูตรระยะสั้น (Non-degree program) หลักสูตรการอบรมเชิงปฏิบัติการช่วย

ฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  
 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอต่อที่ประชุม อ้างถึงระเบียบวาระที่ 4.10 โดยให้ขอชะลอไว้ก่อน เนื่องจาก ตามมาตรฐานแล้วะ

ต้องจัดช่ัวโมงใหไ้ด้อย่างนอ้ยเป็นหนว่ยกิต ซึ่งแตล่ะหน่วยกิต ต้องไม่ต่ ากว่า 33 ช่ัวโมง หากพิจารณาจาก

ร่างดังกล่าวแล้ว จ านวนช่ัวโมงยังไม่ถึงตามเกณฑ์ จึงขอให้ชะลอไว้ก่อนโดยมอบให้ทางหลักสูตร และ

ทางฝ่ายวิชาการตรวจสอบชั่วโมงหน่วยกิต และให้น าเข้าในที่ประชุมในครั้งตอ่ไป 

 

มติที่ประชุม : มอบประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ พิจารณา

ทบทวนร่างหลักสูตรระยะสั้น และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ตรวจสอบ

ความถูกต้องก่อนน าเสนอคณะกรรมการประจ าคณะฯ เพื่อพิจารณาขอความเห็นชอบต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.12 เรื่อง พิจารณา(ร่าง) แนวทางการตรวจสุขภาพและการการฉีด

วัคซีนป้องกันโรคส าหรับนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

สรุปเรื่อง 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง พิจารณา(ร่าง) แนวทางการตรวจสุขภาพและการการฉีดวัคซีนป้องกันโรค

ส าหรับนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ นั้น 

 



 

 

 

 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ขอเสนอพิจารณา(ร่าง) แนวทางการตรวจสุขภาพ

และการการฉีดวัคซีนป้องกันโรคส าหรับนิสิตในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  



 

 

 
 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิอนุมัตเิห็นชอบ ดังนี้ 

  1. อนุมัตใิห้นิสติหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตรวจสุขภาพและการฉีดวัคซีนป้องกันโรค 

  2. นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้ชะลอไว้

ก่อน เพื่อหางบประมาณค่าใช้จ่ายในครั้งต่อไป 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.13 เรื่อง พิจารณา จรรยาบรรณของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา 

สรุปเรื่อง 

 แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ขอเสนอต่อที่ประชุม เรื่อง 

พิจารณา จรรยาบรรณของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 แพทย์หญิงมัลลิกา  พิจารณา จรรยาบรรณของอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

จรรยาบรรณวิชาชีพอาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
Mentee’s Code of Conduct, Phayao university 

 

ข้อ 1 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อตนเอง 

1. อาจารย์พึงวางตนใหเ้ป็นผูค้วรแก่การยกย่อง เป็นผูเ้ห็นแก่ประโยชน์สว่นรวมและเป็นแบบอย่างที่

ดีของศษิย์ 

2. อาจารย์พึงเป็นผู้มีเหตุผล พึงเคารพความคิดเห็นของผู้อื่น และไม่พึงบังคับไม่ว่าด้วยวิธีการใดๆ 

ให้ผู้อื่นมคีวามคิดเห็นคล้อยตามตน 

3. อาจารย์ไม่พึงปฏิบัติตอ่ผูใ้ดอย่างมอีคติ โดยอาศัยเหตุผลทางเชือ้ชาติ ศาสนา หรือลัทธิความ

เชื่อถือ 

4. อาจารย์พึงเป็นแบบอย่างที่ดีของศษิย์ และให้การสนับสนุนแก่ศษิย์ด้วยความเป็นธรรม 

 

ข้อ 2 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อวิชาชีพ 

1. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่อย่างมเีสรีภาพทางวิชาการ โดยไม่ถูกครอบง าดว้ยอิทธิพลหรือ

