
 

 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 

วันพฤหัสบดี ที่ 22 เมษายน 2564 เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสรมิศร ีชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการท่ีเข้าประชุม ณ ห้องประชุมคณะแพทยศาสตร์ 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี กรรมการ 

3. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. แพทย์หญิงกิตตยิา  ไทยธวัช กรรมการ 

6. แพทย์หญิงมัลลิกา  ขวัญเมือง กรรมการ 

7. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

8. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ กรรมการ 

9. นายศรัณยู  พัชัยยา เลขานุการ 

10. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 
 

รายนามกรรมการท่ีไม่เข้าประชุม (เน่ืองจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร กรรมการ 

4. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา กรรมการ 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. เภสัชกรธราดล  โพธิษา ผูช่้วยคณบดี 

2. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ ผูท้รงคุณวุฒิ 

3. ดร.รัษฎา  ประภาสะวัต อาจารย์ 

 

  



 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.00 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานคณะกรรมการแจ้งในที่ประชุม

ทราบเรื่องดังนี้ 

1) แสดงความยินดี ที่ พญ.เพ็ญนิภัท  นภีรงค์ ผา่นการประเมนิ UPPSF ระดับ2 

2) โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ ได้รับการประเมิน ITA ระดับ A 

3) มอบหมายสั่งการให้นักวิชาการคอมพิวเตอร์ (น.ส.ชไมพร ใหม่ไชยา) ประสานผู้ช่วย

ศาสตราจารย์อังคณา ปานเทือก ในการประชาสัมพันธ์ และเทคนิคต่าง ๆ ในการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสาร 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลชาแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.2.1 เรื่อง แจ้งเวียนค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ฉบับ 

กองการเจ้าหนา้ที่ ขอเวียนแจง้ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา จ านวน 4 ฉบับ ดังนี้ 

   1. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2130/2564 เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 

   2. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2131/2564 เรื่อง มอบอ านาจหน้าที่ให้รอง

อธิการบดีและผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการ และปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.

2564 

   3. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2132/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้รองอธิการบดี

ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 

   4. ค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2133/2564 เรื่อง มอบอ านาจให้ผู้ช่วยอธิการบดี        

(ดร.ชัชวาล วงศชั์ย) ปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับลงวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ.2564 

 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

   1.2.2 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2200/2564 เรื่อง มอบอ านาจ

หน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี ก ากับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยก ากับดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัย

พะเยา ฉบับที่ 2 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

1.2.3 เรื่อง แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานย่อย         

ระดับงาน -ภายในส านักงานแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.3) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.4 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2435/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

ผู้รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.4) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.5 เรื่อง แจ้งค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ ที่  0019/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการประเมินผลการปฏิบัติงาน คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.5) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.6 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 2460/2564 เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการด าเนินงานกองทุนเพื่อนิสิตของคณะแพทยศาสตร์  (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

1.2.6) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

   1.2.7 เรื่อง แจ้งค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ 845/2564 เรื่อง ให้พนักงาน

มหาวิทยาลัยลาฝึกอบรมภายในประเทศ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.7) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหารแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.3.1 เรื่อง แจ้งขั้นตอนการด าเนินการจัดท าโครงการของคณะแพทยศาสตร์ 

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 1.3.2 เรื่อง แจ้งประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง จรรยาบรรณอาจารย์          

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการแจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

 1.4.1 เรื่อง รายงานผลการประชุมคณะกรรมการพิจารณาจัดสรรนักศึกษา

แพทย์ผู้ท าสัญญาการเป็นแพทย์ใช้ทุน คร้ังท่ี 1/2564 ในวันพฤหัสบดีที่ 1 เมษายน 2564 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 1.4.2 เรื่อง รายงานผลการด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้รวบยอด 

(Comprehensive Test) ประจ าปีการศึกษา 2563 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ สรุปผลสอบ NL ของแต่ละรุ่น 

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์แจ้งในที่ประชุมทราบ 

 1.5.1 เรื่อง ผลการพิจารณานิสิตยื่นค าร้องขอย้ายคณะ/หลักสูตร/แผนการ

เรยีน(UP10) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

  



 

 

ระเบียบวาระที่ 1.6 ส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาแจ้งให้ที่ประชุมทราบ 

 1.6.1 เรื่อง สรุปรายการงบลงทุนของคณะแพทยศาสตร์ โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยาที่จะขอรับการสนับสนุนงบประมาณ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.6.1) 

 

มติท่ีประชุม : รับทราบ มอบส านักงานโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ด าเนนิการตอ่ไป 

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

  ระเบียบวาระที่  2.1  เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจ า           

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2564 

  ตามที่ได้ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 3/2564 เมื่อวัน

พฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 เวลา 09.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนสริมศรี 

ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 

3/2564 เมื่อวันพฤหัสบดี ที่ 18 มีนาคม 2564 แล้วมมีตริับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 -ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

  ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบรหิารเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.1.1 เรื่อง ขออนุมัติร่างประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ

บริหาร (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.2 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายด้าน

การวจิัย (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

  



 

 

 4.1.3 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ

ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.4 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ

จัดบรกิารสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.4) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.5 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ

สรรหาและคัดเลือกคณาจารย์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.5) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.6 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ

พัฒนาอาจารย์ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.6) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.7 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง นโยบายการ

พัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.7) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

  



 

 

 4.1.8 เรื่อง พิจารณาจัดซื้อฐานข้อมูลออนไลน์ clinical key AccessMrdicine 

BMJ Best Practice (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.8) 

 

มติที่ประชุม มอบด าเนินการประสานศูนนย์บรรณสารขอให้ศูนย์บรรณาสารซื้อเป็นฐานข้อมูลกลาง  

ใช้ได้ทั้งมหาวิทยาลัย และเห็นชอบให้ด าเนินการดังนี้ 

   1. ฐานขอ้มูล AccessMrdicine ให้ด าเนินการตอ่สัญญา 

   2. ฐานข้อมูล BMJ Best Practice ไม่ต่อสัญญา 

 

 4.1.9 เรื่อง พิจารณาจัดซื้อโปรแกรมคลังข้อสอบและโปรแกรมสอบ

ออนไลน์และวิเคราะห์ข้อสอบ  

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.1.10 เรื่อง พิจารณาการจัดซื้อหุนฝึกทางการแพทย์  

 

มติท่ีประชุม : ได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

  1. หุ่นฟังเสียงปอด เสียงหัวใจ จ านวน 2 ตัว มีมติใหด้ าเนนิการทบทวนและเช็คหุน่อีกครั้ง 

  2. หุ่นตรวจเต้านม จ านวน 2 ตัว มีมติใหจ้ัดซื้อ 

  3. หุน่ใส่สายสวนปัสสาวะ จ านวน 2 ตัว มีมติใหจ้ัดซื้อ 

  4. หุน่ตรวจภายใน จ านวน 2 ตัว มีมติใหจ้ัดซื้อ 

  5. หุน่ตรวจหู จ านวน 1 ตัว มีมติใหจ้ัดซื้อ 

  6. หุ่นตรวจตา จ านวน 1 ตัว มีมติให้จัดซื้อ ทั้งนี้ให้เช็คกับครุภัณฑ์ของหลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ก่อน 

  7. หุ่นรา่งอาจารย์ใหญ่ จ านวน 1 ตัว มีมติไม่อนุมัตจิัดซื้อ 

 

 4.1.11 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ค าสั่งคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง แต่งตั้ง

คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์  

(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.11) 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

  



 

 

 4.1.12 เรื่อง ขอพิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้ด ารงต าแหน่งผู้ช่วยคณบดี ฝ่าย

บริหาร ราย นายแพทย์ภาษา  สุขสอน เน่ืองจากลาศึกษาต่อ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบนายแพทย์วสุชล ชัยชาญ ประสานกองการเจ้าหน้าที่ เรื่อง หลักเกณฑ์/

ขั้นตอนการแต่งตั้ง หรอืจัดท านโยบายการสรรหา หากกระท าได้ 

 

 4.1.13 เรื่อง พิจารณาการโอนย้ายครุภัณฑ์ คณะแพทยศาสตร์ ไปยังคณะ

สาธารณสุขศาสตร ์(เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.13) 

 

มติที่ประชุม : มอบหมายให้นางปารดา เครืออรุณรัตน์ ตรวจสอบครุภัณฑ์โดยระบุแหล่งงบประมาณใน

การจัดซื้อ และให้ด าเนินการจัดท าหนังสือ แจ้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยก าหนดกรอบระยะเวลาใน

การปฏิบัติงาน จ านวน 1 เดือน 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการเสนอเพื่อพิจารณา 

 4.2.1 เรื่อง ขออนุมัติ (ร่าง) ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้สอบ

ผ่านประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) จ านวน 3 ฉบับ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 

4.2.1) 

 1. (ร่าง)ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประมวล

ความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) นิสติแพทย์ช้ันปีที่ 3 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 2. (ร่าง)ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประมวล

ความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) นิสติแพทย์ช้ันปีที่ 5 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 3. (ร่าง)ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประมวล

ความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) นิสติแพทย์ช้ันปีที่ 6 ประจ าปีการศึกษา 2563 

 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

  



 

 

 4.2.2 เรื่อง ขออนุมัติ เงินสนับสนุนโครงการพพิิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า 

