
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 13/2565 

    วันพุธ ที่ 21 ธันวาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล กรรมการ 

4. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ กรรมการ 

5. แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการ 

6. แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช กรรมการ 

7. นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการ 

8. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3.  นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

4. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 

5. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และกิจการนสิิต 

2. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 

3. นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัยและบริการวิชาการ 

4. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

5. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 



7. นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ 

8. นายอภสิิทธิ์ ศรีรักษา นักวิทยาศาสตร์ 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อ                             

ที่ประชุม ดังนี้ 

1. ในวันที่ 27 ธันวาคม 2565 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ดำเนินโครงการ UP 

CSV สู่ชุมชนโดยการออกหน่วยแพทย์อาสาให้บริการตรวจสุขภาพแก่ประชาชนในชุมชน ที่บ้านห้วยปุ้ม 

อำเภอเชยีงคำ จังหวัดพะเยา 

2. ในวันที่ 28 ธันวาคม 2565 กำหนดจัดงานทำบุญปีใหม่ของคณะแพทยศาสตร์ 

3. ในวันที่ 4 – 6 มกราคม 2566 มหาวิทยาลัยพะเยา กำหนดจัดพิธีกวนข้าวทิพย์                          

โดยการล่องเรือ ณ วัดศรีโคมคำ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

4. ในวันที่ 25 – 27 มกราคม 2566 งานพะเยาวิจัย มีการนำเสนอและงานประกวด

ผลงานวิจัย ณ อาคารพระอุบาลี มหาวิทยาลัยพะเยา และงานแพทยศาสตร์ศึกษา จัดขึ้น ณ โรงแรม                              

มิราเคิล แกรนด์ กรุงเทพมหานคร 

5. ในวันที่ 17 กุมภาพันธ์ 2566 พิธีพระราชทานปริญญาบัตร ปีการศึกษา 2564                                    

โดยคณะแพทยศาสตร์ จะดำเนินงานด้านฝ่ายการแพทย์ การตรวจ ATK, CPR สำหรับผู้ที่ถวายงาน                                 

ซึ่งจะมีการซ้อมเตรียมความพรอ้มดังปีที่ผ่านมา 

6. ทางมหาวิทยาลัยดำเนินการส่งเล่มประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 

EdPEx สำหรับโครงการประเมินคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ EdPEx ของแต่ละคณะรวม 9 คณะ 

ขณะนี้รอผลพิจารณาจากกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) ว่าคณะ

แพทยศาสตร์จะผา่นเกณฑห์รอืไม่ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 

 



  ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1 .3 . 1  รายงานงบประมาณคง เหล ื อ  เ ง ิ น งบประมาณรายได้                                            

คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤศจกิายน 2565 

    นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานงบประมาณ

คงเหลือ และรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ประจำเดือน พฤศจิกายน 

2565 มูลค่าใบสั่งซือ้ (ผูกพัน) เป็นจำนวน 183,228 บาท ใช้ไปเป็นจำนวนเงิน 190,135 บาท ดังต่อไปนี้ 

- ค่าสาธารณูปโภค     - บาท 

- ค่าตอบแทน   133,135.00 บาท 

- ค่าใชส้อย     31,228.00 บาท 

- ค่าวัสด ุ     34,000.00 บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา   175,000.00 บาท 

รวม    373,363.00 บาท 

  สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิน้ 2,604,071.00 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์

เพิ่อชาวชนบท ประจำเดือน พฤศจกิายน 2565 

   นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการเบิก-

จ่ายงบประมาณเงินโครงการผลิตแพทย์เพ ิ ่มเพื ่อชาวชนบท ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565                                                         

โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการจัดสรรเงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่ อชาวชนบทเพื่อ                                          

เป็นค่าใช้จ ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ รายละ 300,000 บาทต่อคนต่อปี  

งบประมาณที่ได้รับจัดรร คงเหลือยกมา ณ 1 ตุลาคม 2565 เป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 45,637,028.97 บาท 

บวกกับปรับปรุงรายการ จำนวนเงิน 4,843 บาท รวมเป็นเงินทั้งสิน้ 45,641,871.97 บาท นัน้ 

    ฝ่ายบริหาร จงึขอรายงานการเบิก-จ่ายงบประมาณเงินโครงการผลติแพทย์เพิ่ม

เพื่อชาวชนบท งบประมาณใชสั่งซื้อ (ระหว่างเบิก) จำนวนเงิน 1,712,646.00 บาท งบประมาณใช้ไป                                    

เป็นจำนวน 662,276.08 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ 2,374,922.08 บาท  

   สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจกิายน 2565 ดังต่อไปนี้ 

    - ค่าจ้างบุคลากร     348,000.00  บาท 

- ค่าตอบแทน       43,180.00 บาท  

- ค่าใชส้อย      940,853.08 บาท  

- ค่าวัสดุ       65,690.00 บาท 



- ค่าสาธารณูปโภค          2,341.00 บาท  

- ค่าครุภัณฑ ์       90,590.00 บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา     884,268.00 บาท 

- ปีการศกึษา 2564/1 อื่น ๆ             - บาท 

    รวม    2,374,922.08 บาท 

  สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิน้ 43,266,949,89 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  1.3.3 แจ้งรายชื่อผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือน พฤศจิกายน 2565

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานบัญชี

รายละเอียดผูร้ับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  1.3.4 รายงานการประชุมฝ่ายบริหาร คร้ังท่ี 11/2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร รายงานการประชุม

ฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 11/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น.                              

เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ ้ง ชั ้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีรายละเอียดดังนี ้                             

(เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.4) 

1. ด้านความก้าวหน้าในการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปี

งบประมาณ 2566 

1.1 โครงการด้านการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ      

อยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 4 โครงการ 

1.2 โครงการด้านคุณภาพนิสิต รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 1 โครงการ 

1.3 โครงการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบโดยฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ ดำเนินการแล้วเสร็จ โครงการ และอยู่ระหว่างดำเนินโครงการ 2 โครงการ 

1.4 โครงการบริการวิชาการ รับผิดชอบโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ 

ยังไม่เริ่มโครงการ 

1.5 โครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพโปร่งใส

และมีธรรมาภบิาลฝา่ยบริหาร รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหาร ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 

2. งานด้านบุคลากร การประกาศสอบข้อเขียนของบุคลากรสายสนับสนุน                             

ในวันที่ 22 ธันวาคม 2565 จำนวน 5 ตำแหน่ง ได้แก่ 



1. นักวิจัย 

2. เจ้าหนา้ที่วจิัย 

3. นักวิชาการศกึษา 

4. เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

5. นักจิตวิทยา 

นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งต่อใน                                  

ที ่ประชุม เรื ่อง การจัดซื้อฐานข้อมูล Clinical Key เนื ่องจากที่มหาวิทยาลัยพะเยาจะไม่มีการซื้อ

ฐานขอ้มูลดังกล่าวแล้วนัน้ ขอให้ชะลอการจัดซื้อไปก่อน โดยนายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ขอปรึกษาหารือ

กับศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 กำหนดการประชุมโครงการทบทวนหลักสูตรวันที่ 19-20 มกราคม 

2565 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต แจ้งกำหนดการประชุมโครงการทบทวนหลักสูตร ในวันที่ 19 - 20 มกราคม 2565 ณ โรงแรม                                      

เอ็มทู วอเตอร์ไซต์ อำเภอเมือง จังหวัดพะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 
 

  1.4.2 บริจาคเงนิเข้าคณะแพทยศาสตร์ (งานพัฒนาคุณภาพนิสิต) 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและและพัฒนาคุณภาพ

นิสิต แจ้งช่องทางการบริจาคเงิน เพื่อเป็นทุนการศึกษาของนิสิตคณะแพทยศาสตร์  (เอกสารประกอบ

วาระที่ 1.4.2) 

  นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ขอให้เพิ่ม                              

รูป QR-code เพื่อความสะดวกสำหรับผู้บริจาคเงิน 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

   1.5.1 รายงานผลการดำเนินงานโครงการประชุมวิชาการประจำปี                                   

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 1/2565 

   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค ์รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ รายงาน

ผลการดำเนินโครงการประชุมวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1 ในวันที่ 25 พฤศจิกายน 2565 

โดยมีผู้เข้าร่วมงานรวม 150 คน ผลงานส่งเข้าร่วมนำเสนอแบบ Oral Presentation 5 ผลงาน และแบบ 



Poster Presentation 5 ผลงาน ด้านความพึงพอใจของโครงการ มีความพึงพอใจมากต่อวิทยากรพิเศษ 

สถานที่จัดงาน และหัวข้อบรรยาย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.5.2 รายงานความก้าวหน้าในเร ื ่องการเบ ิกจ่ายค่าจ ้างต ีพ ิมพ์

ผลงานวิจัย 

   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค ์รองคณบดีฝา่ยวิจัยและบริการวิชาการ รายงาน

ความก้าวหน้าในเรื่องการเบิกจ่ายค่าจ้างตีพิมพ์ผลงานวิจัย จากคุณสุกิจ ภู่รัก รองผู้อำนวยการฝ่าย

บริหารทั่วไป สถาบันผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช.) สามารถเบิกจ่ายโดยอ้างถึงระเบียบ

กระทรวงการคลัง พ.ศ.2564 ค่าจา้งตพีิมพ์ผลงานวิจัย ไม่เกิน 100,000 บาท  

   ในเรื่องของ Super KPI ปีงบประมาณ 2566 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ 

พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  เสนอต่อที่ประชุมขอให้หัก 10% เก็บเป็นงบประมาณฉุกเฉิน

ของฝ่ายวิจัยของคณะแพทยศาสตร์ แต่ในปีงบประมาณ 2565 มีผลงานวิจัย 5 เรื่อง นายแพทย์สรวิศ 

บุญญฐี 3 เรื่อง ให้ได้รับเงินรางวัล 45,000 บาท และดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง 2 เรื่อง ให้ได้รับเงินรางวัล 

30,000 บาท 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 11/2565 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั้งที่ 11/2565 วันพุธที่ 16 พฤศจิกายน 2565 เวลา 9.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                            

ครั ้งที ่ 11/2565 วันพุธที ่ 16 พฤศจิกายน 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี                         

การแก้ไข 

 ระเบียบวาระที่ 2.2 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 12/2565 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั ้งที ่ 12/2565 วันอังคาร ที่ 6 ธันวาคม 2565 เวลา 14.00 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมคณบดี                                    

คณะแพทยศาสตร ์ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 



มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                            

ครั ้งที ่ 12/2565 วันอังคาร ที ่ 6 ธันวาคม 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี                         

การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 ระเบียบวาระที่ 3.1 พิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตรา

ค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสาขาว ิชาแพทยศาสตร์ ท ี ่ม ีว ุฒิบ ัตรหรือ

ประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระดับสาขาต่อยอดหรือ                                        

อนุสาขา (Subboard)และปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 

  นายแพทย์ธนู ตั ้งศรีเจริญ ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร                                

ขอพิจารณาร่างประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัยสาขาวิชาแพทยศาสตร์ เสนอพิจารณาร่างประกาศ ตามเอกสารแนบ  

 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เสนอให้

ปรึกษากองกฎหมายก่อน และส่งร่างประกาศให้กองกฎหมายตรวจสอบต่อไป (เอกสารประกอบวาระ                           

ที่ 3.1) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และให้นำเข้าวาระสืบเนื่องครัง้ตอ่ไป 
 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่มี 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2.1 พิจารณา เปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าวิชาออร์โธปิดกิส์ 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าภาควิชาออร์โธปิดิกส์ สืบเนื่องจาก

การประชุมของภาควิชาออร์โธปิดิกส์ จากเดิม นายแพทย์วรกันต์ วรธำรงผไท ขอเปลี่ยนเป็นนายแพทย์

วงษ์ธวัชร ์เหลี่ยวรุ่งเรอืง 

  และสืบเนื่องจากการประชุมของภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน เสนอพิจารณา      

เปลี่ยนแปลงชื่อหัวหน้าภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน จากเดิม นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ขอเปลี่ยนเป็น

แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช 



มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้นายพิทักษ์ ตันนันตา จัดทำคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ แต่งตั้ง