ผลประโยชน์ใดๆ และพึงละเว้นการน าผลงานของผู้อื่นมาเป็นของตนเอง 

2. อาจารย์พึงมีความรอบรู้ทางวิชาการ พึงเตรยีมการสอนและเข้าสอนโดยสม่ าเสมอ ตามก าหนด

ในการสอนนั้น จะต้องไม่จงใจปิดบังอ าพรางหรอืบิดเบือนเนือ้หาสาระทางวิชาการ นอกจากนั้น

อาจารย์พึงตั้งใจค้นคว้าหาความรูใ้นสาขาวิชาของตนมาให้แก่ศิษย์ และพึงสนับสนุนให้ศษิย์มี

ความก้าวหน้าทางวิชาการอยู่เสมอ 

3. อาจารย์พึงอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างแท้จริง และพึงปฏิบัติหน้าที่ดว้ย

ความรับผดิชอบและเสียสละ 

 

 

 



 

 

ข้อ 3 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อการปฏิบัติงาน 

1. อาจารย์พึงปฏิบัติงานในหน้าที่ของตนอย่างสุจรติ เที่ยงธรรม และพึงปฏิบัติตอ่ผูอ้ื่นโดยปราศจาก

อคติ 

2. อาจารย์พึงปฏิบัติหน้าที่สอนและอบรมศษิย์ด้วยความตั้งใจ ขยันหมั่นเพียร และพัฒนาการเรียน

การสอนให้ทันสมัยอย่างตอ่เนื่อง 

3. อาจารย์พึงให้ค าแนะน า ปรึกษา และร่วมมือ แก่ศิษย์และผู้อื่นอย่างสร้างสรรค์โดยเสมอภาค 

ปราศจากอคติ 

4. อาจารย์พึงให้การสนับสนุนแก่ศษิย์ให้ประสบความส าเร็จในการศกึษาและการด ารงตนตาม

แนวทาง ที่ถูกต้องเหมาะสม ไม่ขัดตอ่กฎหมายและประเพณีที่ดีงาม 

5. อาจารย์พึงอุทิศเวลาเพื่อประโยชน์ในการปฏิบัติหนา้ที่อย่างแท้จริง ด้วยความรับผดิชอบและ

เสียสละ 

 

ข้อ 4 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อหน่วยงาน 

1. อาจารย์พึงถือเป็นหน้าที่ดว้ยการมสี่วนรว่มในการแสดงความเห็นเกี่ยวกับหลักสูตรการสอน การ

บริหารการศกึษาของมหาวิทยาลัย ตลอดจนใหค้วามร่วมมอืในการด าเนินกิจกรรมตา่งๆ ของ

มหาวิทยาลัยที่ตนสังกัด 

2. อาจารย์พึงปฏิบัติงานอย่างเต็มก าลังความสามารถ รอบคอบ รวดเร็ว ขยันหมั่นเพียร ถูกต้อง

สมเหตุสมผล โดยค านึงถึงประโยชน์ของมหาวิทยาลัยและส่วนรวมเป็นส าคัญ 

 

ข้อ 5 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อผู้บังคับบัญชา ผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้ร่วมงาน 

1. อาจาร์พงึรักษาและส่งเสริมความสามัคคีในหมูอ่าจารย์ด้วยกัน 

2. อาจารย์พึงส่งเสริมความก้าวหน้าทางวิชาการซึ่งกันและกัน และไม่กีดกันหรอืขัดขวางการมีสว่น

ร่วมงานทางวิชาการของเพื่อนอาจารย์ด้วยกัน 

3. อาจารย์พึงส่งเสริมให้เพื่อนอาจารย์ปฏิบัติตนถูกต้องตามจรรยาบรรณ 

4. อาจารย์พึงดูแลเอาใจใส่ผู้ใต้บังคับบัญชาทั้งในด้านการปฏิบัติงาน ขวัญก าลังใจสวัสดิการ และ

ยอมรับฟังความคดิเห็นของผูใ้ต้บังคับบัญชา ตลอดจนปกครองผู้ใต้บังคับบัญชาด้วยหลักการ

