
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 16 กันยายน 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. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

9. นายแพทย์คามนิ  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

10. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

11. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

4. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา 

2. นายชลวัชร  ชัยชาญ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และกิจการนสิิต 

4. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการปฐมภูมิ 

5. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ หัวหนา้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 

6. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต หัวหนา้ภาควิชาพยาธิวิทยา 

7. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

8. นางปารดา  เครืออรุณรัตน์ เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

9. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 



10. นายสิงหา  เกล็ดพงษา นักวิชาการศกึษา 

11. นางสาวนริศรา  ญาตอิยู่ไกล นักวิทยาศาสตร์ 

12. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเตรียมงาน

วันมหดิล พิธีวางพวงมาลาในวันพฤหัสบดีที่ 23 กันยายน 2564 ท่านอธิการบดีเป็นประธาน ผูบ้ริหารจาก

มหาวิทยาลัย ผู้บริหารจากคณะทั้งหมด และนิสิตมาร่วมด้วย ขอให้นิสิตอัญเชิญพวงมาลา งานเริ่มเช้า 

7.00 น. และมีพธิีเปิดสะพานภูกามยาว ขอให้เตรียมตัวเตรียมงานให้พร้อม 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงว่าจาก

การประชุมกสพท ร่วมกับ อว ความคืบหน้าสามารถด าเนินการไปได้ด้วยดี งบประมาณสนับสนุน CPIRD 

ของคณะแพทย์ จะสนับสนุนของปี 65-70 ได้อย่างราบรื่น ซึ่งงบประมาณของปี 65 ได้จัดสรรไว้แล้ว               

จะสามารถด าเนินการไปได้ ส่วนในปี 70 อาจมกีารเปลี่ยนแปลง 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 ขอรายงานงบประมาณคงเหลือ และรายงานการเบิก-จ่ายเงิน

งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร ขอรายงานงบประมาณคงเหลือ 

และรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจ าเดือนสิงหาคม 2564

งบประมาณรายได้ (ค่าลงทะเบียนของนิสิต) รวมกับของคณะสาธารณสุข เบิก-จ่ายรวม 280,920.67 บาท 

คงเหลือ 1,022,920.51 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ



 

1.3.2 ขอรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว

ชนบท ประจ าเดือนสิงหาคม 2564 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานงบประมาณผลิตแพทย์

เพิ่มเพื่อชาวชนบท CPIRD ใช้ไป 6,400,000 บาท ซือ้วัสดุครุภัณฑ์ 2,500,000 บาท คงเหลือ 40,000,000 

บาท ซึ่งจะน าไปตั้งเป็นงบประมาณปี 65 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์             

ขอให้ใชง้บประมาณให้เกิดประโยชน์สูงสุด งบประมาณสนับสนุนผลิตบัณฑิต นิสติเป็นศูนย์กลาง อาจารย์ 

บุคลากร หนว่ยงานคณะแพทย์ และโรงพยาบาล ร่วมกันใช้ได้เพื่อประโยชน์ใหเ้กิดกับองค์กร(เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.3.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.3.3 ขั้นตอนการขอไปประชุม ฝึกอบรม สัมมนา ศึกษาดูงาน กรณีส ารอง

จ่าย และยืมเงินคณะ (ส าหรับสายวิชาการและสายสนับสนุน) 

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอชี้แจงขั้นตอนการขอไป

ประชุม อบรม สัมนา โดยใหใ้ช้อเีมล์ของมหาวิทยาลัยในการติดต่อ ส่งใหพ้ี่นุก๊(นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร) 

ส่งส าเนาถึงพี่ฟาง(นายศรัณยู พิชัยยา) และรองคณบดีฝา่ยบริหาร โดยมีตัง้ตอนดังนี้ 

1. ใชอ้ีเมล์ xxx.xx@up.ac.th 

ส่งอีเมล์ ถึง (นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร)  patharaporn.ch@up.ac.th 

ส าเนา (cc) ถึง (นายศรัณยู พิชัยยา) saranyu.pi@up.ac.th และ รองคณบดี wasuchon.ch@up.ac.th 

เนือ้ความประกอบด้วย 

Link ประชุมวิชาการ หรอื poster งานประชุม ที่ประกอบไปด้วย  

1. หัวข้องานประชุม 

2. วันเวลาที่จัดงานประชุม 

3. หน่วยงานที่จัดงานประชุม 

4. ค่าลงทะเบียน 

5. กรณีงานประชุมมีหลายส่วน และต้องการลงทะเบียนเฉพาะบางสว่น ให้เขียนรายละเอียด 

ในอีเมล์ให้ชัดเจน 

2. รออีเมล์ตอบกลับให้เข้ามาเซ็นต์เอกสารร่างหนังสือ 

3. เมื่อ คณบดีอนุมัตแิล้ว จะได้รับเอกสารฉบับ scan เพื่อน าเลขหนังสอื ไปใช้ในการ ลงระบบ  

http://hr.up.ac.th/ 

4. เมื่องานประชุมเสร็จสิ้น และได้รับใบเสร็จตัวจริงแล้ว ให้เข้าไปกรอกข้อมูลการอบรมในระบบ  

http://hr.up.ac.th/  



• เข้าสู่ระบบ  

• จากนั้นเลือกหัวข้อ แบบรายงานฝกึอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงาน 

• กรอกรายละเอียดใหค้รบถ้วน ข้อมูลจะเข้ามาอยู่ รายการขอ้มูลการฝึกอบรม/สัมมนา/ 

ศกึษาดูงาน 

• กด พิมพ์ รายการนั้น 

5. น าใบรายการฝึกอบรมที่พิมพ์ก่อนหน้า พร้อม ใบเสร็จรับเงนิตัวจริง มายื่นที่ (นางสาวภัทราพร 

ชาญวนังกูร) เพื่อด าเนินการเบิกจ่ายเงนิ พรอ้มเซนต์เอกสารขอเบิกจ่ายเงนิ 

6. สามารถเช็คสถานะจากเบิกจ่ายเงนิที่ finance.up.ac.th เลือกหัวข้อ ระบบติดตามเอกสารการเงนิ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอให้ต้นเรื่องเสนอขออนุมัติ