 ตามหนังสือ กสพท 62/2564 เรื่อง ขอติดตามเงินสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์

หมอเจา้ฟ้า ลงวันที่ 9 มีนาคม 2564 โดยอ้างถึงหนังสอืที่ อว 7332/0708 ลงวันที่ 10 กันยายน 2562 แจ้ง

การสนับสนุนโครงการพิพิธภัณฑ์หมอเจ้าฟ้า เพื่อจัดกิจกรรมโครงการ “รวมใจสืบสานพระปณิธานหมอ

เจ้าฟ้า” วันที่ 28-29 กันยายน 2562 เป็นจ านวนเงิน 200,000 บาท (สองแสนบาทถ้วน) และตามประกาศ

มหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง ก าหนดอัตราการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการ พ .ศ. 2562 ตามข้อ 5.12 กรณีร่วม

บริจาคใหก้ับมูลนิธิ หรอืองค์กรต่าง ๆ รวมทั้งการรว่มทอดกฐินกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้อยู่ในดุลยพินิจของ

อธิการบดี ทั้งนี้  ให้ เบิกจ่ายเงินสมทบได้ไม่เกินรายละ 30,000 บาท แต่เนื่องจากเงินสนับสนุน 

ดังกล่าว สูงกว่า ข้อก าหนดในประกาศข้างต้น ต้องด าเนินการขออนุมัติเป็นกรณีพิเศษต่อคณะกรรมการ 

การเงนิและทรัพย์สินมหาวิทยาลัยพะเยาต่อไป (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.2) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตมิอบหมายให้นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ด าเนินการดังนี้ 

  1. อนุมัติเงนิสนับสนุน จ านวน 200,000 บาท โดยใช้งบประมาณเงินสะสม 

  2. ใหด้ าเนนิการเสนอเข้าที่ประชุมคณะกรรมการการเงินและทรัพย์สินของมหาวิทยาลัย 

 

 4.2.3 เรื่อง ขอพิจารณา รายชื่ออาจารย์และนิสิตแพทย์ ผู้สมควรรับโล่

เกียรติคุณ ด้านคุณธรรม จริยธรรม แพทยสภา ประจ าปีการศึกษา 2563 

     

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีติดังนี้ 

  1. เห็นชอบส่งชื่อ นายแพทย์จติตพล เหมวุฒิพันธุ์ (อาจารย์) 

  2. เห็นชอบส่งชื่อ นิสติแพทย์ พิสุทธิ์ สารมะโน (นิสติแพทย์) 

  3. มอบงานพัฒนาคุณภาพนิสิตด าเนนิการตอ่ไป 

 

 4.2.4 เรื่อง พิจารณารายชื่อบัณฑิตแพทย์เพื่อรับโล่รางวัลและใบประกาศ

เกียรติคุณบัณฑิตแพทยศาสตร์ดีเด่นยอดเยี่ยมฯ ประจ าปี 2564 (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.4) 

     

มติท่ีประชุม : มอบมายให้นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ด าเนินการ 

  



 

 

  ระเบียบวาระที่ 4.3 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

 4.3.1 เรื่อง พิจารณาเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบรายวิชา หลักสูตรวิทยา

ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  ภาคการศึกษาตอนต้น 2564  (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 4.3.1) 

  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.3.2 เรื่อง การเปลี่ยนแปลงผู้รับผิดชอบหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ หลักสูตรปรับปรุง 2564 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.2) 

  

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช ปรึกษาอาจารย์ผู้รับผิดชอบหลักสูตรเดิม         

หากเหน็ชอบให้ด าเนินการปรับทั้ง ๒ หลักสูตร 

 

 4.3.3 เรื่อง พิจารณาการเปลี่ยนแปลงภาระหน้าที่ความรับผิดชอบ ของ

อาจารย์ 

 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ขอพิจารณา

การเปลี่ยนแปลงภาระหนา้ที่ความรับผดิชอบ ดังนี่ 

   1. Super KPI ข้อ 1.1 โครงการการจัดการเรียนการสอนหลักสูตรระยะสั้น (Non-

degree program) “การอบรมเชิงปฏิบัติการช่วยฟิ้นคืนชีพขั้นพื้นฐาน (BLS)”จากผู้รับผิดชอบเดิม ผศ.ดร.

เทียนทอง ต๊ะแก้ว เป็น แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และให้ประสานงานกับ ผศ.ดร.

เทียนทอง ตะ๊แก้ว 

2 Super KPI ข้อ 1.2 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ รายวิชาเทคนิคหัตถการ 

1 จากผู้รับผิดชอบเดิมอาจารย์สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ เป็น นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก 

และให้ประสานงานกับ อาจารย์สุนันทา ตั้งนิตพิงศ์ 

3 Super KPI ข้อ 1.3 โครงการนวัตกรรมการเรียนการสอน จากผู้รับผิดชอบ

โครงการเดิมอาจารย์สุรางคนา ไชยรินค าเป็นนายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา เป็นผู้รับผิดชอบหลัก และให้

ประสานงานกับ อาจารย์สุรางคนา ไชยรินค า 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายงานวิชาการ ช่วยตรวจสอบโครงการการจัดท าหลักสูตรระยะสั้น 

“การอบรมเชงิปฏิบัติการการช่วยฟื้นคืนชีพขั้นพืน้ฐาน (BLS)” 

  



 

 

 4.3.4 เรื่อง เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ จากเดิมแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช เป็นนายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา 

   

มติที่ประชุม : เห็นชอบ เปลี่ยนแปลงประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ จากเดิมแพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช เป็นนายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา โดยมีผลตั้งแต่ 1 มิ.ย. 2564 

เป็นต้นไป 

 

 4.3.5 เรื่อง การรับนสิิตกลับเข้าศึกษาเป็นกรณพีิเศษ 

  ด้วย นายพงศ์พิสุทธ์ เตาะอัน รหัสนิสิต 63050576 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ 1 มีความประสงค์เข้าศึกษาหลักสูตรเดิม เนื่องจาก

นิสิตดังกล่าวมีปัญหาทางด้านสุขภาพ จ าเป็นต้องท าการรักษาให้หายขาด และหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ได้มีการปรับปรุงหลักสูตร หลักสูตรปรับปรุงพ.ศ. 2564 ใน

ปีการศึกษา 2564 ท าให้แผนการศึกษา มีการเปลี่ยนแปลงรายวิชา จึงไม่สามารถเรียนตามหลักสูตร         

ปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้ อาจารย์ประจ าหลักสูตรมีความเห็นชอบให้รับนิสิตเข้าศึกษาหลักสูตรปรับปรุง 

พ.ศ. 2564 เป็นกรณีพิเศษ เพื่อเป็นผลดีต่อนิสิต ในการศึกษาในหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ ให้นายพงศ์พิสุทธ์ เตาะอัน รหัสนิสิต 63050576 นิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ช้ันปีที่ 1 เข้าศกึษาหลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2564 เป็นกรณีพิเศษ 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่อง หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์ ขอแจ้งการปรับเปลี่ยนแปล่งฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพของนิสิต เน่ืองจาก

สถานการณ์การแพร่ระบาด COVID-19 

  

มติท่ีประชุม : ทราบ 

  



 

 

 ระเบียบวาระที่ 5.2 เรื่อง แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ขอลาออกจาก

ต าแหน่งประธานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.2) 

 

มติท่ีประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณาแล้วมมีตดิังนี้ 

 1. เห็นชอบแพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ ลาออกจากต าแหน่งประธานหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต 

 2. ให้แตง่ตัง้แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ ด ารงต าแหน่งประธานหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติ 

 3. ให้มผีลตัง้แต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2564 เป็นต้นไป 

  

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพุธ ที่ 19 พฤษภาคม 2564 เวลา 09.00 น.          

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

 

                           

     (นายศรัณยู  พิชัยยา)                                   (นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ) 

       ผูบ้ันทึกการประชุม                       ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

                           

     (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.1 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.2 

 

 
 

 



 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบระเบียบวาระที่ 1.2.3 

 

 
 



 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.4 

 

 
 



 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.5 

 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.6 

 

 

 
  



 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.2.7 

 

 



 



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.1 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2 

 

 
 

 

 

 



 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2 

 
 

 

 

2. สรุปงบประมาณในการจัดสอบ 

ค่าใช้จ่าย หน่วยงาน จ านวน 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 

(บาท) 

ค่าตอบแทนการคุมสอบ คณะแพทยศาสตร์  

และศูนย์แพทย์ 2 ศูนย์ 

8 วัน 17,400 17,400 

ค่าออกข้อสอบช้ัน 

ปรีคลินิก (MCQ)  

(ข้อละ 100 บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 149 ข้อ 14,900 33,000 

คณะสหเวชศาสตร์ 33 ข้อ 3,300 

คณะเภสัชศาสตร์ 30 ข้อ 3,000 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 118 ข้อ 11,800 

ค่าออกข้อสอบช้ันคลินกิ 

(MCQ)  

(ข้อละ 100 บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 100 ข้อ 10,000 29,000 

โรงพยาบาลพะเยา 91 ข้อ 9,100 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 99 ข้อ 9,900 

ค่าออกข้อสอบ (MEQ)  

(ข้อละ 300 บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 10 ข้อ 3,000 5,100 