และเหตุผลที่ถูกต้องตามท านองคลองธรรมอย่างเสมอภาค 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ข้อ 6 อาจารย์ต้องมีจรรยาบรรณต่อนิสิต ผู้รับบริการ ประชาชน และสังคม 

1. อาจารย์พึงรับใช้สังคมด้วยการสรา้งสรรค์ผลงานทางวิชาการที่ได้มาตรฐาน 

2. อาจารย์ไม่พึงน าหรอืยอมให้น าผลงานทางวิชาการของตนไปใช้ในทางที่เป็นภัยต่อมนุษยชาติ 

 

อ้างองิ จรรยาบรรณส าหรับอาจารย์ตามคู่มอืการปฏิบัติตามจรรยาบรรณวิชาชีพคณาจารย์ พ.ศ.2551 

 

 

 

 

ลงนาม .................................................. 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

(คณบดีคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา) 
 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติ เห็นชอบ มอบแพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง ด าเนินการตรวจสอบความถูกต้อง        

อีกครั้ง และด าเนินการจัดท าเป็นประกาศต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.14 เรื่อง พิจารณา ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์ 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ ฝ่ายบริหาร ได้บรรจุวาระการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์  

เพื่อขอพิจารณา ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง               

คณะแพทยศาสตร์ นั้น 

 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ฝ่ายเลขานุการ จึงขอเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์                                

เพื่อขอพิจารณา ร่างค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง            

คณะแพทยศาสตร์ และโปรดพิจารณาเสนอรายชื่อคณะกรรมการแต่ละฝ่าย ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ร่าง 

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

                                     

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และสอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยา ฉะนั้น อาศัยอ านาจความตามมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าคณะ

แพทยศาสตร์ ดังรายนามตอ่ไปนี ้ 

1. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

1. รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

ประธานกรรมการ 

2.   

3.   

4.   

5.   

 

2. คณะท างานบริหารความเสี่ยง 

 2.1 ด้านความปลอดภัยในชีวติและทรัพย์สินของนิสติ/อาจารย์/บุคลากร ประกอบด้วย 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

2.2 คณะท างานด้านการเสื่อมเสียชื่อเสียง คุณธรรมจริยธรรม ของนสิิต/อาจารย์/บุคลากร 

ประกอบด้วย  

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

  

 



 

 

 2.3 คณะท างานด้านบริหารจัดการหลักสูตรและการเรียนการสอน 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

2.4 คณะท างานด้านการพ้นสภาพการเป็นนิสิตของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

 2.5 คณะท างานด้านการด าเนินงานตามแผนกลยุทธ์ 

1)    

2)    

3)    

4)    

5)    

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

1. ก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงในคณะแพทยศาสตร์ 

2. วิเคราะห์และระบุปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความเสียหาย หรือความล้มเหลว หรือโอกาส                       

ที่จะบรรลุเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 

3. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยง โดยจะต้องก าหนดมาตรการหรือแผนปฏิบัติการให้บุคลากรใน

คณะฯ เข้าใจและด าเนินการแก้ไข ลดหรือป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่าง เป็นรูปธรรม 

4. ด าเนนิการตามแผน 

5. สรุปผลการด าเนนิงาน ตลอดจนให้ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง 

 

 ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่         กุมภาพันธ์  พ.ศ 2564 

 

  

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



 

 

 

มติท่ีประชุม อนุมัติ เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ด าเนินการทาบทามกรรมการในแต่ละ

คณะท างาน แล้วน าเสนอในครั้งต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.15  เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้า

ส านักงานแพทยศาสตร ์

สรุปเรื่อง 

 นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต           

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง เสนอชื่อผู้สมควรด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าส านักงานแพทยศาสตร์           

อ้างถึงมติที่ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 8/2563 ในระเบียบวาระที่ 4.24 เรื่องโครงสร้าง           