เป็นแบบ hard copy และอยากใหอ้าจารย์ที่ไปอบรม มาถ่ายทอดความรูใ้ห้กับอาจารย์ และบุคลากรท่าน

อื่นๆ 

เพื่อเป็นการพัฒนาตนเองและองค์กร 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์            

ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศกึษาแพทย์ คร้ังท่ี 2/2564 เมื่อวันท่ี 14 กันยายน 2564 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้รายงานผลการการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญา

การเป็นนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 ดังนี้ 

 

สรุปการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ ครั้งที่ 
2/2564  

เมื่อวันที่ 14 กันยายน 2564 
 

1. ร่าง หลักเกณฑ์และเงื่อนไขการจัดสรรนักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นนักศึกษาแพทย์ และแนว
ปฏิบัติเกี่ยวกับแพทย์คู่สัญญาระหว่างชดใช้ทุน 

 
 
 
 
 



 1.1 เสนอทบทวนมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 8 ธันวาคม 2513 ให้นักศึกษาแพทยศาสตร์ทุกคน เมื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรม จึงจัดสรรให้ไป
ปฏิบัติงานชดใช้ทุน และต้องท างานให้แก่ราชการเป็นเวลา 3 ปี ทั้งนี้ อยู่ระหว่างเสนอเรื่อง เพ่ือพิจารณาต่อ
คณะรัฐมนตรี คาดว่าจะเข้าคณะรัฐมนตรี ปลายเดือนกันยายน 2564 
 1.2 ให้นักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ ที่คาดว่าจะส าเร็จการศึกษาตามหลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิตทุกคน
แสดงความจ านงเลือกสถานที่/พ้ืนที่ปฏิบัติงานชดใช้ทุนในส่วนราชการ/หน่วยงาน ที่คณะกรรมการฯ ได้อนุมัติ
จ านวนไว้แล้ว และให้ส่วนราชการ/หน่วยงาน ด าเนินการคัดเลือกจนครบ และให้นักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ             
ที่ยังไม่ผ่านการคัดเลือกในแต่ละรอบแสดงความจ านงได้ในรอบที่ 2 และรอบที่ 3 
 1.3 นักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ ที่ได้รับการคัดเลือกจากทุกส่วนราชการ/หน่วยงานแล้ว แต่ยังสอบใบ
ประกอบวิชาชีพเวชกรรมไม่ผ่าน ให้ถือเป็นความรับผิดชอบของส่วนราชการ/หน่วยงาน นั้น 
 1.4 เมื่อสิ้นสุดกระบวนการคัดเลือก นักศึกษาแพทย์ผู้ท าสัญญาฯ ที่ไม่ได้รับ การคัดเลือกจากทุ กส่วน
ราชการ/หน่วยงาน ให้พ้นข้อผูกพันการชดใช้ทุน โดยให้เป็นไปตามประกาศ ของคณะกรรมการฯ (อยู่ระหว่างการ
พิจารณารูปแบบและระยะเวลาครองสัญญาทุน) 

2. การจัดสรรโควตาแพทย์ผู้ท าสัญญา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจ าปีงบประมาณ 2565 
(ปีการศึกษา 2564) 

 ได้รับการพิจารณาจัดสรรโควตาทั้งหมด 19 อัตรา มีรายละเอียดดังนี้ 
2.1 กลุ่มปรีคลินิก และประเภทที่ 1 ได้แก่ 

 พยาธิวิทยา   4 ต าแหน่ง 
 จิตเวชศาสตร์   1 ต าแหน่ง 
 เวชศาสตร์ครอบครัว  1 ต าแหน่ง 
 เวชศาสตร์ฉุกเฉิน   3 ต าแหน่ง 

2.2 แพทย์คลินิก    10 ต าแหน่ง 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

3. ปฏิทินการด าเนินการจัดสรรแพทย์ชดใช้ทุน ปีงบประมาณ 2565 (ปีการศึกษา 2564) 
 

 



 
 

มติท่ีประชุม : รับทราบ



 

 1.4.2 การเสนอรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อท าหน้าที่ประเมินผลงานทาง

วิชาการและจรยิธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร ์ด้วยทางมหาวิทยาลัยมีจดหมาย

แจ้งเวียนทางคณะให้ตรวจสอบรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิ สามารถตรวจสอบได้ทางเวปไซต์ ขอเรียน

คณะกรรมการให้ช่วยตรวจสอบบัญชีรายชื่อผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาที่เราประสงค์ที่จะยื่น ในกรณีที่พบว่ามี

น้อยหรือยังไม่ครอบคลุม สามารถเสนอรายชื่อได้ โดยมีต าแหน่งไม่ต่ ากว่าต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 

คุณวุฒิ และประวัติส่วนตัวตามข้อก าหนดตามเอกสาร คณะกรรมการและอาจารย์สามารถเสนอรายชื่อ

ผู้ทรงคุณวุฒิได้ โดยแจ้งฝ่ายวิชาการ เพื่อได้ประสานงาน เพิ่มรายชื่อและส่งให้ทางมหาวิทยาลัย ภายใน

เดือนกันยายนนี้  (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์              

ให้ท าหนังสือเวียนแจ้งหัวหนา้ภาค ว่าท่านอยากจะเสนอใครเป็นผู้ทรงคุณวุฒิในสาขาของท่าน 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

1.4.3 แนวปฏิบัติ ในการพิจารณาผลงานทางวิชาการของอาจารย์

ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์ประจ าหลักสูตรระดับอุดมศกึษา 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ด้วยส านักงานปลัดกระทรวง

การอุดมศึกษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม แจ้งเวียนถึงแนวปฏิบัติส าหรับการพิจารณาผลงานทาง

วิชาการของอาจารย์ผูร้ับผดิชอบ และอาจารย์ประจ าหลักสูตร แตเ่ดิมอาจารย์ทั้ง 2 ส่วน จะต้องมีผลงาน