โรงพยาบาลพะเยา 

(ไม่ประสงค์เบิกค่าใช้จ่าย) 

- - 

โรงพยาบาลนครพิงค์ 7 ข้อ 2,100 



 

 

ค่าใช้จ่าย หน่วยงาน จ านวน 
จ านวนเงนิ 

(บาท) 

จ านวนเงนิรวม 

(บาท) 

ค่าวิพากษ์ขอ้สอบ  

ช้ันปรีคลินกิ  

(ข้อละ 100 บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ 330 ข้อ 26,907 32,992 

คณะสหเวชศาสตร์ 1,650 

คณะเภสัชศาสตร์ 1,500 

คณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 2,935 

ค่าวิพากษ์ขอ้สอบ  

ช้ันคลินิก  

(ข้อละ 100 บาท) 

คณะแพทยศาสตร์ (ปี 5) 290 ข้อ 29,000 30,800 

คณะแพทยศาสตร์ (ปี 6) 18 ข้อ 1,800 

ค่าตรวจข้อสอบ MEQ 

(ชุดละ 100 บาท) 

สูติศาสตร์ 64 ชุด 6,400 31,300 

ศัลยศาสตร์ 37 ชุด 3,700 

อายุรศาสตร์ 51 ชุด 5,100 

กุมารเวชศาสตร์ 48 ชุด 4,800 

ออโธปิดิกส ์ 40 ชุด 4,000 

เวชศาสตรฉ์ุกเฉิน 73 ชุด 7,300 

 

สรุปค่าใช้จ่ายทั้งหมด 

1. ค่าออกข้อสอบ       67,100 บาท 

2. คา่วิพากษ์ขอ้สอบ   63,792 บาท 

3. ค่าตรวจขอ้สอบ     31,300 บาท 

4. ค่าคุมสอบ            17,400 บาท 

          รวมทั้งหมด   179,592 บาท 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.6.1 

 

 
 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.1 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการบริหาร 

_________________________________________ 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงการการบริหารงานของคณะ

แพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นปัจจัยที่ส าคัญในการน าองค์กรไปสู่ความส าเร็จ และมีคุณค่าในการขับเคลื่อนการ

ด าเนินใหเ้ป็นไปตามวัตถุประสงค์สอดคล้องเจตนารมณ์การบริหารงาน จงึได้ก าหนดนโยบายการบริหารขึ้น

ส าหรับใช้เป็นกรอบและแนวทางในการบริหารจัดการภายในคณะแพทยศาสตร์ นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้คณะกรรมการบริหารคณะแพทยศาสตร์ประกอบด้วย คณบดี รองคณบดี  

ประธานหลักสูตร หัวหนา้ส านักงานคณะแพทยศาตร์ และตัวแทนของอาจารย์ในแต่ละหลักสูตร 

๒. ก าหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ เป็นประจ า อย่างน้อยเดือนละ        

1 ครั้ง โดยก าหนดให้ผูเ้ข้าร่วมประชุมคือ คณะกรรมการประจ าคณะ และ ผูท้ี่ไม่ใชค่ณะกรรมการประจ า

คณะ(ตามประกาศของมหาวิทยาลัย )   ได้แก่  ผู้ ช่ วยคณบดี  หั วหน้าภาควิชา หัวหน้างาน                              

โดยบุคคลากรของคณะที่ไม่ได้เป็นคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ สามารถเข้าร่วมการประชุมได้ 

แตต่้องแจ้งความจ านงคข์อเข้าร่วมการประชุม ก่อนการประชุม 7 วัน 

๓. ก าหนดให้มีการเผยแพร่  รายงานการประชุมคณะกรรมการประจ าคณะ ต่อ

สาธารณะผา่นทาง เวปไซต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๔. ก าหนดให้มีคณะกรรมการอื่นๆ ในการด าเนินงานเพื่อบริหารและพัฒนาหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต โดย ในคณะกรรมการดังกล่าวจะประกอบด้วย ผูเ้ชี่ยวชาญจากภายนอก นิสติ ศิษย์

เก่า และผูใ้ช้บัณฑิต 

๕. ก าหนดให้คณบดีมีการจัดท า Performance Agreement:PA โดยมีอธิการบดี เป็นผู้

รับค ารับรอง และเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของคณบดี คณะแพทยศาสตร์ เพื่อน าข้อมูลมาเป็นผล

ป้อนกลับในการปฏิบัติงาน 

๖. ก าหนดให้มีการจัดท า Performance Agreement:PA ของรองคณบดี ผู้ช่วยคณบดี 

หัวหน้าภาควิชา ประธานรายวิชา หัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ และหัวหน้าส่วนงานต่างๆ โดยมี

 

ร่าง 



 

 

คณบดี เป็นผู้รับค ารับรอง และเป็นผู้ประเมินการปฏิบัติหน้าที่ของผู้บริหารทุกระดับ เพื่อน าข้อมูลมาเป็น

ผลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน 

๗. ก าหนดให้มีการประเมินผูบ้ริหารทุกระดับโดย อาจารย์ นิสตินักศึกษา เจ้าหนา้ที่ และ

ผูท้ี่เกี่ยวข้อง เพื่อน าข้อมูลมาเป็นผลป้อนกลับในการปฏิบัติงาน 

๘. ก าหนดให้มีการรับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต 

เกี่ยวกับการบริหารงานคณะ  เป็นประจ า อย่างน้อย ปีการศึกษาละ 2 ครั้ง โดยออกแบบสอบถาม 

ส ารวจความคิดเห็นต่อการบริหารงานของผู้บริหารคณะ และเรื่องส าคัญที่มีส่วนเกี่ยวข้องกับอาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิต นอกจากนี้หากมีความคิดเห็นเร่งด่วนอาจารย์  บุคลากรสายสนับสนุน 

และนิสติ มีช่องทางในการแสดงความคิดเห็นหลายช่องทางดังนี้ 

 ๑) สายตรงผูบ้ริหาร 

 ๒) ส่งจดหมายอิเล็กทรอนิกส์ถึงผู้บริหาร 

 ๓) แสดงความคิดเห็นผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เช่น Facebook คณะ, เวปไซต์คณะ 

 ๔) กล่องรับความคิดเห็น ตั้งอยู่ที่หน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ ห้องพัก

อาจารย์ หอ้งเรียนนสิิต จะมีเจา้หนา้ที่เปิดกล่องทุก 1 สัปดาห์ 

 ๕) Google form รับฟังความคิดเห็นของอาจารย์ 

 ๖) แสดงความคิดเห็นผ่านผู้บังคับบัญชา หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน หรือ 

อาจารย์ที่ปรึกษาโดยจะระบุตัวตนหรือไม่ก็ได้ ขึ้นกับช่องทางในการแสดงความคิดเห็นที่ อาจารย์ 

บุคลากรสายสนับสนุน และนิสิตเลือกใช้ หลังจากนั้นผู้บริหารจะท าการรับและน าเรื่องมาเข้าที่ประชุม

คณะกรรมการประจ าคณะเพื่อพิจารณา และแจ้งผลการพิจารณา หรือผลการด าเนินการต่ออาจารย์ที่

แสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องนั้นๆ ต่อไป 

๙. ก าหนดให้มีช่องทางที่บุคคลภายนอกจะแสดงความคิดเห็น ต่อการบริหารงานคณะได้ 

๑๐. ก าหนดให้มีการเผยแพร่ ข้อมูลข่าวสาร และกิจกรรมของคณะ ทางเวปไซต์คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา และ Facebook คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๑๑. ก าหนดให้มีการพัฒนาองค์กร โดยใช้เกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดาเนินการที่

เป็นเลิศ หรอื Education Criteria for Performance Excellence (EdPEx) 

๑๒. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพลด

ความซ้ าซ้อน ปรับลดขั้นตอนให้มีความกระชับและเกิดความคล่องตัวในการปฏิบัติงาน การกระจาย

อ านาจการบริหารที่เป็นรูปธรรมและเหมาะสม 

๑๓. มุ่งเน้นและให้ความส าคัญในการใช้หลักการบริหารจัดการที่ดีรวมทั้งใช้หลักธรร

มาภบิาล ในการบริหารคณะ ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

๑๔. ผลักดันให้มีการก าหนดและปรับปรุงระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ให้มีความทันสมัย 

ครบถ้วนเป็นหมวดหมู่ เพียงพอ และเอือ้ต่อการปฏิบัติงานในปัจจุบัน 

๑๕. ให้มรีะบบการตดิตามประเมินผลที่มปีระสิทธิภาพ มีดัชนีช้ีวัดความส าเร็จและเกณฑ์

การประเมนิความส าเร็จของการด าเนนิงานในทุกระดับ 



 

 

๑๖. สนับสนุนให้มีการปรับปรุงหน่วยงานภายในคณะ ให้สอดคล้องกับภารกิจที่มากขึ้น

และขยายตัว และมีการเปลี่ยนแปลงไปตามสถานการณ์ 

๑๗. ควบคุมการบริหารจัดการคณะ โดยมีคณะกรรมการบริหารความเสี่ยง เพื่อป้องกัน

ปัญหาที่จะเกิดขึ้นจากการบริหาร 

๑๘. สนับสนุนให้มีการใช้ทรัพยากรของทุกหน่วยงานในคณะ ให้มีความคุ้มค่าและเกิด

ประโยชน์สูงสุด 

๑๙. สนับสนุนให้จัดสรรงบประมาณทั้งเงินงบประมาณแผ่นดินและเงินรายได้ของ

มหาวิทยาลัย ตามแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติงานประจ าปี 

