
 

รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 20 ตุลาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

……………………………………………………………………………………………….. 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล กรรมการ 

3. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการ 

5. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ กรรมการ 

6. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

7. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

4. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 

5. นายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบุตร กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และกิจการนสิิต 

3. แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยะวัช อาจารย์ประจำสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

4. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหนา้สาขาวิชาพยาธิวิทยา 

5. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้สำนักงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

6. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 



7. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

8. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

9. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

10.  นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อ                             

ที่ประชุม ดังนี้ 

1. แจ้งเรื ่อง ในวันที ่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 เจ้าฟ้าหญิงจุฬาภรณ์เสด็จมาที่

มหาวิทยาลัยพะเยาเพื่อทำหมันสุนัขและแมวในเขตจังหวัดพะเยา โดยมี ทีมแพทย์หน่วย  พอสว 

โรงพยาบาลพะเยาและกรมปศุสัตว์จังหวัดพะเยา เป็นหน่วยงานหลักในการดำเนินการ พระองค์ท่าน

ทรงตรัสชื่นชมว่า มหาวิทยาลัยพะเยา สวยงามมาก มีทัศนียภาพที่โดดเด่น และท่านทรงตรัสว่ามี                               

คณะเปิดสอนมาก แตย่ังขาดคณะสัตวแพทยศาสตร์ 

2. แจ้งเรื่อง ในวันที่ 17 – 18 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ได้รับการประเมิน

คุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx และผลการประเมินอย่างเป็นทางการ จะได้รับประมาณ

ปลายเดือนตุลาคม ซึ่งจะต้องปรับเล่ม EdPEx ภายในเดือนพฤศจิกายน เพื่อที่จะนำส่ง Screening 

ภายในเดือนธันวาคม 2565 โดยหากได้รับผลการประเมินเป็นที่เรียบร้อย ให้นัดประชุมคณะกรรมการ 

EdPEx   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.3.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงนิงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ 

ประจำเดือน ตุลาคม 2565 



  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝา่ยบริหาร รายงานงบประมาณ

คงเหลือ เงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน ตุลาคม 2565 สรุปงบประมาณ

คงเหลือ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงนิทั้งสิน้ 2,603,890 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์

เพือ่ชาวชนบท ประจำเดือน ตุลาคม 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝา่ยบริหาร รายงานงบประมาณ

คงเหลือ เง ินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพ ื่ อชาวชนบท ประจำเด ือน ส ิงหาคม 2565                 

สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 44,594,951.97 บาท 

(เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.3 รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร คร้ังท่ี 9/2565  

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการประชุม

ฝา่ยบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 9/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ หอ้งประชุมรวงผ้ึง ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.3)  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.4 แจ้งผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน 

กันยายน 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งแจ้งผลการ

ดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ประจำเดือน กันยายน 2565 จำนวน 3 ท่าน (เอกสาร

ประกอบวาระที่ 1.3.4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 นำนิสิตเข้าร่วมเป็นคณะทำงานโครงการเปิดรั ้วโรงเรียนแพทย์     

คร้ังท่ี 20 ประจำปีการศึกษา 2565 

   ว่าที่รอ้ยตรีพงณรนิทร์ พันธ์พชื รักษาการแทนหัวหนา้กิจการนสิิต แจ้งรูปแบบ 

Pop Up backdrop และ Rool Up Banner Mock Up นิทรรศการ สำหรับร่วมโครงการเปิดร ั ้ว                                  



โรงเรียนแพทย์ ครั้งที่ 20 ณ สถานีกลางบางซื่อ กรุงเทพมหานคร ในวันที่ 18 – 20 พฤศจิกายน 2565 

(เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ                   

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 9/2565 

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั ้งที ่ 9/2565 วันพฤหัสบดี ที ่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                           

ครั้งที่ 9/2565 วันพฤหัสบดี ที่ 22 กันยายน 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี                         

การแก้ไข  

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 incentive วิจัย 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอพิจารณา                

ค่า Incentive งานวิจัยของอาจารย์ ซึ่งมหาวิทยาลัยไม่ใหเ้บิกซ้ำซ้อน ตามประกาศ ดังต่อไปนี้ (เอกสาร

ประกอบวาระที่ 3.1) 