ไม่เกินอายุ 5 ปี แต่ให้พิจารณาจากวันเดือนปีที่ผลงานทางวิชาการฉบับสมบูรณ์ได้รับการตีพิมพ์เผยแพร่

หรือได้รับการตอบรับ ซึ่งโดยปกติจะได้รับการตอบรับก่อนการตีพิมพ์ อาจจะสามารถเริ่มรับ ณ วันที่มี

จดหมายตอบรับการตีพิมพ์เผยแพร่ และนับต่อไปจนถึง 5 ปี แต่ทั้งนี้ จะต้องเกิดขึ้นก่อน วันที่สภาอนุมัติ

หลักสูตร (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.3) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์            

ขอให้ฝ่ายวิชาการ ฝา่ยหลักสูตรศกึษาในรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีปัญหาก็มาคุยกันในที่ประชุม 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

1.4.4 ประกาศเกณฑ์การรับและคุณสมบัติของนักศึกษาทุนโครงการผลิต

แพทย์เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565-2566 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ได้แจ้งในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ด้วยด้วยส านักงาน

ปลัดกระทรวงสาธารณสุขได้ประกาศเกณฑ์การรับและคุณสมบัติของนักศึกษาทุนโครงการผลิตแพทย์

เพื่อชาวชนบท ปีการศึกษา 2565-2566 มีประเด็นเปลี่ยนแปลงจากปีการศึกษา 2564 ดังนี้ 

1. เกณฑ์การรับ แพทย์ชุมชน (Community Track) เดิมก าหนดใช้ภูมิล าเนา 

ปัจจุบันใช้ 

ทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์ ซึ่งเดิมเราใช้ทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ์อยู่แล้ว จึงมีการ

เปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 

2. เกณฑ์การรับ แพทย์ลดความเหลื่อมล้ า ( Inclusive Track) เดิมก าหนดใช้

ภูมลิ าเนา 

ปัจจุบันใช้ทะเบียนบ้านเป็นเกณฑ ์ซึ่งเดิมเราใช้ทะเบียนบ้านเป็นเกณฑอ์ยู่แล้ว จึง

มีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อย 

3. กลุ่มส าเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track)  

3.1 เกณฑค์งเดิม รับข้าราชการในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข ไม่จ ากัดอยู่ในปริญญา 

3.2 หากไม่สามารถรับกลุ่มข้าราชการได้ครบ จะต้องรับบุคคลทั่วไปที่ส าเร็จ

การศึกษาสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ เดิมมีข้อประชุมว่า จะรับสายวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีด้วยหรือไม่ 

ข้อสรุปคือปีนี้ยังรับเฉพาะสายวิทยาศาสตร์สุขภาพ ขอน าประเด็นนี้ไปปรึกษากับที่ประชุมคณะกรรมการ

รับเข้า เผื่อจะได้ให้ค าตอบกับ สบพช. ส าหรับปีถัดไป และปีนีย้ังใช้เกณฑ์ตามเดิมที่ตอ้งมทีะเบียนบ้านนอก

กรุงเทพและปริมณฑล  

3.3  หากปีการศึกษาที่แล้ว เรารับกลุ่มจากมัธยมศึกษาปีที่ 6 ไม่ครบ  เรา

สามารถใช้โควต้าจากกลุ่มนี้ มาเพิ่มให้กลุ่ม Strengthening Track ได้ แต่มีข้อก าจัดว่า พื้นที่การชดใช้ทุน 

จะต้องปฏิบัติชดใช้ทุนแทนจังหวัดที่ใช้โควต้า หรอืทะเบียนบ้านปัจจุบันของ Strengthening Track   

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ขอให้

ตั้งคณะกรรมการรับนิสติปี การศกึษา 2565  (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.3) 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์            

ขอให้ฝ่ายวิชาการ ฝา่ยหลักสูตรศกึษาในรายละเอียดเพิ่มเติม หากมีปัญหาก็มาคุยกันในที่ประชุม 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ



 

ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิตแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.5.1 รายงานการจัดท าค าของบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุน

การเรียนการสอนนิสิตแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอรายงานการจัดท าค าของบประมาณหมวดอุดหนุนทั่วไปเพื่อสนับสนุนการเรียนการสอน

นิสิตแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2564ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้จัดส่ง

ข้อมูลเข้าระบบ CPIRD เพื่อขอจัดสรรงบประมาณ ตามจ านวนนิสิตและทะเบียนข้อมูลนิสิต ได้ส่งนิสิตปี            

1 - ปี 3 งบด าเนินงาน 300,000 บาทต่อคนต่อปี ยอดสนับสนุนรวม 27,636,000 บาท หักค่าใช้จ่ าย 

สบทช. ตามที่ก าหนดไว้ ส่วนกระบวนการจัดสรรงบประมาณก็รอ สบทช. แจ้งและด าเนินการรับ

งบประมาณเพื่อจัดตัง้และจัดท างบประมาณตามค าขอต่อไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.1)  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 1.5.2 รายงานผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อนสิิต มหาวิทยาลัยพะเยา คณะ

แพทยศาสตร์ 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอรายงานผลการด าเนินงานกองทุนเพื่อนิสิต มหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์             

ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งงานพัฒนาคุณภาพนิสิต ได้จัดท ารายงานสถานะ

การเงิน กองทุนเพื่อนิสิตคณะแพทยศาสตร์ เพื่อรายงานผลการด าเนินงานกองทุนและสถานะการเงิน 

กองทุนเพื่อนสิิต มเีงินกองทุนคงเหลือ 493,768.83 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.2)  

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.6.1 แจ้งก าหนดการฝึกปฏิบัติหัตถการขั้นพื้นฐาน ในโรงพยาบาลชุมชน

ส าหรับนสิิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ได้ชี้แจงต่อ          

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสร์ ซึ่งตามตารางการเรียนการสอนปกติของนิสิตสาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ Paramedic จะมีการส่งนิสติฝกึปฏิบัติงานในรายวิชาเกี่ยวกับซักประวัติ ตรวจ

ร่างกาย และดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน ซึ่งปกติจะส่งฝึกปฏิบัติงานในช่วงปิดเทอม 1 ของปีการศึกษาของนิสิตปี 3 

