
 

 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2564 

วันศุกร์ ที่ 18 มีนาคม 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. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

4. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

2. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร นายแพทย์ 

 

เริ่มประชุมวลา 09.00 น. 

  



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 เรื่อง ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการแจ้งในที่ประชุม

ทราบเรื่องดังนี้ 

1) แจ้งวันประชุมคณะกรรมการบริหารมหาวิทยาลัย ในวันที่ 24 มนีาคม 2564 

2) แจง้วันกิจกรรม Meeting ในวันที่ 24 มีนาคม 2564 

3) แจ้งวันประชุมคณะกรรมการบริหารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 22 

มีนาคม 2564 

4) แจ้งวันตรวจประเมนิศูนย์ธาลัสซีเมยี ในวันที่ 31 มนีาคม 2564 

5) คณะแพทยศาสตร์ ได้บรรจุพนักงานสายวิชาการ ต าแหน่งอาจารย์ จ านวน 2 ท่าน 

คือ แพทย์หญิงอชิรญา ชนะพาล  และนายชลวัชร ชัยชาญ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 เรื่อง ฝ่ายเลชาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่  819/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.2 เรื่อง แจ้งบุคลากรที่ได้รับอนุมัติให้ลาฝึกอบรมแพทย์ประจ าบ้าน 

ราย นายแพทย์พรชัย สุขแสน ขอลาพักฝึกอบรม เน่ืองจากป่วย 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบมอบงานบุคลากร ด าเนนิการรายงานมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 เรื่อง แจ้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ท าสัญญาจ้างใหม่ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ฉบับ 

1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2130/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

  2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2131/2564 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี 

และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา  

และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

  3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2132/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดีปฏิบัติการ

แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

  4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2133/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี           

(ดร.ชัชวาล วงค์ชัย) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม 2564 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดปฏิทิน

การศึกษา ปีการศึกษา 2564 ส าหรับนิสิตระดับปรญิญาตรี 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.6 เรื่อง แจ้งรายงานผลการด าเนินการเพื่อการรับรององค์กรและ

การด าเนินการเพื่อให้สามารถด าเ นินการฝึกอบรม ตามข้อบังคั บว่าด้วยการก าหนด 

ผู้ปฏิบัติการฯ พ.ศ. 2563 

 

มติที่ประชุม : รับทราบ และคณะให้นโยบายขอให้อาจารย์แพทย์ทุกท่านมีส่วนร่วมในหลักสูตร

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแทพย์ 

 

ระเบียบวาระที่  1 .7 เรื่อง แจ้งก าหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ ปีการศึกษา 2563 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.8 เรื่อง แจ้งก าหนดการฝึกปฏิบัติงานในภาคเรียนฤดูร้อนของ

นิสิตปี 3 ส าหรับนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ

แพทยศาสตร ์คร้ังท่ี 2/2564 

 ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 2/2564 

เมื่อวันที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 เวลา 10.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนสริมศรี ช้ัน 

2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

2/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 กุมภาพันธ์ 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 เรื่อง การแต่งตั้งกรรมการบรกิารความเสี่ยง 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. มอบหมายใหน้ายแพทย์วสุชล ชัยชาญ จัดตัง้ฝ่ายยุทธศาสตร์ 

  2. ทบทวนคณะท างานต่างๆในค าสั่ง 

  3. ให้น าเข้าเสนอในที่ประชุมครั้งต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 3.2 เรื่อง การปรับปรุงห้องส านักงานคณะ 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิให้งานพัสดุของคณะ ให้เรียนรู้งานกับพัสดุของโรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) โครงสร้างองค์กร โครงสร้างบริหาร และ

โครงสร้างการบริหารทางการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา 

 

มติที่ประชุม : มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ตั้งคณะกรรมการผู้รับผิดชอบ

รายวิชา 

 

 ระเบียบวาระที่  4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community Track) ประจ าปี

การศึกษา 2564 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนินการส่งร่างให้

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.2 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

รับสมัครนักเรยีนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมล้ า (Inclusive Track) ประจ าปีการศึกษา 

2564 

   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนินการส่งร่างให้

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 ระเบียบวาระที่ 4.2.3 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การ

รับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเข้าศึกษาในมหาวิทยาลัยพะเยา หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening 