1. เป็นต้นฉบับผลงานวิชาการตพีิมพ์ในวารสารนานาชาติ Menu script 

2. ผลงานวิชาการที่ได้รับการตีพิมพ์ทั้งภายในประเทศและนานาชาติ รางวัล 15,000 บาท 



3. งานสร้างสรรคท์ี่ได้รับการเผยแพร่ 

4. Plate chart 20,000 บาท 

5. ผลงานที่ได้รับการจดทะเบียนทรัพย์สินทางปัญญา 

 นายแพทย์ธนู ตั ้งศรีเจริญ ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

สอบถามว่า หากอาจารย์แพทย์ไม่ขอค่าตีพิมพ์จากมหาวิทยาลัยพะเยา 20 ,000 บาท แต่จะขอค่า

ตีพิมพ์จากงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท เป็นจำนวนเงิน 100 ,000 บาท ได้หรือไม่ 

เนื่องจากว่าอาจารย์แพทย์ไม่สามารถเบิกค่าตีพมิพ์ซ้ำซ้อนได้ 

มติที่ประชุม : ให้เป็นวาระสืบเนื่อง โดยมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปรึกษา

กองบริหารงานวิจัย และสบพช. สำหรับการเบิกงบประมาณดังกล่าว 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1.1 พิจารณาสื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอพิจารณา         

สื่อประชาสัมพันธ์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ และจะจัดทำแผ่นพับ จำนวน 1,000 แผ่น เพื่อในการ

ประชาสัมพันธ์แนะนำคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.1) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2.1 พิจารณาประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื ่อง อนุญาตให้นิส ิต                                 

ชั้นคลินิก (เฉพาะชั้นปี ที่ 4 และ 5) งดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในช่วงก่อนสอบ หลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2565 

   แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอในที่ประชุม พิจารณา เรื่อง อนุญาตให้นิสิตชั้นคลินิก (เฉพาะชั้นปี ที่ 4 และ 5) งดปฏิบัติงาน

นอกเวลาราชการในช่วงก่อนสอบ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ประจำปี

การศกึษา 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.1) 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขอให้แก้ไข

ประกาศให้ชัดเจน และตัดประจำปีการศึกษาออก  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

 



  4.2.2 พิจารณาประกาศมหาว ิทยาล ัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอ ัตรา

ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิก

และคลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอในที่ประชุม พิจารณา เรื ่อง พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา

ค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ ผู้ป่วยมาตรฐาน สำหรับสอนนิสิตในรายวิชาระดับปรีคลินิกและ

คลินิก คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.2) 

   นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขอแก้ไข

ประกาศ ย่อหน้าที่ 1 , 3 และขอตัดคำว่า “ในรายวิชาระดับปรีคลินิกและคลินิก” ให้เป็นสำหรับสอน

นิสติ คณะแพทยศาสตร์ 

- กำหนดอัตราค่าตอบแทนวิทยากร อาจารย์พิเศษ เพื่อใช้ 2 หลักสูตร 

- ยกเลิกประกาศฉบับเก่า 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และนายพิทักษ์  ตันนันตา                                

ช่วยตรวจสอบประกาศให้ถูกต้อง และมอบใหฝ้า่ยวิชาการ ดำเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  4.2.3 พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง กำหนดอัตรา

ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝึกปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตร ีคณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอในที่ประชุม พิจารณา เรื ่อง พิจารณาประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง กำหนดอัตรา

ค่าตอบแทนในการดำเนินงานฝกึปฏิบัติงาน ระดับปริญญาตรี คณะแพทยศาสตร์ พ.ศ. 2565 (เอกสาร

ประกอบวาระที่ 4.2.3) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี และนายพิทักษ์  ตันนันตา                                

ช่วยตรวจสอบประกาศให้ถูกต้อง และมอบใหฝ้า่ยวิชาการ ดำเนนิการเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 



 ระเบียบวาระที่ 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

  - ไม่ม ี

  

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 ย้ายห้องแล็บและสำนักงานของอาจารย์พยาธิวทิยา 

 ดร.รัษฎา ประภาสะวัด หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ขอเสนอในที่ประชุม พิจารณา 

เรื่อง ย้ายห้องแลปปฏิบัติการพยาธิและห้องพักอาจารย์ โดยห้องแลปปฏิบัติการพยาธิย้ายไปชั้น 3                          

และหอ้งพักอาจารย์ย้ายไปช้ัน 1 ของอาคารพเิคราะหโ์รค 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ดร.รัษฎา ประภาสะวัด ประสานงานกับนายแพทย์สรวิศ 

บุญญฐี ผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.00 น. 