เพื่อให้นสิิตได้ฝึกปฏิบัติงานในโรงพยาบาล เดิมเราส่งฝกึที่โรงพยาบาลพะเยา แตเ่นื่องจากปีนี้  

 

 



 

โรงพยาบาลพะเยา มีปัญหาคือเจ้าหน้าที่ห้องฉุกเฉินลดลง และการดูแลจัดการ

คนไข้โควิด ทางโรงพยาบาลพะเยาไม่สะดวกรับนิสิตในปีนี้ จงึตดิต่อไปที่โรงพยาบาลเวียงป่าเป้า เป็นแหล่ง

ฝึกของเราอยู่แล้ว ซึ่งจากการประเมินที่ผ่านมา มีเคสค่อนข้างเยอะ ครูพี่เลี้ยงดูแลดี มีบ้านพัก         ให้

นิสิต ส่วนในเรื่องค่าใช้จ่าย จะของดเว้นค่าแหล่งฝึก หรือสถานพยาบาลที่ฝึก แต่มีเกณฑ์เงื่อนไขว่า นิสิต

จะต้องได้รับวัคซีนครบโดส และตรวจ swap ก่อนไปในพืน้ที่ ขอตรวจ ATK ให้นสิิต (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.6.1) 

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง รองคณบดีฝ่ายการแพทย์และสหวิชาชีพ ในส่วน 

ATK เราท าเบิกได้ แต่จะมีต้นทุนเรื่องชุดการตรวจ ทางโรงพยาบาลต้องหางบประมาณในการจัดซื้อ             

ซึ่งนิสิตฝึกงานมีประมาณ 4 ,000 ราย ในมติที่ประชุม สรุปจะของบประมาณจากมหาวิทยาลัย               

1,000,000 บาท แต่ยังไม่ได้รับการอนุมัติหรือตอบกลับ ตอนนี้ติดปัญหาในเรื่องชุดตรวจไม่เพียงพอ           

เราจะต้องตรวจให้ 2 กลุ่ม คือ กลุ่มนักเรียนที่จะเปิดเรียนวันที่ 18 และ sentinel swap กลุ่มบุคลากร

ภายในซึ่งเป็นบุคลากรด่านหนา้ ขอเสนอเป็นนิสติจัดซื้อชุดตรวจเอง และออกผลโดยโรงพยาบาล  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์        

ขอเสนอให้มหาวิทยาลัยดูแลในส่วนนี้ และติดตามต่อในที่ประชุมคณะกรรมการบริหารในสัปดาห์หน้า 

คณบดีเสนอให้แจ้งนิสิตและผู้ปกครองให้จัดการซื้อชุดตรวจ ATK เองก่อน หากทางมหาวิทยาลัยอนุมัติ 

เราก็สามารถคืนเงินใหน้ิสติภายหลัง 

แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช รองคณบดีฝา่ยบริการทางการแพทย์ ของบประมาณ

ในการสนับสนุนและบริการนิสิตไปส่งที่แหล่งฝึกปฏิบัติงาน ขอคณบดีชี้แจงกับฝ่ายบริหารและฝ่ายวิชาการ

ของคณะแพทยศาสตร ์

 

มติที่ประชุม : มอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประสานแจ้ง

นิสิตและผู้ปกครอง เรื่อง ให้นิสิตรับผิดชอบค่าใช้จ่ายต่างๆ ในการตรวจ หากมหาวิทยาลัยอนุมัติ

งบประมาณสนับสนุน อาจจะหาแนวทางในการคนืเงินให้นิสิต 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 7/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2564 

เมื่อวันศุกร์ ที่  20 สิงหาคม 2564 เวลา 09.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิ เศษ ดร.มณฑล              

สงวนสริมศร ีช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

9/2564 เมื่อวันศุกร์ ที่ 20 สิงหาคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

 



 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิาร เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1.1 พิจารณาอนุมัติต่อสัญญาจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 

2565 (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนอพิจารณาอนุมัติต่อสัญญา

จ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ในปีงบประมาณ 2565 (1 ต.ค. 2564 – 30 ก.ย. 2565) จ านวน 9 ราย  

เพื่อปฏิบัติงานในหน้าต่างๆ ดังนี้ 

 งบประมาณจ้างมหาวิทยาลัย  

 1. นายอภิสทิธิ์  ศรรีักษา  ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

 2. นางสาวเบญจาภา  ใจเย็น  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

 งบประมาณจ้างคณะแพทยศาสตร์ 

 1. นางปารดา  เครืออรุณรัตน์  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 2. นายณัฐวุฒิ  เครืออินทร์  ต าแหน่ง พนักงานขับรถยนต์ 

 3. นางสาวธัญปวีณ ์กมลหาญ  ต าแหน่ง นักวิจัย 

 4. นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

 5. นางสาวพรทิพา นุโปจา  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

 6. นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 7. นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา  ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

มติท่ีประชุม : อนมุัต ิมอบงานบุคลากรด าเนินการตอ่ไป 

 4.1.2 พิจารณาแต่งตั้งหัวหน้างานย่อย ภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

สรุปเรื่อง  

  นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาแต่งตั้งหัวหน้างานย่อย ภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ 

เนื่องจากว่าปัจจุบันงานย่อยของคณะแพทย์แบ่งเป็น 4 งาน ซึ่งงานย่อยของแต่ละงานมีภาระงานเพิ่มขึ้น 

หากมีเฉพาะหัวหน้าส านักงานคนเดียว งานอาจจะล่าช้าได้ จึงขอแต่งตั้งหัวหน้างานย่อย เพื่อก ากับดูแล

งานในแต่ละงานโดยอ้างถึงตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศแบ่งหน่วยงานย่อย ระดับงาน 

ภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งได้ใชบ้ังคับตั้งแต่วันที่ 1 มกราคม 2564 เป็นต้นไป ดังนี้ 

  1. งานบริหารทั่วไป 

  2. งานวิชาการ 

  3. งานวิจัยและบริการวชิาการ 

  4. งานพัฒนาคุณภาพนิสิต 



 