๒๐. ส่งเสริมให้น าข้อมูลทางการเงินมาใช้ประโยชน์ในการพัฒนา ปรับปรุง ในด้านการ

จัดการเรียนการสอน การวิจัย การบริการวิชาการ และการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม ให้เกิดความมั่นคง

ในการบริหารทรัพยากร และการเงนิของคณะฯ 

๒๑. ก าหนดให้การบริหารงานในระดับต่างๆ ของคณะฯ  ประกอบด้วยขั้นตอน 4 ขั้น คือ

วางแผน – ปฏิบัติ – ตรวจสอบ – ปรับปรุง (PDCA cycle) เพื่อให้ให้การด าเนินงานมีประสิทธิภาพ และมี

คุณภาพเพิ่มขึ้น 

๒๒. ก าหนดให้มีการส่งเสริมค่านิยมองค์กรของคณะฯ โดยผู้บริหารเป็นต้นแบบในการ

ประพฤติปฏิบัติตนเป็นตัวอย่างในเรื่องค่านิยมองค์กรของคณะฯ 

๒๓. ก าหนดให้พันธกิจและการด าเนินงานของคณะ สอดคล้องกับความต้องการของ

ชุมชน และพืน้ที่ที่คณะรับผิดชอบ ทั้งด้าน การผลิตบัณฑิต งานวิจัย และการบริการ 

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.2 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายด้านงานวิจัย 

_________________________________________ 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวสิัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ช้ันน าของ

ล้านนาตะวันออก โดยมีพันธกิจในการสร้างงานวิจัย และนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ โดยทิศทางงานวิจัยที่คณะให้ความส าคัญ คือ การวิจัยเชิง

บูรณาการเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน คณะฯ จึงมีนโยบายในการพัฒนาความเป็นเลิศด้านงานวิจัย 

และส่งเสริมใหอ้าจารย์และนิสติ เกิดการพัฒนางานวิจัยอย่างต่อเนื่อง นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. ก าหนดให้การสร้างงานวิจัย เป็นพันธกิจ ของคณะและอยู่ในแผนยุทธศาสตร์ของ

คณะแพทยศาสตร์ โดยมีตัวชีว้ัดที่ชัดเจน ก ากับดูแลโดยรองคณบดีฝา่ยวิจัย และผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัย 

๒. จัดตั้งหน่วยวิจัย และด าเนินการจัดหาทรัพยากรที่เกี่ยวข้อง ได้แก่ จัดหานักวิจัย 

ผูช่้วยวิจัย ทุนวิจัย และเครื่องมือที่ใชใ้นการวิจัย เพื่อการด าเนินงานของหน่วยวิจัย และ ส่งเสริมการสรา้ง

สิ่งเอือ้อ านวยความสะดวกและทรัพยากรต่าง ๆ 

๓. สนับสนุนการวิจัยที่สอดคล้องกับนโยบายการวิจัยของชาติ และความต้องการของ

แหล่งทุนทั้งภายในประเทศ และภายนอกประเทศ ไม่ว่าจะเป็นภาครัฐ เอกชน หรืออุตสาหกรรม โดยมี

อิสระทางวิชาการ 

๔. ให้การสนับสนุนทุนวิจัยให้เกิดประโยชน์สูงสุดตามยุทธศาสตร์ ในการพัฒนา

ความก้าวหน้าทางดา้นวิชาการของ คณะฯ และมหาวิทยาลัย 

๕. พัฒนาระบบการสื่อสารและการส่งผ่านข้อมูลข่าวสารทั้งภายในและภายนอกคณะฯ 

เพื่อส่งเสริมการเผยแพร่ผลงานและนวัตกรรมการวิจัยสู่สาธารณชน น าไปสู่การประยุกต์ใช้ให้เกิด

ประโยชน์ 

๖. ส่งเสริมการสร้างระบบบริหารจัดการทรัพย์สินทางปัญญาและกระตุ้นให้เกิดงานวิจัย

เพื่อสร้างนวัตกรรมและน าไปใช้ ประโยชน์เชิงพาณชิย์ 

๗. อาจารย์ทุกคนต้องผา่นการอบรมด้านการวิจัย อย่างสม่ าเสมอ เป็นประจ า ทุก ๓ ปี  

 

ร่าง 



 

 

๘. อาจารย์ต้องด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสารทางการแพทย์ 

อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ภายในระยะเวลา ๔ ปี 

๙. สนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัย ของอาจารย์และนิสติ 

๑๐. สนับสนุนให้นิสิตมีส่วนร่วมในการท าวิจัย โดยเปิดโอกาส ให้นิสิต สามารถขอทุนใน

การท าวิจัย และสนับสนุนการน าเสนอผลงานวิจัยของนสิิต 

๑๑. สนับสนุนให้อาจารย์มกีารใชผ้ลงานวิจัยในการเรียนการสอน  

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.3 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

_________________________________________ 

 ด้วยคณะแพทยศาตสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นที่จะให้มีการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

และการสื่อสารให้เป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต สนับสนุนการ

ใหบ้ริการผูป้่วย การศกึษาวิจัย อย่างมีประสิทธิภาพและถูกหลักจริยธรรม และการบริหารที่มีประสิทธิภาพ 

นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. คณะแพทยศาสตร์ จะยึดถือหลักการในการปกปิดข้อมูลของผู้ป่วยตามประกาศ

สิทธิของผู้ป่วยของแพทยสภาเป็นหลักการส าคัญในการบริหารจัดการระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

คณะแพทยศาสตร์ 

ข้อ ๒. ก าหนดให้มีการระบบรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อลด

ความเสี่ยงจากการถูกโจมตีจากภายนอก เชน่ ไวรัสคอมพิวเตอร์ หรอืการโจรกรรมข้อมูล เชน่ การระงับ

การใชง้านพอร์ต USB 

ข้อ ๓. ก าหนดให้มีการก ากับและควบคุมการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของ

บุคลากรให้เหมาะสมกับหน้าที่และการใช้งาน และจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงข้อมูลตามความจ าเป็น เพื่อลด

โอกาสการน าข้อมูลไปใช้ในทางเสียหายหรือผิด กฎหมาย 

ข้อ ๔. ก าหนดให้การเผยแพร่ข้อมูลต่างๆ ของคณะฯ ที่ถูกร้องขอจากผู้ป่วย บุคลากร 

หรือโรงพยาบาล จะต้องเป็นไปเพื่อ ประโยชน์ของผู้ป่วย เพื่อการเรียนการสอนหรือการวิจัยเป็นส าคัญ 

โดยข้อมูลนั้นต้องไม่เป็นความลับส่วนบุคคล ไม่ละเมิดสิทธิของผู้ป่วย และไม่ก่อให้เกิดความเสียหายแก่

ผูใ้ด 

ข้อ ๕. คณะแพทยศาสตร์ จะบริหารจัดการให้มีการใช้งานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศได้

อย่างทั่วถึงและเพียงพอต่อความตอ้งการของบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ 

ข้อ ๖. ก าหนดให้มีการวางแผนพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้มี

ความทันสมัยและมปีระสิทธิภาพ 

 

ร่าง 



 

 

ข้อ ๗. คณะแพทยศาสตร์ จะถือว่าเป็นหน้าที่ความรับผดิชอบของบุคลากรทุกระดับที่จะ

ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัยของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศที่คณะฯ และโรงพยาบาล

ก าหนด และหลีกเลี่ยงการกระท าที่ก่อให้เกิดความ เสียหายหรือผิดกฎหมายเทคโนโลยีสารสนเทศของ

ประเทศไทย 

ข้อ ๘. ก าหนดให้มีการจัดท าแผนบริหารความเสี่ยงด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ข้อ ๙. ก าหนดให้มีการอบรมและจัดการเรียนการสอน เกี่ยวกับ กฎหมาย คุณธรรม 

จรยิธรรมในการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศ ให้แก่อาจารย์และนิสติ เป็นประจ าทุกปี 

ข้อ ๑๐. ก าหนดให้มีการประเมินการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ของบุคลากร และนิสิต 

และน ามาวิเคราะห์เพื่อปรับปรุง การให้บริการเทคโนโลยีสารสนเทศและปรับปรุงแผนบริหารความเสี่ยง

ด้านเทคโนโลยีสารสนเทศทุก 3 เดือน 

ข้อ ๑๑. ก าหนดให้มีการจัดหาฐานข้อมูลสารสนเทศ และสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เพื่อให้นิสิต

เข้าถึงขอ้มูลและสามารถเรียนรูไ้ด้ดว้ยตนเอง 

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.4 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการจัดบริการสาธารณสุขกับการดูแลสุขภาพประชาชน 

_________________________________________ 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีวสิัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ช้ันน าของ

ล้านนาตะวันออก และให้การเสริมสร้างความร่วมมือ เพื่อยกระดับการให้บริการสาธารณสุขกับประชาชน

อย่างทั่วถึงเพื่อยกระดับการใหบ้ริการสาธารณสุขกับประชาชนอย่างทั่วถึง นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. การพัฒนางานสาธารณสุขตามแนวพระราชด าริ โครงการเฉลิมพระเกียรติ เพื่อสืบ