 

                                                                                
 (นายศรัณยู  พิชัยยา)     (นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล) 

 ผูบ้ันทึกการประชุม        ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

                
               (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

               ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 



 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.2 

 



 



 
 



 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.3 

 
รายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์  

คร้ังที่ 9/2565 

วันพุธ ที่ 19 ตุลาคม 2565 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

1. นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. นายแพทย์ธนู ตั้งศรเีจริญ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 

4. นายพิทักษ์  ตันนันตา รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

5. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นางสาวชลติา ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

7. นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

8. นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

9. นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

11. นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ 

12. นายทัศน์พล อ่อนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

13. นายต่อตระกูล พิสิษฐ์กุล นักวิชาการการเงนิและบัญชี 

14. นายศรราม ลาดปะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

 

รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาววนิศรา หนูตอ บุคลากร 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1  ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

  - ไม่มี - 

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  - ไม่มี – 

 ระเบียบวาระที่ 1.3 งานการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

  1.3.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ 

นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานเงินงบประมาณรายได้ 

ประจำปีงบประมาณ 2566 จากมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นจำนวนเงินทั ้งสิ ้น 2 ,693,200 บาท 

งบประมาณคงเหลือ ประจำเดือนตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ 2,603,890 บาท  

รายงานเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ ่มเพื ่อชาวชนบท เพื ่อเป็น

ค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์รายละ 300 ,000 บาทต่อคนต่อปี งบประมาณ

คงเหลือยกมา ณ วันที่ 3 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45 ,637,028.97 บาท การใช้จ่ายและ

งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 19 ตุลาคม 2565 (งบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาว

ชนบท) เป็นจำนวนเงนิทั้งสิน้ 44,594,951.97 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1)   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 งานนโยบายและแผน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายและแผนประจำเดือน 

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน  รายงานโครงการตาม

แผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 คณะแพทยศาสตร์ โดยมีโครงการที่ได้รับการอนุมัติแล้ว 6 

โครงการ แบ่งเป็น 

โครงการฝ่ายวิชาการ ได้แก่ 1) โครงการเตรียมความพร้อมการสอบ National 

license ขั้นตอนที่ 1 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 2) โครงการจัดสอบประมวล

ความรู้รวบยอด Comprehensive test หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปีการศึกษา 2565 3) โครงการ

พัฒนาศักยภาพพื้นฐานทางวิทยาศาสตร์ ปีการศึกษา 2564-2565 

โครงการฝา่ยวิจัย และบริการวิชาการ ได้แก่ โครงการประชุมวิชาการประจำปี 

คณะแพทยศาสตร์ 

โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ ได้แก่ โครงการส่งเสริมกิจกรรมวิชาการ

สำหรับแพทย์เพิ่มพูนทักษะ 



โครงการฝ่ายบริหาร ได้แก่ โครงการประเมิน EdPEx ภายในระดับคณะ 

ประจำปีการศกึษา 2564 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.4.2 รายงานผลการดำเนินงาน ฝึกอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงานภายนอก 

นายทัศนพ์ล อ่อนศรี นักวิเคราะหน์โยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงาน 

ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอก ประจำเดือน ตุลาคม 2565 โดยมีจำนวน 6 ท่าน ที่ฝึกอบรม/

สัมมนา/ศกึษาดูงานภายนอก ภายในเดือนตุลาคม ทั้งแบบ onsite และ online 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.5 งานบุคลากร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.5.1 รายงานผลการดำเนินงานบุคลากรประจำเดือน 

นายพิทักษ์ ตันนันตา รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป รายงานผลการ

ดำเนินงานบุคลากรประจำเดือนต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระ

ที่ 1.5.1) ดังต่อไปนี ้

1. รายงานความก้าวหน้าบุคลากรใหม่ คำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ 7161/2565 

เรื่อง บรรจุและแต่งตั้งพนักงานมหาวิทยาลัย ราย นายแพทย์วงษ์ธวัชร์                             

เหลี่ยวรุ่งเรอืง ตำแหน่ง อาจารย์ ตั้งแต ่3 ตุลาคม 2565 เป็นต้นไป 

2. รายงานการปรับวุฒิ/เพิ่มวุฒิ ตามคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ อว 7304/ว 4483 