  โดยให้ค านึงถึงคุณสมบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการ

เพื่อแตง่ตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2564 โดยมีสาระส าคัญในประกาศดังนี้ 

 

 

 

 

 
จึงขอเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อโปรดพิจารณา

แต่งตั้งหัวหน้างานย่อย ภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ตามประกาศหลักเกณฑ์และวิธีการเพื่อ

แตง่ตัง้บุคคลใหด้ ารงต าแหน่งหัวหน้างาน พ.ศ. 2564 ซึ่งมบีุคลากรที่เข้าเกณฑก์ารพิจารณาดังนี้ 

งานบริหารทั่วไป  

1. นางสาวณิรัชดา  วันมหาชัย ต าแหน่ง เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

อายุงานเริ่มท างาน 11 ปี 2 เดือน 26 วัน 

2. นายพิทักษ์  ตันนันตา  ต าแหน่ง บุคลากร 

อายุงานเริ่มท างาน 11 ปี 24 วัน 

3. นางสาวชไมพร  ใหม่ไชยา ต าแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

อายุงานเริ่มท างาน 10 ปี 11 เดือน 1 วัน 

4. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์  ต าแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน 

อายุงานเริ่มท างาน 8 ปี 8 เดือน 11 วัน 

5. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง  ต าแหน่ง นักวิชาการเงนิและบัญช ี

อายุงานเริ่มท างาน 6 ปี 2 เดือน 15 วัน 

 



งานวิชาการ  

1. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

อายุงานเริ่มท างาน 8 ปี 10 เดือน 15 วัน 

2. นายสิงหา  เกล็ดพงษา  ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

อายุงานเริ่มท างาน 8 ปี 10 เดือน 15 วัน 

งานวิจัยและบริการวิชาการ  

1. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล ต าแหน่ง นักวิทยาศาสตร์ 

อายุงานเริ่มท างาน 6 ปี 11 เดือน 15 วัน 

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต 

1. วา่ที่รอ้ยตรี พงษ์ณรินทร์ พันธ์พชื ต าแหน่ง นักวิชาการศกึษา 

อายุงานเริ่มท างาน 8 ปี 10 เดือน 15 วัน 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตเิห็นชอบให้แตง่ตั้งบุคคลดังต่อไปนีใ้ห้ด ารงต าแหน่งรักษาการ

แทนหว้หน้างานภายในส านักงานคณะแพทยศาสตร์ดังนี ้โดยใหม้ีผลตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นต้นไป 

 1. นายพิทักษ์ ตันนันตา ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

 2. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ ์ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 

 3. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและ

บริหารวิชาการ 

 4. ว่าที่ร้อยตรี พงษ์ณรินทร์  พันธ์พืช ให้ด ารงต าแหน่งรักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

 

  4.1.3 การจัดสรรทรัพยากร รวมทั้งงบประมาณของหลักสูตรฯ และ

แผนการจัดสรรงบประมาณรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ชี้แจงการจัดสรรทรัพยากร 

รวมทั้งงบประมาณของหลักสูตรฯ และแผนการจัดสรรงบประมาณรายได้ค่าธรรมเนียมการศึกษา 

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ดังนี้ (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 4.1.3) 

 

งบประมาณรวมทั้งหมด จัดสรร 16,272,035.28 บาท แบ่งเป็น  

- ค่าตอบแทนการเรียนการสอน 400,000 บาท  

- ค่าตอบแทนการปฏิบัติงานนอกเวลา 30,000 บาท  

- ค่าใช้สอยการจัดการเรียนการสอน ค่าส่งนิสิตไปประชุม สัมมนา 

470,000 บาท  

- ค่าเบีย้เลีย้ง ที่พัก ยานพาหนะไปราชการ 250,000 บาท   

- ค่าจา้งเหมาบริการรถตู้ 250,000 บาท 

- ค่าซือ้ของที่ระลึก เลี้ยงรับรอง 50,000 บาท 



- ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสาร 500,000 บาท 

- ค่าใช้จ่ายในการประชุม ประกันคุณภาพการศึกษา ประกันหลักสูตร 

800,000 บาท 

- ค่าบ ารุงสมาชิกของแพทย์ 100,120 บาท 

- ค่าจา้งลูกจ้างช่ัวคราว 1,600,000 บาท 

- ค่าเงินสมทบเงินประกันสังคมลูกจา้งช่ัวคราว 72,000 บาท 

- ค่าพัฒนาบุคลากร อบรม 1,970,000 บาท  

- ค่าใช้สอยอื่นๆ 100,000 บาท 

- ค่าเอกสารเข้าเล่ม พิมพ์งาน 40,000 บาท 

- ค่าวัสดุทั้งหมดรวม 1,069,000  บาท  

- ค่าสาธารณูปโภค 945,000 บาท 

เงินโครงการอุดหนุน  

- โครงการฝา่ยบริหาร 800,000 บาท 

- โครงการฝา่ยวิชาการ 2,085,000 บาท 

- โครงการฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ 2,750,000 บาท 

- งบประมาณโครงการวิจัยปีที่ผา่นมา ซึ่งผูกพันมาถึงปีนี้ 1,000,000 บาท 

- งบประมาณฝา่ยบริการวิชาชีพ 290,000 บาท 

- งบประมาณฝา่ยกิจการนสิิต 1,110,000 บาท 

ค่าครุภัณฑท์ี่ดนิก่อสร้าง 

- ค่าซ่อมบ ารุง 80,000 บาท 

- ค่าครุภัณฑก์ารศกึษา 130,000 บาท 

- ค่าครุภัณฑส์ านักงาน 80,000 บาท 

- ค่าครุภัณฑไ์ฟฟ้าวิทยุ งานบ้านงานครัว โฆษณาเผยแพร่ คอมพิวเตอร์  

- ค่าครุภัณฑท์ั้งหมด 16,272,035.28 บาท 

- โครงการ ตั้งงบประมาณไว้ 800,000 บาท 

- โครงการฝา่ยวิชาการ รองคณบดีฝา่ยวิชาการ ตัดมาให้แลว้ 

- โครงการต้อนรับศษิย์เก่า 80,000 บาท ไม่ใช ่800,000 บาท 

- โครงการฝา่ยวิจัย ตัดออก 10% 

- โครงการของโรงพยาบาลติดที่ ENV แก้ไขชื่อเพื่อให้ใช้งบประมาณได้ 

เชน่ เพิ่ม คณะแพทย์, เพื่อนิสติ  

 