หัวหนา้ภาควิชา ให้มผีลตัง้แต่วันที่ 1 มกราคม 2566 เป็นต้นไป  

 

   4.2.2 ขอให้หัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการโดยตำแหน่ง 

หากเข้าร่วมไม่ได้ให้ส่งผู้แทน 

   แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต             

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอให้หัวหน้าภาควิชาเข้าร่วมประชุมฝ่ายวิชาการโดยตำแหน่ง หาก

เข้าร่วมไม่ได้ให้สง่ผู้แทน   

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 วาระอื่นๆ 

5.1 ห้อง Simulation Center 

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ติดตามความคบืหนา้การจัดทำห้อง Simulation Center  

   นายอภิสิทธิ์ ศรีรักษา นักวิทยาศาสตร์ ได้แจ้งต่อในที่ประชุม เรื่องการจัดทำ

ห้อง Simulation Center โดยมีงบประมาณจัดทำ เป็นจำนวนเงิน 15,000,000 บาท ซึ่งแบ่งออกเป็น       

2 สว่น ดังนี้ 

1. ส่วนที่ 1 เป็นงบประมาณในการจัดทำห้องฯ จำนวน 8,000,000 บาท      

ซึ่งปัจจุบันให้บริษัท ดำเนินการออกแบบผังโครงสรา้งและประเมินราคาในการจัดทำหอ้ง 

2. ส่วนที ่ 2 เป็นงบประมาณในการจัดซื ้อระบบและครุภ ัณฑ์ จำนวน 

7,000,000 บาท 

มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ รองคณบดีฝ่ายบริหาร กำกับติดตามการจัดทำห้อง 

Simulation Center และมอบหมายใหน้ายอภสิิทธิ์ ศรรีักษา เร่งติดตามผังโครงสร้างดังกล่าวจากบริษัท  
 

   5.2 ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียนการสอนนิสิตแพทย์ 

โครงการผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งต่อที่

ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง ขออนุมัติงบประมาณสนับสนุนการจัดการเรียน

การสอนนิสติแพทย์ โครงการผลิตแพทย์มหาวิทยาลัยพะเยา  

สรุปเรื่อง 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ร่วมกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาล

พะเยา ได้จัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นคลินิก ซึ่งเป็นนิสิตโครงการผลิต



แพทย์เพิ่มเพื่อชนบท และในการจัดการเรียนการสอนนิสิตโครงการดังกล่าว ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา                                   

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ได้รับการจัดสรรงบประมาณสนับสนุนสำหรับการเรียนการสอนสำหรับ

นิสิตแพทย์จากสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สบพช) รายละ 300,000 

บาท/คน/ปี และในการปีการศกึษา 2560 และ 2561 มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการรับนิสิตเข้าศึกษา

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวน 2 คน และในปี

การศึกษา 2562 – 2563 นิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ทั้ง 2 คน ได้เข้าศึกษาใน

ช้ันคลินกิ ณ ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินกิ โรงพยาบาลพะเยา ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 1.  นายวีรพันธ์  จันทรายมูล รหัสประจำตัวนิสติ 60057750 

 2. นางสาววราสิน ีปัญญา รหัสประจำตัวนิสติ 61050596 

 แต่เนื ่องจากนิสิตแพทย์ดังกล่าวไม่ใช่นิสิตโครงการผลิตแพทย์เพิ ่มเพื ่อชนบท                 

และในสัญญาการเป็นนิสิตแพทย์โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ไม่ได้ระบุการสนับสนุน

งบประมาณสำหรับการจัดการเรียนการสอนให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก จึงทำให้                             

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ไม่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน 

กรณีนิสิตโครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปีการศึกษาปัจจุบัน 

คิดเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 1,800,000 บาท (คนละ 900,000 บาท) ซึ่งที่ผ่านมาศูนย์แพทยศาสตรศึกษาฯ 

ได้รับการงบประมาณสนับสนุนการเรียนการสอน เฉพาะค่าธรรมเนียมการศึกษา (ร้อยละ 70) ของนิสิต

แพทย์โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 ทั้งนี ้คณะแพทยศาสตร์และศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินกิ โรงพยาบาลพะเยา พบว่า 

งบประมาณในการจ ัดการเร ียนการสอนสำหร ับน ิส ิตแพทย์ ตรวจสอบแล้วม ีค ่าใช ้จ ่ายจริง                  

เป ็นจำนวนเง ินทั ้งส ิ ้น 1,176,000 บาท (หนึ ่งล ้านหนึ ่งแสนเจ็ดหมื ่นหกพันบาทถ้วน) ในการนี้                              

คณะแพทยศาสตร ์ จ ึงขออนุม ัต ิงบประมาณสนับสนุนการจ ัดการเร ียนการสอนนิส ิตแพทย์                                  

โครงการผลิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยา สำหรับศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ช่วยตรวจแก้ไขหนังสือขออนุมัติ

สนับสนุนงบประมาณดังกล่าว และให้เร่งดำเนนิการเสนอต่อมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  5.3 พิจารณาขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรและอาจารย์

ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผู้รับผิดชอบ

และอาจารย์ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

(เอกสารประกอบวาระที่ 5.3) 



1. ขอเปลี่ยนแปลงอาจารย์ผูร้ับผดิชอบหลักสูตร จากเดิม นายแพทย์วงศ์วัฒน์ 

เตมียบุตร เป็น นายแพทย์วงษ์ธวัชร ์เหลี่ยวรุ่งเรอืง 

2. ขอถอนอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทวีวรรณ       

ศรสีุขคำ เนื่องจากเกษียณอายุราชการ 

3. ขอเพิ่มอาจารย์ประจำหลักสูตร คือ ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เทียนทอง  ต๊ะแก้ว 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

  5.4 MOU ของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ สอบถามในที่ประชุม เรื่อง ติดตามความคืบหน้าของ MOU                              

ของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งกระบวนการดังกล่าว ทางกองกฎหมายแจ้งให้แก้ไข

ข้อความใน MOU และหากแก้ไขเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งเป็นไฟล์ให้กับกองกฎหมาย ตรวจสอบก่อน

เสนอใหค้ณบดีลงนาม  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และเร่งดำเนินการแก้ไขข้อความตามที่กองกฎหมายกำหนด 

 

  5.5 ขอพิจารณาปรับงบประมาณค่าตอบแทนของอาจารย์พิเศษ 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตร์บัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  แจ้งต่อในที ่ประชุม เรื ่อง  ขอพิจารณาปรับงบประมาณ

ค่าตอบแทนของอาจารย์พิเศษ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยขอปรับงบประมาณรายได้

ของสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

   

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั ้งต่อไปในวันพุธที่ 18 มกราคม 2566 เวลา 09.30 น.                                    