ลงวันที่ 12 ตุลาคม 2565 เรื่อง เปลี่ยนตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัย  

จากพนักงานสายสนับสนุนเป็นพนักงานสายวิชาการ (อาจารย์) จำนวน  

4 ราย ได้แก่ พญ.ภัทรณี ศรีชัยรัตนกูล, นพ.พงศธร ทั้งสุข, พญ.สิริกร  

สาททอง, นพ.ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล 

3. บุคลากรสายวิชาการ เดิมมีบุคลากรสายวิชาการจำนวน 46 คน รายเดิม

ลาออก 2 คงเหลือ 44 คน และลาออกเพิ่มอีก 2 คน ได้แก่ พญ.วิลาสินี 

บุณยนฤธี มีผลตั้งแต่ 1 ธ.ค. 65 และพญ.ณัฎฐินี นันทาทอง (อยู่ใน

ระหว่างดำเนินการบอกเลิกสัญญาจา้ง) คงเหลือ 42 คน 

4. บุคลากรสายวิชาการ ที ่ปฏิบัติงาน จำนวน 33 คน และลาศึกษาต่อ  

จำนวน 10 คน 



5. บุคลากรสายสนับสนุน เดิมมีบุคลากรจำนวน 55 คน รายเดิมลาออก                            

5 คน และปรับวุฒิเป็นสายวิชาการ 3 คน ทำให้เดือนตุลาคมคงเหลือ                                    

47 คน ทั้งนี้ ในเดือนพฤศจิกายนจะลาออก 1 คน คือ นายแพทย์วิศิษฐ์ 

ประตาทะยังมีผลตั้งแต่ 1 พ.ย. 65 ทำให้เดือน พฤศจิกายน จะมีบุคลากร

สายสนับสนุนคงเหลอื 46 คน 

6. บุคลากรสายสนับสนุน ที ่ปฏิบัติงาน จำนวน 37 คน และลาศึกษาต่อ  

จำนวน 11 คน 

7. อัตราพนักงานสายสนับสนุนตำแหน่งนายแพทย์ อัตรากำลังที ่ได้รับ 

ในปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนายแพทย์ (แพทย์ชดใช้ทุน) คงเหลือ  

5 อัตรา รับสมัครและประกาศผู้ผ่านการสัมภาษณ์เรียบร้อยแล้ว จำนวน  

1 อัตรา คือ นางสาวณัฐณิชา จินดาวงค์ เริ่มปฏิบัติงาน 1 กุมภาพันธ์ 

2566 เนื ่องจากติดฝึกเพิ ่มพูนทักษะฯ ทั ้งนี ้ อัตราคงเหลือดังกล่าว                                            

จะถูกตัดในปีงบประมาณ 2566 เนื่องจาก คณะแพทยศาสตร์จะได้รับ

อัตราพนักงานตำแหน่งแพทย์ชดใช้ทุน จำนวน 10 อัตรา 

8. จำนวนบุคลากรที่จะกลับเข้าปฏิบัติงานในปี 2566 ทั้งสายวิชาการ และ

สายสนับสนุน จะกลับเข้าปฏิบัติงานในปี 2566 มีจำนวนรวมทั้งสิน้ 11 คน 

แบ่งเป็น   

1) บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 7 คน 

2) บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 4 คน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 งานพัสดุ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.6.1 รายงานผลการดำเนินงานพัสดุประจำเดือน 

1. รายงานแผนจัดซ ื ้อจ ัดจ ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566  ได ้แก ่               

1) ค่าถ่ายเอกสาร/พิมพ์งาน/พิมพ์เขียว/เข้าปก/เย็บเล่ม 2) ค่าวัสดุ

การศกึษา 3) ค่าวัสดุเครื่องแต่งกาย 4) ค่าจัดซื้อของที่ระลึกและเลี้ยง

รับรอง 5) ค่าเชา่รถตู้ 

2. รายงานแผนจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เงินนอก

งบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) รหัสโครงการ 

99664001 ได้แก่ ค่าเชา่รถตู้ 



3. รายงานแผนจัดซื ้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2566 เงินนอก