คณะแพทยศาสตร์ และหน่วยงานย่อยระดับงาน โดย มติที่ประชุมได้พิจารณาอนุมัติโครงสร้าง            

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประกอบด้วย ส านักงานส่วน ๒ ส านักงาน มีมติดังนี ้

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ข้อเท็จจริง 

ด้วย นายศรัณยู พิชัยยา พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน ต าแหน่งนักวิชาการศึกษา          

เคยได้รับการแต่งตั้งให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้าส านักงานกลุ่มแพทยศาสตร์ ตั้งแต่วันที่            

1 พฤศจิกายน 2563 เป็นต้นมา ตามค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5971/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563

เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานกลุ่มแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ ซึ่งปฏิบัติงานได้

อย่างมปีระสิทธิภาพ 

 
  



 

 

 

ข้อพิจารณา 

 เพื่อให้การบริหารงานภายในคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ เกิดความ

คล่องตัวในการบริหารจัดการ จึงขอเสนอชื่อ นายศรัณยู พิชัยยา ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหนา้

ส านักงานแพทยศาสตร์ ตามข้อความในข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการ

มอบอ านาจให้ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 ของข้อ 16 

วรรคสอง “ในกรณีที่ไม่มีผู้ด ารงต าแหน่งหัวหน้างาน อธิการบดีอาจแต่งตั้งผู้ที่เห็นสมควรและเหมาะสม 

ตามข้อ 9 เป็นผู้รักษาการแทน ในต าแหน่งหัวหน้างานนั้นๆ เว้นแต่ หัวหน้าหน่วยงานภายในส่วนงานตาม

มาตรา 7(3) และ (4) อธิการบดีอาจแจ้งตั้งผู้ที่เหมาะสมเป็นผู้รักษาการแทนโดยจะแต่งตั้งจากค าแนะน า

ของหัวหน้าส่วนงานก็ได้” 

 



 

 

 
ข้อมูลประกอบการพิจารณา 

 1. ข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การรักษาการแทนและการมอบอ านาจให้

ปฏิบัติการแทนของผู้ด ารงต าแหน่งต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2562 

 2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 5971/2563 ลงวันที่ 23 ธันวาคม 2563เรื่อง แต่งตั้ง

ผูร้ักษาการแทนหัวหนา้ส านักงานกลุ่มแพทยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม 

 อนุมัตแิละเห็นชอบ ดังนี้ 

 1. ให้แต่งตั้งนำยศรัณยู พิชัยยำ ด ำรงต ำแหน่งรักษำกำรแทนหัวหน้ำส ำนักงำนแพทยศำสตร์ 

โดยใหม้ีผลตั้งแตว่ันที่ 1 มกราคม 2564 

 2. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหารด าเนินการเสนอมหาวิทยาลัยแต่งตัง้ตอ่ไป 

 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง ฝ่ายเลขานุการแจ้งในที่ประชุมทราบ 

 ไม่ม ี

 

 



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 6 เรื่อง อื่น ๆ 

 ระเบียบวาระที่ 6.1 เรื่อง ขอรายงานผลการประชุมหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  

 แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ ขอรายงานผลการประชุม

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
 



 

 

 
มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิอนุมัตเิห็นชอบ ดังนี้ 

  1. ในระเบียบวาระที่ 1.1.1 มอบประธานหลักสูตรฯ ด าเนินการติดตามการข้อมูลรายวิชา

ภาคฤดูร้อน เพื่อเสนอขอพิจารณาอนุมัตเิปิดการศึกษา 

  2. ในระเบียบวาระที่ 1.1.2 มีมติอนุมัติใหเ้ปลี่ยนผูร้ับผิดชอบรายวิชา เป็นายแพทย์พีรณัฐ 

ผลวชิา และแพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช 



 

 

  3. ในระเบียบวาระที่ 1.1.3 และในระเบียบวาระที่ 3 .1 ที่ประชุมมีมติมอบประธาน

หลักสูตรฯ ประสานวันจัดประชุมร่วมกัน ระหว่างคณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุขศาสตร์           