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

 

 

 

 

 



ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

               
         (นายศรัณยู  พิชัยยา)      (นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล) 

    ผูบ้ันทึกการประชุม                             ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

                         
                      (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

                      ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.1 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.2 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.3 

 



  
 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.3.4 

 

 
รายงานการประชุม 

ฝ่ายบริหาร สำนักงาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งท่ี 11/2565 

วันที่ 14 ธันวาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

1. นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. นายแพทย์ธนู ตั้งศรเีจริญ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการแทนหัวหนา้สำนักงาน 

4. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

5. นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

6. นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

7. นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

9. 

10. 

11. 

12. 

นางสาววนิศรา หนูตอ 

นางสาวณัฐิกานต์ นันทโภคิน 

นายทัศน์พล อ่อนศรี 

นายต่อตระกูล พิสิษฐ์กุล 

บุคลากร 

นักวิชาการพัสดุ 

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

นักวิชาการการเงนิและบัญชี 

13.  นายศรราม ลาดปะละ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม  

1. นายพิทักษ์  ตันนันตา รักษาการแทนหัวหนา้งานบริหารทั่วไป 

2. นางสาวชลติา ยงยิ่ง นักวิชาการการเงนิและบัญชี 

3. นายณัฐวุฒิ เครืออินทร์ พนักงานขับรถ 

   

 



เริ่มประชุมเวลา 10.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธาน แจ้งที่ประชุมทราบ 

   นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งในที่ประชุม                                

ฝ่ายบริหาร เรื ่อง กำหนดการโครงการทำบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจำปี 2566 ในวันพุธที่ 28 

ธันวาคม 2565 ณ บริเวณลานหน้าห้องจ่ายยาผู้ป่วยนอก 2 ชั้น 2 อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา ตั้งแตเ่วลา 09.00 -12.00 น. (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

ระเบียบวาระที่ 1.3 งานการเงิน แจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

   1.3.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณรายได้ ประจำเดือน

พฤศจกิายน 2565 

 นายต่อตระกูล พิสิษฐ์กุล นักวิชาการการเงินและบัญชี รายงานงบประมาณ

คงเหลือ งบประมาณรายได้ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 สรุป

งบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 2,604,071.00 บาท 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงนิโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท 

(CPIRD) ประจำเดือนพฤศจกิายน 2565 

   นายต่อตระกูล พิสิษฐ์กุล นักวิชาการการเงินและบัญชี รายงานการใช้จ่ายและ

งบประมาณคงเหลือเงินโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565      

สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 30 พฤศจิกายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ้น 43,266,949.89 

บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

 



 ระเบียบวาระที่ 1.4 งานนโยบายและแผน แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 รายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติ

การประจำปีงบประมาณ 2566  

   นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานต่อที่ประชุมฝ่าย

บริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง สรุปความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการตามแผนปฏิบัติ

การ ประจำปีงบประมาณ 2566 ประจำเดือนพฤศจกิายน 2565 แบ่งเป็น 4 ยุทธศาสตร ์(เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.4.1) ดังนี้  

   - ยุทธศาสตร์ที่ 1 การเตรียมคนและเสริมสร้างศักยภาพให้มีสมรรถนะและ

ทักษะแหง่อนาคต มี 2 ดา้น ได้แก่ 

    1.1 ด้านการจัดการเรียนการสอน รับผิดชอบโดยฝ่ายวิชาการ : 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งหมด 29 โครงการ อยู่

ระหว่างกำลังดำเนนิโครงการ 4 โครงการ จากที่ขออนุมัติโครงการ 4 โครงการ     

    1.2 ด้านคุณภาพนิสิต รับผิดชอบโดยฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต : 

โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566  มีจำนวนทั้งหมด 19 โครงการ 

ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างกำลังดำเนินโครงการ 1 โครงการ จากที่ขออนุมัติ

โครงการ 2 โครงการ 

   - ยุทธศาสตร์ที่ 2 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม และบริการวิชาการเพื่อ

พัฒนาชุมชนและสังคม มี 2 ดา้น ได้แก่  

    1.1 การสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม รับผิดชอบโดยฝ่ายวิจัยและ

บริการวิชาการ : โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566  มีจำนวนทั้งหมด 6 

โครงการ ดำเนินการแล้วเสร็จ 1 โครงการ และอยู่ระหว่างกำลังดำเนินโครงการ 2 โครงการ จากที่ขอ

อนุมัตโิครงการ 3 โครงการ 

    1.2 บริการวิชาการ รับผิดชอบโดยฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ :     

โครงการตามแผนปฏิบัติการ ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งหมด 2 โครงการ ยังไม่มีการเริ่ม

ดำเนนิการ 

   - ยุทธศาสตรท์ี่ 3 การส่งเสริมการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรมเพื่อความเป็นไทย

และเอกลักษณ์ของชาติ รับผิดชอบโดยฝ่ายกิจการนิสิต : โครงการ/กิจกรรมตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2566 ขออนุมัตแิละดำเนนิการแล้วเสร็จ 1 โครงการ 

 

 



   - ยุทธศาสตร์ที่ 4 การพัฒนาระบบบริหารจัดการที่ทันสมัย มีประสิทธิภาพ

โปร่งใส และมีธรรมาภิบาลฝ่ายบริหาร รับผิดชอบโดยฝ่ายบริหาร : โครงการตามแผนปฏิบัติการ 

ประจำปีงบประมาณ 2566 มีจำนวนทั้งหมด 9 โครงการ ดำเนินโครงการเป็นที่เรียบร้อยแล้ว 1 

โครงการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

   1.4.2 รายงานผลการดำเนินงาน ฝึกอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงานภายนอก 

   นายทัศน์พล อ่อนศรี นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานต่อที่ประชุมฝ่าย

บริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2) ดังต่อไปนี้ 

   1. ขั้นตอนการขออนุมัติฝึกอบรม สัมมนาดูงานภายนอก (คณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา) 

   2. รายงานผลการดำเนินงาน ฝึกอบรม/สัมมนา/ศึกษาดูงานภายนอก ทั้งใน

นามของคณะและคณบดีมอบหมาย ในเดือนพฤศจกิายนถึงธันวาคม 2565 ทั้งแบบ onsite และ online 

   นายแพทย์ธนู ตั ้งศรีเจริญ  ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพ

องค์กร ขอเสนอในที่ประชุม เรื่อง กรณีที่ขอเข้าร่วมการอบรม  ที่ไม่ได้เพิ่มศักยภาพการทำงานเฉพาะ

ด้านของตนเองนั้น ขอไม่อนุญาตใหไ้ป 

   นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอนำเรื่องดังกล่าว

พูดคุยในที่ประชุมองคก์รแพทย์ 

   3. ค่าเบีย้เลีย้ง ค่าเชา่ที่พัก และค่าพาหนะ ปีงบประมาณ 2566 รหัสโครงการ 

99663001 ข้อมลู ณ เดือนธันวาคม ยอดคงเหลอื 108,922.00 บาท 

   4. ค่าพัฒนาบุคลากร งบปีการศึกษา 2563/ปีงบประมาณ 2566 รหัส

โครงการ 99664001 ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม ยอดคงเหลอื 2,242,632.00 บาท 

   5. สรุปผลการดำเนนิงาน ฝกึอบรม/สัมมนา/ศกึษาดูงานภายนอก ประจำเดือน 

ธันวาคม 2565 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   ระเบียบวาระที่ 1.5 งานพัสดุ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.5.1 รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง 

   นางสาว ณัฐิกานต ์นันทโภคิน นักวิชาการพัสดุ รายงานต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร 

สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ เรื่ออง รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้าง มีจำนวน 7 รายการ 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.1) ดังนี้ 



     1. เช่ารถตู้ 12 ที่นั่ง (พร้อมพนักงานขับรถ) 1 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนบันทึก    

การพิจารณาผล  

    2. เช่ารถตู้ 12 ที ่นั ่ง 1 รายการ อยู ่ระหว่างขั ้นตอนบันทึกการพิจารณาผล                                       

(การพิจารณาผล จำนวนรายผู้มาขอรับ/ซื้อเอกสาร จำนวน 8 ราย และยื่นเอกสาร จำนวน 1 ราย คือ 

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อาร์เจคอนสทรัคชั่น จึงอยู่ในขั้นตอนพิจารณาผลเห็นชอบตรงกันจากคณะกรรมการ 

เป็นจำนวน 20 วัน นับจากวันที่ 1 ของเดือนธันวาคม 2565 เป็นต้นไป) 

    3. จัดซื้อวัสดุสำนักงาน 9 รายการ อยู่ระหว่างขั้นตอนรอใบส่งของและรอออก

ใบตรวจรับพัสดุ 

    4. จัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ 2 เครื่อง อยู่ระหว่างขั้นตอนรอออกใบขอเบิกเงิน

ส่งเบิกใหก้องคลัง 

    5. จัดจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการผูกข้อต่อขวัญ 100 ตัว อยู่ระหว่าง

ขั้นตอนรอออกใบขอเบิกเงินส่งเบิกใหก้องคลัง 

    6. จัดจา้งเวที แสง สี และเสียงโครงการผูกข้อต่อขวัญ 1 ชุด อยู่ระหว่างขั้นตอน

รอออกใบขอเบิกเงินส่งเบิกใหก้องคลัง 

    7. จัดจ้างทำเสื้อสำหรับผู้เข้าร่วมโครงการทบทวนผลการดำเนินงานหลักสูตร

คณะแพทยศาสตร์ 100 ตัว อยู่ระหว่างขั้นตอนรอใบส่งของและรอออกใบตรวจรับพัสดุ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 งานการบุคลากร (HR) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.6.1 รายงานผลการดำเนินงานบุคลากร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 

ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 2565 

   นางสาววนิศรา หนูตอ บ ุคลากร รายงานผลการดำเนินงานบุคลากร

ประจำเดือนต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.6.1) 

ดังตอ่ไปนี ้

  1. อัตราคงเหลือบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุน ข้อมูล ณ เดือนธันวาคม 

2565 

   - บุคลากรสายวิชาการ 42 คน ปัจจุบันปฏิบัติงาน จำนวน 31 คน และลาศึกษา

ต่อจำนวน 11 คน 

    รายงานความก้าวหน้าของสายวิชาการ การเข้าทำสัญญาจ้างเป็นพนักงาน

มหาวิทยาลัยพะเยา สายวิชาการกับทางกองการเจา้หนา้ที่ เป็นที่เรียบร้อย ได้แก่ 

      1. นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข 

      2. นายแพทย์ฐิตนิันท์ ธาราทิพยกุล 



      3. แพทย์หญิงภัทรณี ศรชัียรัตนกูล  

   - บุคลากรสายสนับสนุน 46 คน ปัจจุบันปฏิบัติงาน จำนวน 36 คน และลา

ศกึษาต่อ (นายแพทย์) จำนวน 10 คน 

  2. รายงานการร ับสม ัครค ัดเล ือกล ูกจ ้างสายสน ับสนุน ส ังก ัดคณะ

แพทยศาสตร์  

   การรับสมัครคัดเลือกลูกจ้างสายสนับสนุน ประจำปีงบประมาณ 2566 จำนวน 5 

ตำแหน่ง (ได้ปิดรับสมัครเมื่อวันที่ 31 ตุลาคม 2565 พร้อมจะดำเนินการสอบข้อเขียน ในวันที่ 22 

ธันวาคม 2565 และสอบสัมภาษณ์ในลำดับถัดไป) ได้แก่ 

    1. นักวิจัย 

     2. เจ้าหน้าที่วจิัย 

  3. นักวิชาการศกึษา 

    4. เจ้าหนา้ที่พัสดุ 

       5. นักจิตวิทยา 

   3. รายงานผลการดำเนนิการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

    กองการเจ้าหน้าที่ขอแจ้งผลการดำเนินการขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ 