งบประมาณ (โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท) รหัสโครงการ 

90158007 ได้แก่ 1) ค่าเชา่เครื่องถ่ายเอกสารขาว-ดำ 2) ค่าเชา่เครื่อง

ถ่ายเอกสารสี 3) ว ัสดุสำนักงาน 4) วัสดุเชื ้อเพลิงและหล่อลื่น  

5) ครุภัณฑ์สำนักงาน 6) ทำตรายาง 7) วัสดุโฆษณาและเผยแพร่  

8) ครุภัณฑค์อมพิวเตอร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.4.1) 

มติท่ีประชุม : จัดทำป้ายชื่อหน้าหอ้งสำนักงาน จัดทำผังบุคลากรหน้าสำนักงาน และป้ายตั้งโต๊ะทำงาน 

ระเบียบวาระที่ 1.7 งานเทคโนโลยีและสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.7.1 รายงานผลการดำเนินงานเทคโนโลยีและสารสนเทศประจำเดือน 

นายศรราม ลาดปะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงานผลการปฏิบัติงาน

ประจำเดือน ตุลาคม 2565  

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ ชี ้แจงแผ่นพับแนะนำ 

คณะแพทยศาสตร์  เพ ื ่ อ ใ ช ้ ใ นการ เผยแพร ่  แนะนำคณะแพทยศาสตร ์  จดหมายข ่ า ว  

กราฟแสดงความสัมพันธ์บนเว็บไซต์ และการตอบข้อรอ้งเรียนการใหบ้ริการทางเว็บไซต์คณะ  

มติท่ีประชุม : รับทราบและให้มกีารเข้าอีเมลของทางคณะ เดือนละ 2 ครัง้ เพื่อตรวจสอบข้อร้องเรียน   

ที่ให้บริการจากทางเว็บไซต์คณะ 

ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน                          

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 8/2565 เมื่อจัพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 

    ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์      

ครั้งที่ 8/2565 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 15 กันยายน 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 

 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.1 งานเทคโนโลย ีและสารสนเทศ  ขออน ุม ัต ิจ ัดพ ิมพ ์แผ ่นพ ับแนะนำ                                                         

คณะแพทยศาสตร ์    

งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร เรื่อง ขออนุมัติจัดพิมพ์แผ่นพับ

แนะนำคณะแพทยศาสตร์ เพื่อใช้ในการประชาสัมพันธ์คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบ       

วาระที่ 4.1) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบและต้องมีการปรับปรุงแก้ไขข้อมูลแผ่นพับแนะนำคณะแพทยศาสตร์ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ 

- ไม่มี  

   กำหนดให้จัดประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 10/2565  

ในวันจันทร์ที่ 14 พฤศจิกายน 2565 เวลา 14.00 – 16.00 น. ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปิดการประชุม เวลา 12.20 น. 

                                                                

                                                                                 
     (นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา)                                                (นายศรัณยู พิชัยยา) 

           ผูบ้ันทึกการประชุม    ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.4 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 

 
 

 

 



 

 



 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 3.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.1 

 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.1 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง อนุญาตให้นสิิตช้ันคลินิก (เฉพาะช้ันปีที่ ๔ และ ๕) งดปฏิบัติงานนอกเวลาราชการในชว่งก่อนสอบ  

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ คณะแพทยศาสตร ์ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

  

 เพื่อให้การปฏิบัติงานของนิสิตชั้นคลินิก (เฉพาะชั้นปีที่ ๔ และ ๕) ก่อนการสอบลงกองของ

รายวิชา ทุกประเภทเป็นไปอย่างเหมาะสม คณะแพทยศาสตร์ เห็นสมควรให้งดการอยู่เวรนอกเวลาราชการ

และการปฏิบัติงานของนิสิตแพทย์ ตั้งแต่เวลา ๑๖.๐๐ น. เป็นต้นไปของวันก่อนสอบ จนกว่าการสอบลงกอง

จะเสร็จสิ้น และขึ้นปฏิบัติงานต่อตามปกติในวันถัดไปหากเป็นวันราชการ และหยุดปฏิบัติงานต่อเนื่องหาก

เป็นวันเสาร์-อาทิตย์ เพื่อเตรียมตัวขึน้ปฏิบัติงานแผนกใหม่ต่อไป 

 

 ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่       ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

     (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

   คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.2 

 

 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.3 

 

 