สาน รักษาต่อยอดและพัฒนาการบริการด้านสาธารณสุข 

๒. การสร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้กับประชาชนทุกช่วงวัยให้มีสุขภาพดี เข้าถึงการ

บริการ การจัดการภัยคุกคามความมั่นคงทางสุขภาพ อาทิ วิกฤตการณ์ด้านสาธารณสุข โรคอุบัติใหม่ 

อุบัติซ้ า ให้ความร่วมมอืกับเครือขา่ยภาครัฐ ประชาชน ท้องถิ่น และเอกชนในการคุ้มครองผูบ้ริโภค ความ

ร่วมมือทางสาธารณสุขกับต่างประเทศ ด้านความม่ันคงทางสุขภาพ โดยเฉพาะในพืน้ที่ชายแดนและพื้นที่

เขตเศรษฐกิจพิเศษ 

๓. การดูแลให้ประชาชนได้รับบริการที่มีคุณภาพ ปลอดภัย ลดความเหลื่อมล้ า แออัด 

ระยะเวลารอคอยรักษา และลดภาระค่าใช้จ่ายของประชาชน ด้วยการเชื่อมโยงการบริการทุกระดับ 

ยกระดับความรู้อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้าน หรือ อสม. ให้เป็นหมอประจ าบ้าน และเพิ่ม

ประสิทธิภาพการบริการด้วยเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารทางการแพทย์ 

๔. พัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย์และสาธารณสุข ให้ประชาชนเข้าถึง

การใชก้ัญชาและสมุนไพรทางการแพทย์อย่างปลอดภัย ไม่ให้เกิดผลกระทบทางสังคม 

 

 

 

 

 

 

 

ร่าง 



 

 

๕. การเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ยึดหลักธรรมาภิบาลและความโปร่งใสใน

การปฏิบัติงานกระจายอ านาจการบริหารจัดการระบบบริการและทรัพยากรสู่เขตสุขภาพ เพิ่มความ

คล่องตัวและตอบสนองความต้องการของประชาชนในพื้นที่ 

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.5 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการสรรหาและคัดเลือกคณาจารย์ 

_________________________________________ 

 เพื่อให้การสรรหาและคัดเลือกอาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เป็นไปด้วยความเรียบร้อย มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับพันธกิจของคณะแพทยศาสตร์ และ

มหาวิทยาลัยพะเยา อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. อาจารย์ของคณะแพทยศาสตร์ ต้องส าเร็จการฝึกอบรมเป็นผู้เชี่ยวชาญในสาขาต่างๆ 

โดยได้รับวุฒิบัตรหรอือนุมัตบิัตร ที่รับรองโดยแพทยสภา หรอื ส าเร็จการศกึษาในระดับปริญญาเอก  ใน

หลักสูตรที่ได้รับรองจาก ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศกึษา 

๒. ก าหนดให้มีอัตราส่วนของอาจารย์ที่จัดการเรียนการสอน ด้านศึกษาทั่วไป 

วิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน และวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก โดยคิดค านวณจาก อัตราส่วนของ

หนว่ยกิต และช่ัวโมงในการจัดการเรียนการสอน โดยก าหนดให้อาจารย์ มีสัดสว่นดังตอ่ไปนี ้อาจารย์ด้าน

ศึกษาทั่วไป ๑๐% อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน ๓๐% และอาจารย์วิทยาศาสตร์

การแพทย์คลินิก ๖๐% ของอาจารย์ทั้งหมด ทั้งนี้ในปัจจุบัน อาจารย์ที่ท าหน้าที่ในการจัดการเรียนการ

สอนด้านศกึษาทั่วไป และวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน เป็นอาจารย์ของกองบริการการศกึษาและคณะ

วิทยาศาสตร์การแพทย์ตามล าดับ 

๓. ก าหนดให้มีการเชิญอาจารย์พิเศษจากภายนอก เพื่อให้ผู้เรียนมีทักษะ ความรู้ที่

หลากหลาย สอดคล้องกับ ผลสัมฤทธิ์ทางการศึกษาที่ก าหนดไว้ โดยคณะแพทยศาสตร์ มีการวางแผน

งบประมาณส าหรับอาจารย์พิเศษและรายงานผลการใช้งบประมาณเป็นประจ าทุกปี โดยอาจารย์

ผู้รับผิดชอบรายวิชาเป็นผู้เสนอความต้องการในการเชิญอาจารย์พิเศษต่อ คณะกรรมการบริหาร

หลักสูตร เมื่อคณะกรรมการบริหารหลักสูตรเห็นชอบ จะมีการแต่งตั้งอาจารย์พิเศษ เมื่อเสร็จสิ้นการ

เรียนการสอน และจะมีการประเมินอาจายรย์พิเศษทุกครั้งที่มกีารจัดการเรียนการสอน 

๔. ก าหนดให้มีการทบทวนอัตราก าลังของอาจารย์เป็นประจ าทุกปี โดยพิจารณาจาก

ภาระงานของอาจารย์ และจ านวนนิสิตที่เพิ่มขึ้น ตามเกณฑ์ มคอ.๑ เพื่อสนับสนุนด้านการจัดการเรียน

การสอน งานวิจัยและบริการวิชาการ โดยค านึงถึงภาระงาน งบประมาณและความคุ้มทุน                    

ของคณะแพทยศาสตร์ โดยในการจัดล าดับความส าคัญ เพื่อรับสมัครอาจารย์ ให้เป็นไปตามมติ                 

ที่ประชุมคณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 

 

ร่าง 



 

 

๕. ก าหนดให้อาจารย์ มีความรับผดิชอบดังนี ้

 ๕.๑ อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์พื้นฐาน มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๕.๑.๑ ด้านการเรียนการสอน 

   ๑) รับผิดชอบกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ได้แก่ lecture, lab, 

case study, PBL  ให้แก่นิสิตแพทย์ ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย-รับผิดชอบการประเมินผล ได้แก่  

formative evaluation, การคุมสอบ MCQ , Lab และการตรวจขอ้สอบตามหัวขอ้ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒) อบรมสั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมวิชาชีพให้แก่

นิสติแพทย์ 

   ๓) เป็นที่ปรึกษาให้แก่นสิิตแพทย์ 

   ๔) อาจารย์ที่บรรจุใหม่ภายในระยะเวลา ๑ ปีต้องผ่านการฝึกอบรม

แพทยศาสตร์ศึกษา 

   ๕) อาจารย์ที่บรรจุมาเกินกว่า ๓ ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรม หรอืร่วม

ประชุมทางดา้นแพทยศาสร์ศึกษา อย่าง สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 

  ๕.๑.๒ ด้านงานวิจัย 

   ๑) อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านการวิจัย อย่างสม่ าเสมอ 

เป็นประจ า ทุก ๓ ปี  

   ๒) อาจารย์ตอ้งด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร

ทางการแพทย์ อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ภายในระยะเวลา ๔ ป ี

  ๕.๑.๓ ด้านการบริการ 

   ๑) อาจารย์มภีารกิจทางด้านการบริการวิชาการ ให้แก่บุคคลากรทาง

การแพทย์ และประชาชน ในการอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ และการบรรยาย เพื่อให้เป็นไปตามพันธ

กิจของภาควิชา 

 ๕.๒ อาจารย์ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินกิ มีหน้าที่ดังนี้ 

  ๕.๒.๑ ด้านการเรียนการสอน 

   ๑) รับผิดชอบกิจกรรมด้านการเรียนการสอน ได้แก่ lecture, case-

base learning, bedside teaching, case discussion ให้แก่นักศึกษาแพทย์ ตามตารางที่ได้รับมอบหมาย-

รับผิดชอบการประเมินผล ได้แก่  formative evaluation, การคุมสอบ OSCE, MEQ, MCQ และการ

ตรวจขอ้สอบ MEQ ตามหัวขอ้ที่ได้รับมอบหมาย 

   ๒) อบรมสั่งสอนและเป็นตัวอย่างที่ดีในด้านจริยธรรมวิชาชีพให้แก่

นิสติแพทย์ 

   ๓) เป็นที่ปรึกษาให้แก่นสิิตแพทย์ 

   ๔) อาจารย์แพทย์ที่บรรจุใหม่ภายในระยะเวลา ๑ ปีต้องผ่านการ

ฝกึอบรมแพทยศาสตร์ศึกษา 

   ๕) อาจารย์แพทย์ที่บรรจุมาเกินกว่า ๓ ปี ต้องเข้ารับการฝึกอบรม 

หรอืร่วมประชุมทางดา้นแพทยศาสร์ศึกษา อย่าง สม่ าเสมอเป็นประจ าทุกปี 



 

 

   ๖) ก ากับและตรวจสอบความถูกต้องของบันทึกการท าหัตถการหรือ

การช่วยท าหัตถการของนสิิตแพทย์ 

  ๕.๒.๒ ด้านการวิจัย 

   ๑) อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรมด้านการวิจัย อย่างสม่ าเสมอ 