 



 

สรุปโครงการที่นา่จะท าร่วมกันได้ 

- โครงการซ้อมแผนอัคคีภัย 

- โครงการ 5 ส 

นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ เสนอขอใหแ้ก้ไขชื่อโครงการ ส าหรับนิสิต 

เพื่อเป็นประโยชน์กับนิสติและองค์กร และสนับสนุน HA ของโรงพยาบาล  

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร มอบหมายฝา่ยนโยบาย

และแผนสรุปเป็นเล่ม 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

เสนอว่าสามารถใช้งบประมาณวันรับปริญญารอบ 2 สลับมาใช้ก่อนได้   

 

มติที่ประชุม : มอบ นายแพทย์ ปรับแผนงบประมาณของ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย บางรายการที่

สามารถใช้เงนิ CPIRD ได้ 

 

4.1.4 เรื่อง ขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี, การจัดสรรงบครุภัณฑ์ และ

พัสดุการศึกษา ปี 2565 

สรุปเรื่อง  

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาขออนุมัติแผนปฏิบัติการประจ าปี (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.1.2), การจัดสรรงบครุภัณฑ ์และพัสดุการศกึษา ปี 2565 ซึ่งจะด าเนนิการซื้อจัดจ้างใน

ปีงบประมาณ 2565 โดยเริ่มตั้งแต่เดือนตุลาคม 2564 เป็นต้นไป ซึ่งมีรายละเอียดดังนั้น (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.1.4) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 



4.1.5 ขออนุมัติอัตราก าลังพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แพทย์ชดใช้ทุน

เพิ่มเติม) 

   นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝา่ยบริหาร เสนอพิจารณาอนุมัตอิัตราก าลัง

พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน (แพทย์ชดใช้ทุนเพิ่มเติม) จ านวน 9 เนื่องจากที่ประชุมคณะกรรมการ

จัดสรรแพทย์ผู้ท าสัญญา จัดสรร intern ไปที่ตามต่างๆ ปีนี้คณะกรรมการจัดสรรโควต้าให้เรา 19 อัตรา 

จากเดิมทุกปีได้รับจัดสรร 10 อัตรา 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เสนอที่ประชุมช่วยพิจารณา

ปรับส่วน ขอเปลี่ยนแปลงในประเภทที่ 1 กลุ่มจิตเวชศาสตร์ เวชศาสตร์ครอบครัว เวชศาสตร์ฉุกเฉิน        

ให้เหมาะกับกรอบที่เรามี ซึ่งเราขออนุมัติเปลี่ยนสาขาการรับได้ เราด าเนินการรับได้ก่อน ในวันอนุมัติรับ 

สามารถแจ้งกองบริหารงานบุคคลของกระทรวงสาธารณสุข หรือจะเห็นชอบก่อนในรอบแรก                

แล้วขออนุมัติเปลี่ยนภายหลังได้ 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.2.1 ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการสอบ

ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปี

การศึกษา 2564 

   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศึกษา ได้รับ

มอบหมายจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ า

คณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการสอบ

ประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา 2564

โดยได้ก าหนดวันสอบดังตอ่ไปนี้ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

 การสอบครั้งที่ ๑ การสอบครั้งที่ ๒ 

(แก้ไขครั้งที่ ๑) 

การสอบครั้งที่ ๓ 

(แก้ไขครั้งที่ ๒) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๓ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๕ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

 

 



 4.2.2 พิจารณาจัดซื้อแพลตฟอร์มส าเร็จรูป REXX ส าหรับการบันทึกการ

ฝึกทักษะ และติดตามความก้าวหน้าของผลลัพธ์การเรียนรู้ 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อพิจารณาจัดซื้อ

แพลตฟอร์มส าเร็จรูป REXX ส าหรับการบันทึกการฝึกทักษะ และติดตามความก้าวหน้าของผลลัพธ์การ

เรียนรู้ สืบเนื่องจากฝ่ายวิชาการได้ให้ทางบริษัทมาน าเสนอ แพลตฟอร์มส าเร็จรูป REXX เพื่อใช้ในการ

ติดตามการเรียนรู้ บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เช่น ประเมินหัตการพื้นฐานในแต่ละรายวิชา ดึงข้อมูลน าเข้าที่

เกี่ยวกับการสอบ เป็นแพลตฟอร์มที่สามารถก าหนดได้ว่าในแต่ละวิชามีผลลัพธ์การเรียนรู้ร่วมกันกับ

ผลลัพธ์ของระดับหลักสูตรในมิติใดบ้าง เก็บหัตการบันทึกของนิสิตแต่ละคน หรือเก็บหลักฐานอื่นๆ ที่

คล้ายกับ portfolio รายงานในระบบ และ track ท ารายงานรายชัน้ปีหรอืบุคคล  

บริษัทเสนอมาให ้2 รูปแบบ ดังนี ้ 

1. ช าระรายปี ค านวน 40 คนสูงสุด 240 users ตอ่ปี ช าระปีแรกเท่านั้น ช าระประมาณ 470,000 บาท  

2. ช าระราย 6 ปี ใชต้่อเนื่องยาว 6 ปี ช าระประมาณ 1,815,774.80 บาท 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.2) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ ให้ใชเ้ป็นรายปีไปก่อน 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.3.1 แต่งตั้งอาจารย์ประจ าชั้นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และ

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา 2564 

   นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายกิจการนิสิต ขอเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอพิจารณาอนุมัติแต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประจ าปีการศึกษา 2564 เนื่องจากเดิมมีแค่อาจารย์ที่ปรึกษา จะขอพิจารณาแต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันปี 

โดยอาจารย์จะดูแลนิสิตรุ่นนั้นๆจนจบ หน้าที่ส าคัญคือเรื่องการส่งต่อข้อมูลนิสิตจากช้ันปรีคลีนิกไปให้