ประจำเดือนพฤศจิกายน 2565 จำนวน 3 ราย ข้อมูล ณ วันอังคารที่ 6 ธันวาคม 2565  

    1. อยู่ระหว่างทาบทามผู้ทรงคุณวุฒิเพื่ออ่านผลงานทางวิชาการ ได้แก่  

     - ดร.จริพัฒน์ คล้อยปาน 

    2. อยู่ระหว่างประสานขอรายชื่อผูท้รงคุณวุฒิจากประธานสาขาวิชา ได้แก่  

     - ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง 

    - ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

  

 ระเบียบวาระที่ 1.7 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.7.1 สถิต ิเร ื ่องร ้องเร ียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ ประจำปี

การศึกษา 2566 

  นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ รายงานต่อที่ประชุมฝ่าย

บริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ เรื ่อง สถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจำปีการศึกษา 2566 (ช่องทางออนไลน์) ในเดือนพฤศจิกายน 

2565 ไม่มเีรื่องร้องเรียน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.7.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน                          

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 10/2565 เมื่อวันจันทรท์ี่ 7 พฤศจกิายน 2565 

    ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ครั้ง

ที่ 10/2565 เมื่อวันจันทร์ที่ 7 พฤศจิกายน 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมชมพูพันธุ์ทิพย์ ชั้น 

2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

- ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 งานเทคโนโลยีสารสนเทศ เสนอพิจารณา 

   4.1.1 พิจารณาคอมพิวเตอร์ทดแทน 6 เคร่ือง ปีงบประมาณ 2566 

   นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสนอต่อที ่ประชุมเพื่อ

พิจารณารายชื่อคอมพิวเตอร์ทดแทนจากเครื่องเช่าที่หมดสัญญา จำนวน 6 เครื่อง ปีงบประมาณ 

2566 เพื่อจะดำเนินการติดตั ้ง ในวันที่ 16 ธันวาคม 2565 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1)                                    

สรุปรายชื่อดังต่อไปนี ้

   1. แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก 

   2. นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล 

   3. นายแพทย์ธนู ตัง้ศรีเจริญ 

   4. นายแพทย์วัชเรสร พันธ์พัฒนกุล 

   5. นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

   6. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

   4.1.2 พิจารณาการซื้อฐานข้อมูล ClinicialKey 

   นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ เสนอต่อที ่ประชุมเพื่อ

พิจารณาการซื้อฐานข้อมูล ClinicialKey เนื่องจากมหาวิทยาลัยพะเยาจะไม่มีการซื้อฐานข้อมูลดังกล่าว

แล้ว (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2) 



   นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล รองคณบดีฝ่ายบริหาร พิจารณาไม่ซ ื ้อ

ฐานขอ้มูลดังกล่าว 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ 

- ไม่มี   

 กำหนดให้จัดประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ครั ้งที ่ 12/2566  

ในวันพุธที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา 

ปิดการประชุม เวลา 11.53 น. 

 

                                                                            

     (นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา)                                                (นายศรัณยู พิชัยยา) 

           ผูบ้ันทึกการประชุม                                           ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4.1 

 

 
 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.4.2 

 

 
 

 

 



แบบแสดงความจำนงขอบริจาคเงินทุนการศกึษา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา 

 

1 . สำหรับผู้บริจาค  

ชื่อ (นาย/นาง/นางสาว) .............................................................. นามสกุล........…...……….…….…...........................................… 

หมายเลขบัตรประจำตัวประชาชน (ใชส้ำหรับนำไปลดหย่อนภาษี)  ---- 

สถานที่ติดต่อ(ท่ีอยู่สำหรับออกใบเสร็จ)............................……………...............................................…….....................………....... 

รหัสไปรษณีย์ ....................……… โทรศัพท์ ............................……........ โทรสาร .……...............…….....……. 

 มคีวามจำนงบริจาคเงินสมทบกองทุนเพื่อนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นทุนการศึกษา   

จำนวนเงิน (ตัวเลข)...............................................บาท (ตัวอักษร...........................................................................................) 

(ตัวอย่าง) 

 

 



    
    ขา้พเจ้าขอมอบให้คณะแพทยศาสตร์   เป็นผู้ดำเนนิการจัดสรรผู้รับทุน  

     ขา้พเจ้าขอมอบทุนให้คณะแพทยศาสตร์ โดยช่ือผู้รับทุนการศึกษา ดังนี ้

    1...........................................................ระดับช้ัน.......................รหัสนสิิต................................... 

    2...........................................................ระดับช้ัน.......................รหัสนิสิต................................... 

    3...........................................................ระดับช้ัน.......................รหัสนสิต................................... 

 

ช่องทางการบริจาคสมทบกองทุนเพื่อการศกึษาฯ 

(      )  โอนเงินเข้าบัญช ี“กองทุนเพื่อนสิิต มหาวทิยาลัยพะเยา (คณะแพทยศาสตร)์” 

          ธนาคารกรุงไทย สาขาศูนยก์ารแพทยแ์ละ รพ.มหาวทิยาลัยพะเยา  

 หมายเลขบัญช ี986-7-16106-8 

               (      )  ได้ส่งหลักฐานการโอนเงินเมื่อวันท่ี .................................... 

 

.  