Track) ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ด าเนินการส่งร่างให้

มหาวิทยาลัยต่อไป 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

สโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

สโมสรนสิิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.5 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้งสโมสร

นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่  4.6 เรื่อง ขอพิจารณา (ร่าง) แนวทางการขออนุมัติใช้ห้องเรียน          

ห้องฝึกปฏิบัติการ ส าหรับการจัดการเรยีนการสอน ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิดังนี้ 

  1. ห้องเรียนคณะให้ฝ่ายวิชาการ ดูแล 

  2. ห้องเรียนโรงพยาบาลให้ คุณบาส ดูแล 

3. ให้อาจารย์ประสาน นักวิชาการศกึษา เรื่องรายละเอียดการใชห้อ้งเรียน ดังนี้ 

  1) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ให้ประสานนายสิงหา เกล็ดพงษา 

  2) หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้ประสานนาย

อภสิิทธิ์ ศรรีักษา 

  3) ส าหรับหน่วยงานภายนอก ให้ประสานนางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา 

ทั้งนี ้ขอให้พิจารณาการใชห้อ้งของหลักสูตรภายในคณะก่อนเป็นอันดับแรก 

  



 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.7 เรื่อง พิจารณารายชื่อแพทย์ผู้สมควรได้รับรางวัลและทุน 

ประจ าปี 2564 จากแพทยสมาคมแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบงานฝ่ายวิชาการด าเนินการเวียนแจ้งอาจารย์แพทย์ และศูนย์แพทย์ทั้ง         

2 ศูนย์ หากได้รายชื่อแล้ว ให้น าเข้าประชุมคณะกรรมการพิจารณาต่อไป 

  

 ระเบียบวาระที่ 4.8 เรื่อง ขอความเห็นชอบ การเปิดรายวิชาวิชา 322702  อายุรศาสตร์

ทั่วไป เป็นวิชาเอกเลือกส าหรับนิสิตแพทย์ชั้นปี 5 และ 6 ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบฝ่ายวิชาการ แจ้งนิสติช้ันคลินิก ทั้ง 2 ศูนย์ ทราบเรื่องการเปิดรายวิชา 

 ระเบียบวาระที่ 4.9 เรื่อง พิจารณา การรับโอนย้ายนิสิตจากหลักสูตรอื่น เพื่อเข้า

ศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีต ิเห็นชอบ ขอให้หลักสูตรใช้เกณฑ์การโอนย้าย ดังนี้ 

  1. จ านวนการรับต้องไม่เกินเกณฑ์รับของหลักสูตร 

2. เกรดเฉลี่ย 3.00 

ทั้งนี้ ขอให้ผ่านการพิจารณาการสัมภาษณ์ก่อนการพิจารณาในการใช้เกณฑ์เรื่องเกรด

เฉลี่ยของนสิิต 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.10 เรื่อง ขอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์นิเทศงาน ในการเข้า

ติดตามนิสิตประจ าแหล่งฝึกงานปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 1 

 

มติท่ีประชุม ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมีมติมอบหลักสูตรด าเนินการจัดรายชื่ออาจารย์และคณบดีเข้า

ร่วมด้วย และมอบประธานหลักสูตร นัดประชุมกับอาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ อาจารย์อรทัย เกตุขาว 

และอาจารย์สุรางคณา ไชยรินค า 

   

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง การคัดเลือกหัวหน้างานภายในส านักงานคณะ

แพทยศาสตร์  

  

มติท่ีประชุม : ให้พิจารณาวิธีการคัดเลือกอีกครั้ง และมอบหมายใหร้องคณบดีฝ่ายบริหาร ก าหนดภาระ

งานหัวหนา้งานให้ชัดเจน 

 

 



 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง ภาควิชาพยาธิวิทยา แจ้งเรื่องเครื่องมือของศูนย์

ธาลสัซีเมีย ซึ่งค่าซ่อมมีราคาสูง   

  

มติท่ีประชุม : คณบดีเห็นชอบ ให้ตัง้งบประมาณในการซื้อ โดยใช้งบของคณะ 

   

  ระเบียบวาระที่ 5.3 แจ้ง ให้ด าเนินการจัดท าแผนบุคลากรดีเด่นประจ าปี ของคณะ 

ทั้งสายวิชาการ และสายสนับสนุน 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.30 น. 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 