ศูนย์แพทย์คลีนิก และขอแต่งตั้งอาจารย์ที่ปรึกษาอีกรอบ ขอจัดอาจารย์ประจ าสายรหัสนิสิตแพทย์                

ไปช่วยดูแลนิสิต paramedic และอาจารย์ประจ าหลักสูตรปรับไปเป็นอาจารย์ประจ าช้ันปี (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ มอบให้อาจารย์ประจ าช้ันปี ช้ันละ 1 ท่าน และให้ตามนสิิตขึ้นช้ันดว้ย 



 

  ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.4.1 ค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564 

   แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ขอเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอพิจารณาค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษหลักสูตร

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ภาคการศึกษาต้น ประจ าปีการศึกษา 2564 

จ านวนค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น 94,221 บาท แต่งบเบิกได้จ านวน 42,456 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.1)      

ซึ่งไม่เพียงพอ ทางสาขาได้ปรับเปลี่ยนและปรับลดค่าใช้จ่ายลงแล้ว แต่ยังต้องขออนุมัติในส่วนของ

ค่าใช้จ่ายส าหรับอาจารย์พิเศษ ดังตอ่ไปนี้ 

1. paramedic team instructor ที่สอนเรื่องการยกเคลื่อนย้ายรวมถึงการใช้วิทยุ 

จะต้องขอทีม paramedic จากโรงพยาบาลเชียงรายและโรงพยาบาลแม่ลาว  

2. ในส่วนการเรียนการสอนที่จะต้องใช้ แพทย์ EP, พยาบาล ENP, รวมถึงผู้ที่

ได้รับใบประกาศ certificate instructor ที่อยู่ในพืน้ที่ใกล้เคียงมาช่วยสอน   

3. วิชากฎหมายจริยธรรมและนิติเวชศาสตร์ ได้เชิญ อ.อนณ ปัญโญใหญ่ อยู่ที่

โรงพยาบาลพะเยา ซึ่งช่วยสอนมากว่า 10 ปี 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์             

เสนอให้เพิ่มส่วนต่างไปในปีงบประมาณ 2565 สามารถเกลี่ยงบประมาณอื่นๆมาให้สาขาปฏิบัติการ

ฉุกเฉิน และให้ใชอ้าจารย์ภายในช่วยสอน เนื่องจากเรามีอาจารย์มาเพิ่มขึน้  

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้ลดค่าเดินทางออก          

ใช้รถคณะแทน 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ ขอประชุมกับ

ฝ่ายวิชาการ ฝ่ายหลักสูตร หัวหน้าสาขาและสาขาปฏิบัติการฉุกเฉิน ส าหรับการช่วยสอน                      

เพื่อลดค่าใช้จ่าย 

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร กรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์(ประเภท

ตัวแทนคณาจารย์) ชีแ้จงปัญหา ความเข้าใจไม่ตรงกันของอาจารย์ ในเรื่องบริการการสอนวิชาต่างคณะ มี

ความคิดเห็นไม่ตรงกัน ยังเข้าใจว่าการสอน paramedic แพทย์ไทย แพทย์จีน ท าให้อาจารย์บางท่าน          

ไม่สะดวกที่จะสอน     

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์             

ชี้แจงว่าภาระงานในการสอน ในส่วนของการขอเลื่อนต าแหน่งเป็น ผอ.รศ.สามารถนับรวมช่ัวโมงการสอนได้ 

ไม่ว่าจะสอนสาขาใด เพื่อจะได้มช่ัีวโมงการสอนที่เพียงพอ  

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมอืง รองคณบดีฝา่ยการแพทย์และสหวิชาชีพ ชีแ้จงว่า ปัญหาคอือาจารย์ไม่เห็น

หัวข้อทั้งหมด ท าให้ไม่สามารถเกลี่ยเฉลี่ยตามความถนัด เชน่ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจนี  

นายแพทย์วสุชล ชัยชาญ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เสนอให้เอาทุกวิชามาดูและ

ประชุมกันในหัวข้อการสอน 



แพทย์หญิงลภัสกรณ์ เสนอให้มีคนประสานงานโดยตรงกับคณะต่างๆ ให้ติดต่อ

เพื่อใหแ้ต่ละคณะท าหนังสือแจง้ใหท้ราบล่วงหน้าว่าจะใหอ้าจารย์แต่ละท่านสอนหัวข้อใดบ้าง จ านวนกี่วิชา  

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์                

แนะน าให้เชิญประธานหลักสูตรของแต่ละคณะ คณะทันตกรรมศาสตร์ แพทย์แผนไทย แพทย์แผนจีน          

มาประชุมกัน  

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการ มอบหมายงาน

ให้ฝ่ายวิชาการ ท าหนังสือถึงคณบดีเพื่อแจ้งเวียนถึงประธานหลักสูตรในทุกคณะที่เ ชิญอาจารย์

คณะแพทย์ไปสอน ให้ด าเนินการส่ง มคอ.3 มาให้ ซึ่งมีหัวข้อและช่ัวโมงสอนรวมทั้งปี และเชิญประธาน

หลักสูตรเข้ามาแลกเปลี่ยนพูดคุยกัน  

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้เบิกจ่ายการสอนที่เกิดขึ้นในภาคการศึกษาต้น และบางส่วนให้เบิกจ่ายเหลื่อม

ปีงบประมาณ ทั้งนี ้มอบฝา่ยวิชาการ นัดประชุมกับสาขา เรื่อง การจัดจารรางผู้สอนภาคการศกึษาปลาย 

   4.4.2 การจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564 

   แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ ขอเสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ เพื่อขอพิจารณาการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ภาคการศึกษาปลาย ประจ าปีการศึกษา 2564 

เนื่องจากจ านวนนิสิตที่เข้าศึกษามีจ านวนน้อย ซึ่งค่าตอบแทนอาจารย์พิเศษ อาจจะไม่เพียงพอต่อการ