เป็นประจ า ทุก ๓ ปี  

   ๒) อาจารย์ตอ้งด าเนินการวิจัยและตีพิมพ์เผยแพร่งานวิจัยในวารสาร

ทางการแพทย์ อย่างนอ้ย ๑ เรือ่ง ภายในระยะเวลา ๔ ป ี

   ๓) อาจารย์แพทย์ต้องเป็นอาจารย์ที่ปรึกษางานวิจัยให้แก่นิสิตแพทย์ 

ตามความถนัดของอาจารย์แพทย์ และหัวข้อการวิจัยของนิสติแพทย์ 

  ๕.๒.๓ การบริการวิชาการ 

   ๑) อาจารย์แพทย์มีภารกิจทางด้านการบริการวิชาการ ให้แก่

บุคคลากรทางการแพทย์ และประชาชน ในการอบรมสัมมนา ประชุมวิชาการ การบรรยาย ทั้งในส่วน

ของภาควิชา วิทยาลัย ชมรม/สมาคมทางวิชาชีพต่างๆ เพื่อให้เป็นไปตามพันธกิจของภาควิชาและ                 

ราชวิทยาลัย 

 

  ๕.๒.๔ การบริการวิชาชีพ 

   ๑) อาจารย์แพทย์มีภารกิจในการให้บริการออกตรวจผู้ป่วยนอกและ

ผู้ป่วยใน ที่โรงพยาบาล ให้การวินิจฉัย รักษา ฟื้นฟู การป้องกันโรค และการส่งเสริมสุขภาพ และน าปัญหา

ของผูป้่วยที่นา่สนใจ มาเป็นพืน้ฐานของการจัดการเรียนการสอนของนิสติแพทย์ 

๖. ก าหนดให้อาจารย์มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษ ตามข้อก าหนดของมหาวิทยาลัย

พะเยา 

๗. อาจารย์จะต้องมีคุณธรรม จริยธรรม และไม่เคยมี ประวัติเสื่อมเสียในด้านความประพฤติ 

และมีคุณสมบัติตาม จรรยาบรรณอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

๘. อาจารย์ต้องมีความสามารถในการท างานวิจัยแบบบูรณาการความรู้ทางการแพทย์ 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชน 

๙. อาจารย์ต้องสามารถออกหน่วยให้บริการวิชาการ ท ากิจกรรมบ าเพ็ญประโยชน์ และ

กิจกรรมจติอาสาร่วมกับชุมชนและสังคมได้ 

๑๐. อาจารย์ตอ้งเป็นผู้พัฒนาตนเองอยู่เสมอ เป็นผู้ที่มทีักษะการเรียนรูด้้วยตนเองตลอด

ชีวิต และต้องสามารถน าความรู้ใหม่ และวิจัยทางการแพทย์ มาสอดแทรกและบูรณาการในการจัดการ

เรียนการสอนเพื่อให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 

 

 

 

 



 

 

๑๑. อาจารย์ต้องสามารถน าผลป้อนกลับ(feedback) ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตร

และนิสติ ต่อการจัดการเรียนการสอน มาพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหด้ีขึ้นทุกปี 

๑๒. อาจารย์ต้องเป็นผูแ้สวงหาเทคนิคการเรียนการสอนใหม่  เพื่อน ามาพัฒนานิสติ          ให้

มีทักษะในศตวรรษที่ ๒๑  

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.6 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาอาจารย์ 
_________________________________________ 

 ด้วยคณะแพทยศาตสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มุ่งมั่นที่จะพัฒนาอาจารย์ที่มีคุณภาพ

เหมาะสม มีคุณสมบัติสอดคล้องกับสภาพบริบท ปรัชญาวิสัยทัศน์ของมหาวิทยลัยพะเยา และของคณะ

แพทยศาสตร์ อีกทั้งต้องเป็นอาจารย์ที่มีคุณสมบัติทั้งเชิงปริมาณและเชิงคุณภาพที่เป็นไปตามเกณฑ์

มาตรฐานหลักสูตรที่ก าหนดโดยคณะกรรมการแพทยสภา นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

ข้อ ๑. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์  ด้านการจัดเรียนการสอน และ

แพทยศาสตรศึกษา โดยจัดท าแผนพัฒนาอาจารย์ด้านแพทยศาสตรศึกษา ให้เป็นไปตามข้อก าหนดของ

คณะฯ 

ข้อ ๒. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ด้านงานวิจัย เพื่อให้มผีลงานวิจัยและตีพิมพ์

ตามข้อก าหนดของคณะฯ  

ข้อ ๓. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาอาจารย์ ด้านทักษะทางวิชาชีพเฉพาะ 

ข้อ ๔. ก าหนดให้มีการ จัดประชุมแพทยศาสตรศกึษา เป็นประจ าทุกปี 

ข้อ ๕. ก าหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศ อาจารย์ใหม่ของคณะแพทย์ คณะร่วมสอน ศูนย์

แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก ที่มีส่วนรวมในการจัดการเรียนการสอนในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต  

ให้มีความรู้ความเข้าใจในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม ก าหนดให้มีการจัดสัมนาหลักสูตร หาก

หลักสูตรมีการเปลี่ยนแปลง เพื่อให้อาจารย์มคีวามรูค้วามเข้าใจในหลักสูตร 

ข้อ ๖. ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องผ่านการอบรม และเข้ารับการประเมินอาจารย์มือ

อาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา (Up-PSF) 

ข้อ ๗. ก าหนดให้อาจารย์ใหมทุ่กคนต้องได้รับการอบรมแพทยศาสตรศกึษา วิธีการสอน 

การประเมินผล และการประกันคุณภาพการศึกษา ภายในระยะเวลา ๕ ปี หลังจาก เริ่มปฏิบัติหน้าที่

อาจารย์ก าหนดให้อาจารย์ทุกคนต้องท าข้อตกลง (TOR) โดยใน ข้อตกลงดังกล่าว จะต้องมีความสมดุล 

ของสมรรถภาพในด้านการสอน การวิจัย และบริการ 

 

ร่าง 



 

 

ข้อ ๘. ก านดให้มกีารประเมนิผลการปฏิบัติงานของอาจารย์ ตามข้อตกลงอาจารย์ (TOR) 

และจัดให้มีการประเมินอาจารย์แบบรอบด้าน จากผู้บริหาร นิสิต บุลากรสายสนับสนุน และเพื่อน

ร่วมงานในระดับต่างๆ ซึ่งจะมีผลในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และการให้รางวัลความดี

ความชอบแก่อาจารย์ตอ่ไป  

ข้อ ๙. ก าหนดให้มีระบบการสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัลแก่อาจารย์

จัดโครงการอาจารย์ดีเด่น ด้านการสอน การวิจัย และการบริการวิชาการ มีการยกย่องชมเชยและมอบ

รางวัลในวันไหว้ครูของทุกปี 

ข้อ ๑๐. ก าหนดให้อาจารย์น าผลการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ที่เข้าร่วม มา

ด าเนนิการพัฒนาคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม  

ข้อ ๑๑. ก าหนดให้อาจารย์บูรณาการ โดยการน าความรู้จากงานวิจัย และ การบริการ 

มาเป็นส่วนหน่ึงในการจัดการเรยีนการสอน 

ข้อ ๑๒. ก าหนดให้ด าเนินการทบทวน สัดส่วนของอาจารย์และนิสิต เป็นประจ าทุกปี

การศกึษา เพื่อให้มคีวามสมดุลระหว่างภาระงานสอน งานวิจัย และงานบริการวิชาการ 

ข้อ ๑๓. ก าหนดจรรยาบรรณอาจารย์แพทย์ ผ่านการประชาพิจารณ์ ของอาจารย์คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นแนวทางใหเ้กิดปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมของอาจารย์ต่ออาจารย์ 

อาจารย์ตอ่นิสติ และอาจารย์ตอ่เพื่อนรว่มงานระดับต่างๆ 

ข้อ ๑๔. อาจารย์ประจ าหลักสูตรทุกคนต้องได้รับการพัฒนาในด้ านวิชาการ ด้าน

แพทยศาสตร ศกึษา และดา้นวิชาชีพไม่นอ้ยกว่า ๑๕ ช่ัวโมงต่อปี 

ข้อ ๑๕. ก าหนดให้มีการจัดอบรม เกี่ยวกับการขอต าแหน่งทางวิชาการ เป็นประจ าทุกปี 

ข้อ ๑๖. ก าหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของ 

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทบทวนสัดส่วนของอาจารย์และนิสิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐาน

คุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (มคอ.๑) และทบทวนแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาอาจารย์ 

เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาอาจารย์ ให้สอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.7 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
เรื่อง นโยบายการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

_________________________________________ 

 ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักถึงภาระหน้าที่ในการพัฒนา

บุคลากรทุกสายงานใหม้ีความพร้อมในการปฏิบัติงาน ใหเ้กิดผลสัมฤทธิ์ที่ดแีละเป็นไปตามวัตถุประสงค์ของ

คณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา นั้น 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา            

พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ 

เรื่อง แตง่ตัง้ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จงึออกประกาศไว้ดังนี้ 

๑. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน ด้านการจัดเรียนการสอน และ

แพทยศาสตรศกึษา โดยจัดท าแผนพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน 

๒. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุนด้านงานวิจัย 

๓. สนับสนุนส่งเสริม และพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เกี่ยวกับทักษะเฉพาะด้าน            