 

รายละเอยีดเพิ่มเติม 

ผู้บรจิาคสามารถตรวจสอบขอ้มูลการบริจาคผ่านระบบ e-Donation ของตนเอง ภายใน 7 วันทำการถดัไป 

ไดท้ี่ www.rd.go.th > บริการอเิล็กทรอนิกส์ > ระบบบริจาคอเิล็กทรอนกิส์ (e-Donation) > สำหรับผูบ้ริจาค 

> เข้าสู่ระบบ 

 

หากท่านประสงคใ์ชส้ิทธลิดหย่อนภาษี ข้อมูลการบรจิาคจะถูกส่งเข้าระบบบริจาคอเิล็กทรอนกิส์ (e-

Donation) ของกรมสรรพากร ผู้บริจาคไม่ต้องเก็บหลักฐานการบรจิาคเพื่อส่งให้กรมสรรพากรในการใช้สทิธิ

ลดหย่อนภาษีของปีภาษนีั้นๆ 

ดูรายละเอียดระบบบริจาคอเิล็กทรอนิกส์ (e-Donation) ได้ที ่www.edonation.rd.go.th 

 

 

 

แนบหลกัฐานการโอน 

http://www.edonation.rd.go.th/


เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 1.5.1 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 3.1 

 

 

 

 

ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย 

สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีวุฒบิัตรแสดงความรู้ความชำนาญ 

ในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระดับสาขาต่อยอดหรอือนุสาขา (Subboard) 

และปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

โดยเป็นการสมควรออกประกาศกำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงาน

มหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ระดับสาขาต่อยอดหรอือนุสาขา (Subboard) และปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา 

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๓ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 

๒๕๕๓ และความในข้อ ๕ และข้อ ๗ ของระเบียบมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การเงิน การบัญชี การ

ตรวจสอบ และการจัดการทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย พ.ศ. ๒๕๖๓ คณะกรรมการการเงินและ

ทรัพย์สินของมหาวิทยาลัยพะเยาในคราวประชุมครั้งที่ ... เมื่อวันที่ ... จงึออกประกาศไว้ดังนี ้

ข้อ ๑ ประกาศนี้เรียกว่า "ประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง กำหนดอัตราค่าตอบแทน

พิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชาแพทยศาสตร์ ที่มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการ

ประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระดับสาขาต่อยอดหรืออนุสาขา (Subboard) และปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. ๒๕๖๕" 

ข้อ ๒ ประกาศนี้ให้มีผลใช้บังคับตั้งแต.่.. เป็นตันไป 

 ข้อ ๓ ในประกาศนี้ 

 “มหาวิทยาลัย”  หมายความว่า มหาวิทยาลัยพะเยา 

 “อธิการบดี”  หมายความว่า อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 “พนักงานมหาวิทยาลัย” หมายความว่า พนักงานมหาวิทยาลัยพะเยา 

 ข้อ ๔ ให้กำหนดอัตราค่าตอบแทนพิเศษสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย สาขาวิชา

แพทยศาสตร์ ที่มีวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ระดับสาขาต่อ

 

ร่าง 



ยอดหรืออนุสาขา (Subboard) และปฏิบัติงานภายในมหาวิทยาลัยพะเยา โดยใหไ้ด้รับต่าตอบแทนพิเศษ

ในอัตราเดือนละ ๕,๐๐๐ บาท 

  สาขาต่อยอดหรืออนุสาขา (Subboard) ที ่จะได้ร ับการพิจารณาเพื ่อจ่าย

ค่าตอบแทนพิเศษตามประกาศนี้ต้องเป็นสาขาหรืออนุสาขาที่อยู ่ภายในกำกับของราชวิทยาลัย /

วิทยาลัย/สมาคมแพทย์เฉพาะทางเดียวกันกับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพ

เวชกรรมในสาขาหลักของพนักงานมหาวิทยาลัยผูน้ั้น และขอได้เพียง ๑ สาขาหรอือนุสาขา เท่านั้น 

 ข้อ ๕ พนักงานมหาวิทยาลัยที่จะได้รับค่าตอบแทนพิเศษตามข้อ ๔ จะต้องมีคุณสมบัติ

ดังนี้ 

  (๑) เป็นผู ้สำเร็จการศึกษาในระดับปริญญาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ตามแตก่รณี และ 

  (๒) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ในสาขาหลัก (Board) ที่ออกโดยแพทยสภา และ 

  (๓) เป็นผู้ได้รับวุฒิบัตรเพื่อแสดงความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวช

กรรม ในสาขาต่อยอดหรืออนุสาขา (Subboard) ที่ได้รับรองโดยราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมแพทย์

เฉพาะทางตา่งๆ ตามรายชื่อวุฒิแนบท้ายประกาศนี้ และ 

  (๔) เป็นผู้ที่ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพะเยา 

  (๕) ผ่านเกณฑภ์าระงานตามที่มหาวิทยาลัยกำหนด 

  (๖) ไม่เป็นผู้ที่อยู่ในระหว่างการลาไปศึกษา ฝึกอบรม ปฏิบัติงานวิจัยและดูงาน 

เกิน ๓ เดือนเป็นต้นไป 

  (๗) ผ่านการพิจารณาอนุมัติจากคณะกรรมการบริหารงานบุคคลประจำ

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  ข้อ ๖ ให้อธิการบดเีป็นผู้รักษาการตามประกาศนี ้กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการบังคับใช้

หร ื อก ารปฏ ิ บ ั ต ิ ต ามปร ะก าศน ี ้  ใ ห ้ อ ธ ิ ก ารบด ี ม ี อ ำน าจต ี ค ว ามแล ะว ิ น ิ จฉ ั ย ช ี ้ ข า ด  

การตคีวามและวินจิฉัยของอธิการบดีให้ถือเป็นที่สุด 

  ประกาศ  ณ  วันที่                         พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

       (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

               อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 



รายชื่อวุฒสิาขาต่อยอดหรอือนุสาขา ที่ได้การรับรอง 

โดยราชวิทยาลัย/วิทยาลัย/สมาคมแพทย์เฉพาะทางต่างๆ 

 

ราชวิทยาลัยกุมารแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: กุมารเวชศาสตร์ 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- โลหติวิทยาและมะเร็งในเด็ก 

- กุมารเวชศาสตร์ทารกแรกเกิดและปริกำเนิด 

- กุมารเวชศาสตร์ประสาทวิทยา 

- กุมารเวชศาสตร์ตจวิทยา 

- กุมารเวชศาสตร์พัฒนาการและพฤติกรรม 

- กุมารเวชศาสตร์โภชนาการ 

- กุมารเวชศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

- กุมารเวชศาสตร์โรคติดเชื้อ 

- กุมารเวชศาสตร์โรคไต 

- กุมารเวชศาสตร์โรคทางเดินอาหารและโรคตับ 

- กุมารเวชศาสตร์โรคภูมแิพ้และภูมิคุม้กัน 

- กุมารเวชศาสตร์โรคระบบการหายใจ 

- กุมารเวชศาสตร์โรคหัวใจ 

- กุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ 

 

ราชวิทยาลัยจักษุแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: จักษุวิทยา 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- ไม่มสีาขาต่อยอดหรอือนุสาขาที่แพทยสภารับรอง 

 

ราชวิทยาลัยจิตแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: จติเวชศาสตร์ 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- จติเวชศาสตร์เด็กและวัยรุ่น 

- จติเวชศาสตร์การเสพติด 

- จติเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ 



- จติเวชศาสตร์การนอนหลับ 

 

ราชวิทยาลัยพยาธิแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: 

- พยาธิวิทยากายวิภาค 

- พยาธิวิทยาคลินกิ 

- เวชศาสตร์บริการโลหติ 

- นิตเิวชศาสตร ์

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- ตจพยาธิวิทยา 

- พยาธิสูตินรเีวชวิทยา 

- โลหติพยาธิวิทยา 

 

ราชวิทยาลัยเวชศาสตร์ฟื้นฟูแหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: เวชศาสตร์ฟื้นฟู 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา:  

- ไม่มสีาขาต่อยอดหรอือนุสาขาที่แพทยสภารับรอง 

 

ราชวิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย 

สาขาหลัก: เวชศาสตร์ครอบครัว 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- ไม่มสีาขาต่อยอดหรอือนุสาขาที่แพทยสภารับรอง 

 

ราชวิทยาลัยโสต ศอ นาสิกแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: โสต ศอ นาสิกวิทยา 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- ศัลยศาสตร์ตกแตง่และเสรมิสร้างใบหนา้ 

- โสต ศอ นาสิกวิทยาการนอนหลับ 

 

ราชวิทยาลัยออร์โธปิดิกส์แห่งประเทศไทย 

สาขาหลัก: ออร์โธปิดิกส์ 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา:  



- ออร์โธปิดิกส์เด็ก 

 

ราชวิทยาลัยรังสีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: 

- รังสรีักษาและมะเร็งวิทยา 

- เวชศาสตร์นวิเคลียร์ 

- รังสวีิทยาวินจิฉัย 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- ภาพวินิจฉัยขั้นสูง 

- ภาพวินิจฉัยระบบประสาท 

- รังสรี่วมรักษาของลำตัว 

- รังสรี่วมรักษาระบบประสาท 

 

ราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: วิสัญญีวิทยา 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- เวชศาสตร์ความปวด 

- วิสัญญีวิทยาสำหรับการผ่าตัดหัวใจ หลอดเลือดใหญ่ และทรวงอก 

- วิสัญญีวิทยาสำหรับเด็ก 

- วิสัญญีวิทยาสำหรับผู้ป่วยโรคทางระบบประสาท 

 

สมาคมเวชศาสตร์ป้องกันแห่งประเทศไทย 

สาขาหลัก: 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงระบาดวิทยา 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การเดินทางและท่องเที่ยว 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การบิน 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ทางทะเล 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์ป้องกันคลินกิ 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสาธารณสุขศาสตร์ 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงสุขภาพจิตชุมชน 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงอาชีวเวชศาสตร์ 

- เวชศาสตร์ป้องกัน แขนงเวชศาสตร์การจราจร 



สาขาต่อยอด/อนุสาขา:  

- ไม่มสีาขาต่อยอดหรอือนุสาขาที่แพทยสภารับรอง 

 

ราชวิทยาลัยศัลยแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: ศัลยศาสตร์ 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- กุมารศัลยศาสตร ์

- ศัลยศาสตร์ทรวงอก 

- ศัลยศาสตร์ยูโรวิทยา 

- ศัลยศาสตร์ตกแตง่ 

- ศัลยศาสตร์มะเร็งวิทยา 

- ศัลยศาสตร์ลำไส้ใหญ่และทวารหนัก 

- ศัลยศาสตร์หลอดเลือด 

- ศัลยศาสตร์อุบัติเหต ุ

 

ราชวิทยาลัยสูตินรีแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: สูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- มะเร็งวิทยานรเีวช 

- เวชศาสตร์การเจรญิพันธุ์ 

- เวชศาสตร์มารดาและทารกในครรภ ์

- เวชศาสตร์เชิงกรานสตรแีละศัลยกรรมซ่อมเสริม 

 

ราชวิทยาลัยอายุรแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: อายุรศาสตร์ 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- อายุรศาสตร์มะเร็งวิทยา 

- อายุรศาสตร์โรคเลือด 

- ประสาทวิทยา 

- ตจวทิยา 

- โภชนศาสตร์คลินิก 

- เวชบำบัดวิกฤต 



- เวชเภสัชวิทยาและพิษวิทยา 

- อายุรศาสตร์ผู้สูงอายุ 

- อายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม 

- อายุรศาสตร์โรคต่อมไร้ท่อและเมแทบอลิซึม 

- อายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ 

- อายุรศาสตร์โรคไต 

- อายุรศาสตร์โรคภูมแิพ้และภูมิคุม้กันทางคลินกิ 

- อายุรศาสตร์โรคระบบทางเดินอาหาร 

- อายุรศาสตร์โรคระบบการหายใจและภาวะวิกฤตโรคระบบการหายใจ 

- อายุรศาสตร์โรคหัวใจ 

- อายุรศาสตร์การนอนหลับ 

 

ราชวิทยาลัยประสาทศัลยแพทย์แหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: ประสาทศัลยศาสตร์ 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา:  

- ไม่มสีาขาต่อยอดหรอือนุสาขาที่แพทยสภารับรอง 

 

วิทยาลัยแพทย์ฉุกเฉินแหง่ประเทศไทย 

สาขาหลัก: เวชศาสตร์ฉุกเฉิน 

สาขาต่อยอด/อนุสาขา: 

- ไม่มสีาขาต่อยอดหรอือนุสาขาที่แพทยสภารับรอง 

 

อ้างองิรายชื่อสาขาที่แพทยสภารับรองจากเว็บไซต์ของแพทยสภา 

https://tmc.or.th/tcgme/Pages/CourseCriteria 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 4.2.2 

 
 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุมที่ 5.3 

 



 