เบิกจ่าย ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2564 ประจ าปีงบประมาณ 2565 (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 4.4.2) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และประชุมกันในการจัดการเรียนการสอนอกีครั้ง 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ  

  5.1.1 นายแพทย์ สสจ.ขอความร่วมมือจัดฉีดวัคซีน walk in เข็มแรก ให้กับ

ประชาชน ในวันมหดิล วันท่ี 24 กันยายน 2564 

  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ แจ้ง ในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ว่า นายแพทย์ สสจ.ขอความร่วมมอืจัดฉีดวัคซีน walk in 

เข็มแรก ให้กับประชาชน ในวันมหดิล วันที่ 24 กันยายน 2564 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และประชุมกันในการจัดการเรียนการสอนอกีครั้ง 



 

   5.1.2 ขอพิจารณาทบทวนประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนด

หลักเกณฑ์และอัตราเงินต่าตอบแทนส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 

สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน และสาขาวิชาทันตแพทยศาสตร์ที่ปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2564 

  แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ เสนอในที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ว่า สืบเนื่องจากที่ประชุมองค์กรแพทย์ครั้งก่อน              

ได้มกีารประชุมในเรื่อง ค่าตอบแทน พตส. ของแพทย์  

  ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์               

ชี้แจงว่า ทางมหาวิทยาลัย top up ให้รวมกัน ทั้งค่า พ.ต.ส.และค่าท าเวช เราจะต้องมาคุยกันอีกรอบ 

อาจจะต้องมาปรับใหม่ ก าหนดรายละเอียด เช่น top up, พ.ต.ส, หรืออาจจะขอให้เหมือน intern โดยที่         

ไม่ตัด พ.ต.ส. ส่วน subboard อาจจะมีเพิ่มเพราะมีความแตกต่างกัน ตอนนี้ก าลังด าเนินการเจรจากับท่าน

อธิการบดี 

 

มติท่ีประชุม : ทราบ 

 

  ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคารที่ 19 ตุลาคม 2564 เวลา 09.00 น. 

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 12.50 น. 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 



 





 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2 

 

 

 



 

 
 



 



 



 



 



 



 



 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.2 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.3 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.1 

 



 

 



 

 



 

 



 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.2 

 



 
 



 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.3 

 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.1 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง ก าหนดการสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

  

 เพื่อให้การด าเนินการเป็นไปตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การศึกษาเพื่อ

ปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ.ศ. ๒๕๕๓ ข้อ ๙ การสอบเบ็ดเสร็จ จึงอาศัยอ านาจตามความในมาตรา 

๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 

๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ เป็น คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่  ๑๙ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ เป็นต้นไป ประกอบกับมติที่ประชุม

คณะกรรมการบริหารหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ครั้งที่ ๓/๒๕๖๔ วันที่ ๗ กันยายน ๒๕๖๔ และที่

ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ ๑๐/๒๕๖๔ วันที่ ๑๖ กันยายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึง

ออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ก าหนดการสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ ดังนี ้

 

 การสอบครั้งที่ ๑ การสอบครั้งที่ ๒ 

(แก้ไขครั้งที่ ๑) 

การสอบครั้งที่ ๓ 

(แก้ไขครั้งที่ ๒) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๓ ๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๑๑ เมษายน ๒๕๖๕ ๒๙ เมษายน ๒๕๖๕ 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๕ ๖ มีนาคม ๒๕๖๕ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๕ ๒๘ มีนาคม ๒๕๖๕ 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๖๔ ๓๐ มกราคม ๒๕๖๕ ๒๗ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๕ 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่               กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

ร่าง 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.2 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.3.1 

ร่าง 

ค าสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แตง่ตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ 

                                    __________________________________ 

 ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ

จัดระบบคณาจารย์เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งจะด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต 

ทั้งด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนตัว และด้านอื่นๆ ในขณะศึกษา

อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑติ ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี ้

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๑ 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๒ 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๓ 

  แพทย์หญิงวลิาสนิี ศตีิสาร 

 อาจารย์ประจ าชั้นมีหน้าที่ 

๑. ประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษานิสติในชัน้ปีนั้น ๆ 

๒. นิเทศภายในช้ันปีนัน้ ๆ 

๓. รวบรวมภาพรวมข้อมูลของนิสติช้ัน pre clinic เพื่อส่งต่อข้อมูลและประสานงานการดูแลนสิิต

กับศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก 

๔. รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากนิสิตในชัน้ปี และประสานงานกับงานวิชาการ งานพัฒนา

คุณภาพนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุม 

๕. หากนิสิตมปีัญหาให้รบีแก้ไขด่วน และรายงานให้คณบดีทราบภายใน ๗ วัน 

๖. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 



 

 

ร่าง 

ค าสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประจ าปีการศกึษา ๒๕๖๔ 

                                    __________________________________ 

 ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความส าคัญของการ

จัดระบบคณาจารย์เพื่อท าหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งจะด าเนินการให้ค าปรึกษาแนะน านิสิต 

ทั้งด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนตัว และด้านอื่นๆ ในขณะศึกษา

อยู่ภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

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

๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งอาจารย์ประจ าช้ันนิสิต 

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๔ ดังต่อไปนี้ 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๑ 

  นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๒ 

  นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร 

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๓ 

  นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ  

 อาจารย์ประจ าช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๔ 

  แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช 

 อาจารย์ประจ าชั้นมีหน้าที่ 

๑. ให้ค าปรึกษาและแนะน าวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว 

๒. มีการประชุมประจ าทุกเดือนและรายงานผลต่อคณบดีทุกครั้งที่มกีารประชุม หากไม่มีการ

ประชุมให้ชีแ้จงต่อคณบดีทุกครั้ง 

๓. หากนิสิตมปีัญหาให้รบีแก้ไขด่วน และรายงานให้คณบดีทราบภายใน ๗ วัน 

๔. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

ทั้งนี ้ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๔ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่        กันยายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.4.1 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

ภาคการศึกษาที่ 1 

 
 



 

 
ภาคการศึกษาที่2 

 



 

 

 



 

 

เอกสารประกอบวาระที่ 4.4.2 

 

 



 

 
 

 

 

 

 