เพื่อด าเนนิการตอ่ไป 

  4. ในระเบียบวาระที่ 3.2 ที่ประชุมมมีตเิห็นชอบ และมอบใหห้ลักสูตรด าเนินการตอ่ไป 

  5. ในระเบียบวาระที่ 4.1 ที่ีีประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติเห็นชอบให้รับผู้ช่วยสอน จ านวน 

2 อัตรา และมอบงานบุคลากร น าเรื่องเข้าที่ประชุมคณะกรรมการบริหารงานบุคคลมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 6.2 เรื่อง ขอนุมัติบรรจุเรื่องการขอรายการอาคารและอุปกรณ์

ประกอบอาคารตั้งแต่ปีงบประมาณ 2567 และ 2568 งบของค่าใช้จ่ายบุคลากรในการฝึกอบรม

รวมทั้งงบวิจัย ในปี พ.ศ. 2567 ถึง 2569 และขอพิจารณาแบบแปลนอาคารให้เพิ่มเติมในส่วน

ของสถานที่จัดการเรียนการสอน ห้องวิจัย 

สรุปเรื่อง 

 แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช รองคณบดีฝา่ยการแพทย์ ขอความเห็นชอบในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เนื่องจากโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์การจัดตั้งศูนย์ความเป็น

เลิศทางการแพทย์ ที่กระทรวงสาธารณสุข ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 6 ตุลาค 2563 เห็นชอบ

ยุทธศาสตร์การจัดตั้งเครือข่ายทางการแพทย์ สถาบันทางการแพทย์ และสถาบันการศึกษาต่าง ๆ         

ในภาพรวมของประเทศในระยะยาว 5-10 ปี ซึ่งทางกระทรวงสาธารณสุขขอความอนุเคราะห์ ได้ด าเนินการ

ทบทวนครุภัณฑ์และสิ่งก่อสร้างในเฉพาะหน่วยงาน ตามแนวพิจารณาตามความพร้อมขอสถานที่         

ความพรอ้มของบุคลากร แบบแปลนก่อสรา้ง และความพรอ้มในการท าสัญญาจา้ง 

 ด้านครุภัณฑ์ทางการแพทย์ต่าง ๆ ของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการ

น าเสนอใหก้ับทางกระทรวงสาธารณสุขไปแล้ว แตเ่นื่องจากมีการติดขัดในเรื่องของโครงการศุนย์วิจัยเวช

ศาสตร์ครอบครัวและชุมชนระดับนานาชาติ ซึ่งยังไม่ได้ด าเนินการส่งข้อมูล ต่อมาทางกระทรวง

สาธารณสุขขอข้อมูลภายในวันศุกร์ ที่ 19 กุมภาพันธ์ 2564 

 นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ให้ข้อมูลเพิ่มเติมต่อที่ประชุม ดังนี้ เนื่องจากงบประมาณในการก่อสร้างอาคารสถานที่ ต้องมีความ

พร้อมดา้นพืน้ที่ แบบแปลนแบบสมบูรณ์ ซึ่งใชง้บประมาณจ านวนมาก 

ข้อเสนอเพื่อโปรดพิจารณา 

 ขออนุญาตบรรจุเรื่องขอรายการอาคารและอุปกรณ์ประกอบอาคารตั้งแต่

ปีงบประมาณ 2567 และ 2568 ซึ่งในงบของค่าใช้จ่ายบุคลากรในการฝึกอบรมรวมทั้งงบวิจัย                   

จะสามารถเริ่มด าเนินการในปี พ.ศ. 2567 ถึง 2569 ทั้งนี้ ขอพิจารณาแบบแปลนอาคารให้เพิ่มเติมใน

ส่วนของสถานที่จัดการเรียนการสอน หอ้งวิจัย ไว้ดว้ย 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช และนายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ด าเนินการใน

ส่วนที่เกี่ยวข้องรีบด าเนินการตอ่ไป 

 

 



 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 14.30 น. 

 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 