ในงานประจ า 

๔. ก าหนดให้มีการจัดปฐมนิเทศ บุคลากรสายสนับสนุน ให้มีความรู้ความเข้าใจ              

ในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตโดยรวม 

๕. ก าหนดให้มีการจัดอบรม เพื่อส่งเสริมการเข้าสู่ต าแหน่ง เช่ียวชาญ ของบุคลากรสาย

สนับสนุน 

๖. ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนทุกคนต้องได้รับการอบรมแพทยศาสตรศึกษา       

ในส่วนที่เกี่ยวข้องกับงานประจ า ภายในระยะเวลา ๕ ปี หลังจาก เริ่มปฏิบัติงาน 

๗. ก าหนดให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรสายสนับสนุน ตามภาระงาน 

ซึ่งจะมีผลในการเลื่อนขั้นเงินเดือน การเลื่อนต าแหน่ง และการให้รางวัลความดีความชอบแก่บุคลากร

สายสนับสนุนตอ่ไป 

๘. ก าหนดให้มีระบบการสนับสนุน ส่งเสริม ยกย่อง ชมเชย และให้รางวัล แก่บุคลากรสาย

สนับสนุน และจัดท าโครงการบุคลากรดีเด่น มอบรางวัลในงานไหว้ครู เป็นประจ าทุกปี 

๙. ก าหนดให้บุคลากรสายสนับสนุนน าผลการประชุม อบรม สัมมนาต่างๆ ที่เข้าร่วม มา

ด าเนนิการพัฒนาคณะฯ อย่างเป็นรูปธรรม 

 

ร่าง 



 

 

๑๐. ก าหนดข้อปฏิบัติของบุคลากรสายสนับสนุนคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

เพื่อเป็นแนวทางให้เกิดปฏิสัมพันธ์ที่เหมาะสมต่อเพื่อนร่วมงาน ต่ออาจารย์ ต่อนสิิต และต่อผู้รับบริการ 

๑๑. บุคลากรสายสนับสนุน ทุกคนต้องได้รับการพัฒนา เกี่ยวกับงานประจ า ไม่น้อยกว่า ๑๐ 

ช่ัวโมงต่อปี 

๑๒. ก าหนดให้มีการจัดประชุมสัมมนา เพื่อสรุปผลการด าเนินงานประจ าปีของ          

แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล เพื่อทบทวนสัดส่วนของบุคลากรสายสนับสนุน ต่อจ านวนอาจารย์และต่อ

จ านวนนิสิต ให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณวุฒิระดับปริญญาตรี สาขาวิชาแพทยศาสตร์ (มคอ.1)         

และทบทวนแผนกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคลากรสายสนับสนุน เพื่อจัดท าแผนการพัฒนาบุคลากร      สาย

สนับสนุน ให้สอดคล้องกับบริบท สังคม วัฒนธรรมและเศรษฐกิจ 

๑๓. ก าหนดพี่เลี้ยงให้กับบุคลากรสายสนับสนุนใหม่ โดยมีหน้าที่ ให้ค าแนะน าปรึกษา

เพื่อเรียนรู้ สอนทั้งภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติ และการปรับตัวเข้าสู่การเป็นบุคลากรสายสนับสนุน  

 ประกาศ ณ วันที่          เดือน เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.8 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.11 

 

 

 

 

ค าสั่งมหาวทิยาลัยพะเยา 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการและคณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ 

                                    __________________________________ 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการบริหารความเสี่ยงของคณะแพทยศาสตร์ เป็นไปด้วยความ

เรียบร้อย และสอดคล้องตามนโยบายมหาวิทยาลัยพะเยา ฉะนั้น อาศัยอ านาจความตามมาตรา ๓๓ แห่ง

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ จงึแต่งตั้งคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงประจ าคณะ

แพทยศาสตร์ ดังรายนามตอ่ไปนี ้ 

๑. คณะกรรมการบรหิารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ ประกอบด้วย 

๑. รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

(ศาสตราจาย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

ประธานกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายบริหาร กรรมการ 

๓. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนา

คุณภาพนิสิต 

กรรมการ 

๔. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ กรรมการ 

๕. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

(แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช) 

กรรมการ 

๖. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

(แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง) 

กรรมการ 

๗. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

(นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล) 

กรรมการ 

๘. ผูช่้วยคณบดี 

(แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์) 

กรรมการ 

๙. ผูช่้วยคณบดี 

(นายแพทย์ภาษา สุขสอน) 

กรรมการ 

๑๐. ผูช่้วยคณบดี 

(นายแพทย์วรัญญู เหง่ียมไพศาล) 

กรรมการ 

๑๑. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะแพทยศาสตร์ กรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ กรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

ร่าง 



 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

๑. ก าหนดแนวทางในการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ 

๒. วิเคราะหแ์ละระบุปัจจัยเสี่ยงที่สร้างความเสียหาย หรอืความลม้เหลว หรอืโอกาส           ที่

จะบรรลุเป้าหมายและจัดล าดับความส าคัญของปัจจัย 

๓. จัดท าแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์ โดยจะต้องก าหนด

มาตรการหรือแผนปฏิบัติการให้บุคลากรในคณะฯ เข้าใจและด าเนินการแก้ไข ลดหรือ

ป้องกันความเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นอย่างเป็นรูปธรรม 

๔. ด าเนนิการตามแผนบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

๕. วิเคราะห์ และทบทวนการด าเนินงาน ตลอดจนให้ข้อเสนอแนะในการปรับปรุงแผนบริหาร

ความเสี่ยงและควบคุมภายใน 

            ๖. รายงานผลการด าเนินงานต่อกองแผนงาน มหาวิทยาลัยพะเยา ทุกๆ รอบ ๖ เดือน    

และรอบ ๑ ปี  

 

๒. คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายในคณะแพทยศาสตร์  

 ๒.๑ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการ

ทรัพยากรบุคคล การเงนิ งบประมาณ พัสดุ และด้านธรรมาภิบาล ประกอบด้วย 

 

๑. รองคณบดีฝ่ายบริหาร ประธานอนุกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

(แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช) 

รองประธานอนุกรรมการ 

๓. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

(แพทย์หญิงมัลลิกา ขวัญเมือง) 

อนุกรรมการ 

๔. ผูช่้วยคณบดี 

(นายแพทย์ภาษา สุขสอน) 

อนุกรรมการ 

๕. นายชลวัชร ชัยชาญ อนุกรรมการ 

๖. รักษาการแทนหัวหน้าส านักงานคณะ

แพทยศาสตร์ 

อนุกรรมการและเลขานุการ 

๗. นายพิทักษ์ ตันนันตา อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๘. นางสาวชลิิตา ยงยิ่ง อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๙. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๐. นางสาวปารดา เรอืนทอง อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

๑. พิจารณาถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านการบริหารจัดการทรัพยากรบุคคล ด้าน

การเงนิ งบประมาณ พัสดุ และด้านธรรมาภบิาล ซึ่งเกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานภายในคณะ

แพทยศาสตร์ อย่างรอบคอบ 



 

 

    ๒. จัดล าดับความส าคัญ และความรุนแรงของความเสี่ยงและกรควบคุมภายใน ด้าน

การบริหาร 

   ๓. จัดการด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ และด้านธรรมาภิบาล โดยประเมิน

จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อนสิิต ผูร้ับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ  

   ๔. จัดท าแผนหรอืกระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึน้ 

   ๕. ควบคุม ตดิตาม และด าเนนิการแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึน้ 

   ๖. วิเคราะห์ ทบทวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะแพทยศาสตร์ ทุกๆ รอบ ๖ เดือน และ ๑ ปี และน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป   

 

๒.๒ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านวิชาการและ

คุณภาพนิสิตประกอบด้วย  

๑. รักษาการแทนรองคณบดีฝ่ายวิชาการและ

พัฒนาคุณภาพนิสิต 

ประธานอนุกรรมการ 

๒. ผูช่้วยคณบดี 

(แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์) 

รองประธานอนุกรรมการ 

๓. นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร อนุกรรมการ 

๔. นายแพทย์วชเรสร พันธ์พัฒนกุล อนุกรรมการ 

๕. นายแพทย์วงค์วัฒน์ เตมยีบุตร อนุกรรมการ 

๖. ดร.ณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง อนุกรรมการ 

๗. ดร.รัษฎา ประภาสวัสดิ์ อนุกรรมการ 

๘. แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ อนุกรรมการ 

๙. แพทย์หญิงอชิรยา  ชนะพาล อนุกรรมการ 

๑๐. นายแพทยสรกิจ ภาคีชีพ อนุกรรมการ 

๑๑. นายสิงหา เกล็ดพงษา อนุกรรมการและเลขานุการ 

๑๒. นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์ อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๓. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธุ์พืช อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

๑๔ นางสาวเบญจาภา ใจเย็น อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

                                                                                /๑๔. นางสาวเบญจาภา

... 

๒.๓ คณะอนุกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน ด้านวิจัยและบริการ

วิชาการ ประกอบด้วย  

๑. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ประธานอนุกรรมการ 

๒. รองคณบดีฝ่ายการแพทย์ 

(นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล) 

รองประธานอนุกรรมการ 

๓. ผูช่้วยคณบดี อนุกรรมการ 



 

 

(นายแพทย์วรัญญู เหง่ียมไพศาล) 

๔. แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง อนุกรรมการ 

๕. นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล อนุกรรมการและเลขานุการ 

๖. นายอภิสทิธิ์ ศรีรักษา อนุกรรมการและผูช่้วยเลขานุการ 

 

หน้าที่ความรับผิดชอบ    

๑. พิจารณาถึงความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านวิจัยและบริการวิชาการ ซึ่งเกี่ยวข้องกับ

การปฏิบัติงานภายในคณะแพทยศาสตร์ อย่างรอบคอบ 

    ๒. จัดล าดับความส าคัญ และความรุนแรงของความเสี่ยงและการควบคุมภายใน ด้านวิจัย

และบริการวิชาการ 

   ๓. จัดการด้านทรัพยากรบุคคล การเงิน งบประมาณ พัสดุ และด้านธรรมาภิบาล โดยประเมิน

จากโอกาสที่จะเกิดความเสี่ยง ผลกระทบต่อนสิิต ผูร้ับบริการ และผูม้ีสว่นได้ส่วนเสียอื่นๆ  

   ๔. จัดท าแผนหรอืกระบวนการตอบสนองต่อความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึน้ 

   ๕. ควบคุม ตดิตาม และด าเนนิการแก้ไขความเสี่ยงและผลกระทบที่เกิดขึน้ 

   ๖. วิเคราะห์ ทบทวน และรายงานผลต่อคณะกรรมการบริหารความเสี่ยงและควบคุมภายใน

คณะแพทยศาสตร์ ทุกๆ รอบ ๖ เดือน และ ๑ ปี และน าผลที่ได้มาใช้ในการวางแผนป้องกันต่อไป        

   ทั้งนี ้ตัง้แต่บัดนีเ้ป็นต้นไป 

 

สั่ง  ณ  วันที่         เมษายน  พ.ศ ๒๕๖๔ 

 

  

 

 (รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร  พงศบางโพธิ์) 

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.1.13 

 

 



 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.1 

 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการทดสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้

รวบยอด (Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๓ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อย 

จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ

กับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา

การแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ                 

พันธุ์พิมานมาศ เป็น ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่               

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  จนกว่าจะมีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศคณะแพทยศาสตร์               

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๓ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

๑. นางสาวณัฐธกัญป์ ธีรานุสรณ์ 

๒. นายธณัญชนัย อุชุโกศลการ 

๓. นายธรรมอัฏฐ อุมาแสงทองกุล 

๔. นางสาวนภัสสร สัญญา 

๕. นายนรภัทร ชูวงค์ 

๖. นางสาวนิชยา มโนธรรมจินดา 

๗. นางสาวบุญศิตา ตามจติต์ 

๘. นางสาวประภาพร พระบาลี 

๙. นางสาวปวรรัตน ์จันทร์เอี่ยม 

๑๐. นายปุณณพัฒน์ โพแก้ว 

๑๑. นางสาวพรจิรา ศริิวัฒนา 

 ๑๒. นางสาวพัฑฒิดา พิชัย 

 ๑๓. นายพิชญะ เจริญราษฎร์ 

 ๑๔. นางสาวพิชญา จันทร์เจนจบ 

 

ร่าง 



 

 

๑๕. นางสาวมณฑนาถ ศรชุีมภู 

 ๑๖. นางสาววราดา เครือประดษิฐ์ 

 ๑๗. นางสาวสุพรรณณิกา น้อยบุตร 

 ๑๘. นางสาวหทัยชนก ชัยดรุณ 

 ๑๙. นางสาวอธิชา พูลมา 

 ๒๐. นางสาวอภิสรา ลวดเงนิ 

 ๒๑. นายกชกร อินตะ๊มูล 

 ๒๒. นางสาวฉัตรสุดา ณะคราม 

 ๒๓. นางสาวธัญญาพร สุริยไพฑูรย์ 

 ๒๔. นายธีรนัย เหล่ากาวี 

 ๒๕. นางสาวกษมนวรรณ ค ามา 

 ๒๖. นายปภังกร โตละหาน 

 ๒๗. นางสาวปัญญาพร เจริญรุง่เรอืงชัย 

 ๒๘. นางสาวปิยะดา อารีรอบ 

 ๒๙. นายพณิช หา่นตระกูล 

 ๓๐. นางสาววารสา ค าประเทือง 

 ๓๑. นางสาววิสมนทิพย์ ถิ่นทวี 

 ๓๒. นางสาวศรัณย์พร เชื้อหมอ 

 ๓๓. นายศิลา กองวัฒนาสุภา 

 ๓๔. นายศิวภัทร์ ปงหาญ 

 ๓๕. นายศุภโชค เจียวก๊ก 

 ๓๖. นายศุภศักดิ์ สายยิ้ม 

 ๓๗. นายสภาพัฒน ์สายวดี 

 ๓๘. นางสาวสริตา มงคลสวัสดิ์ 

 ๓๙. นางสาวสุดารัตน ์อินทร์สาน 

 ๔๐. นายอธิพัฒน ์จันทะวรีะ 

 

ประกาศ  ณ  วันที่                เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 

 



 

 

 

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการทดสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้

รวบยอด (Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๕ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อย 

จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ

กับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา

การแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ            

พันธุ์พิมานมาศ เป็น ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ตั้งแต่วันที่                  

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  จนกว่าจะมีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศคณะแพทยศาสตร์                  

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๕ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. นายกาญจน์สุธี วงศป์ระเสริฐ 

 ๒. นายชนสรณ ์กันธิพันธุ์ 

 ๓. นางสาวณัฐณิชา วรอุทัย 

 ๔. นายณัฐพล ชมภูปิน 

 ๕. นายติณณ์ เริ่มหิรัญวงศ์ 

 ๖. นางสาวธณัฏฐา ทองสอาด 

 ๗. นายธนาธิป ปัญจขันธ์ 

 ๘. นายธีมธัช พจมานวิพุธ 

 ๙. นายปรีดา ถาอ้าย 

 ๑๐. นางสาวภาษิณ ีบุญญานันต์ 

 ๑๑. นางสาวยุพวรรณ แนวกิติ 

 ๑๒. นายวรากร แสงเงนิชัย 

 ๑๓. นางสาววาสนา ค านันท์ 

 ๑๔. นางสาววิชญา สุทธการ 

 ๑๕. นายสิรพิชญ์ เสมือนใจ 

 ๑๖. นางสาวสุภาริน ดุษฎีวจิัย 

 ๑๗. นางสาวสุรัชดา ปัญญาวงค์ 

 

ร่าง 



 

 

๑๘. นางสาวโสภติา เทพวงค์ 

๑๙. นายอดุลวิทย์ ทัศนยิม 

๒๐. นายอัคนี ภญิญวัย 

๒๑. นางสาวชาลิสา โปธาสินธุ์ 

๒๒. นางสาวนิชานันท์ รินค า 

๒๓. นางสาวชลธิชา สังฆชาย 

๒๔. นางสาวชุตนิันท์ สมบูรณ์ 

๒๕. นางสาวทิพย์อาภา พรหมอนันต์ 

๒๖. นายนครินทร์ อุตรพงษ์ 

๒๗. นายบุชชยา แสนศรี 

๒๘. นายพัฒนพล ต้องใจ 

๒๙. นางสาวพิมสิร ิจันตาบุญ 

๓๐. นางสาวภัทรวดี อุดม 

๓๑. นายภูมิสทิธิ์ ตะนะสอน 

๓๒. นางสาวมนัสนันท์ ศริิปรัชญานุกุล 

๓๓. นางสาวร่มฉัตร มุดเจริญ 

๓๔. นางสาวรัชฎาภร ตันชุ่ม 

๓๕. นางสาววรพรรณ ค าอยู่ 

๓๖. นางสาววรวลัญช์ ฟักทอง 

๓๗. นายศตคุณ สุขุมิน 

๓๘. นางสาวศศฉิาย ไพบูลย์สวัสดิ์ 

๓๙. นายสุริยา แสนประเสริฐ 

๔๐. นางสาวหงสต์ร ีสุจรติ 

๔๑. นางสาวอมรรัตน ์ด้วงมะโน 

๔๒. นายวีรพันธ์ จันทรายมูล 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่               เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 

 

 



 

 

 
 

 
 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 
ที่          /๒๕๖๔ 

เรื่อง รายชื่อผูผ้่านการทดสอบประมวลความรูร้วบยอด (Comprehensive Test) 

นิสติแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ 

  

 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการจัดสอบประมวลความรู้

รวบยอด (Comprehensive Test) ส าหรับนิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๓ เป็นที่เรียบร้อย 

จงึอาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๓๕ แหง่พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบ

กับค าสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๖๐๐๑/๒๕๖๓ ลงวันที่ ๒๔ ธันวาคม พ.ศ. ๒๕๖๓ เรื่อง แต่งตั้งผู้รักษา

การแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้แต่งตั้ง ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ          

พันธุ์พิมานมาศ เป็น ผู้รักษาการแทนคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลั ยพะเยา ตั้งแต่วันที่                   

๑ มกราคม พ.ศ. ๒๕๖๔  จนกว่าจะมีค าสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง ประกอบกับมติที่ประชุมคณะกรรมการ

ประจ าคณะ ครั้งที่ ๔/๒๕๖๔ วันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๖๔ จึงออกประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง 

รายชื่อผู้ผ่านการทดสอบประมวลความรู้รวบยอด (Comprehensive Test) นิสิตแพทย์ช้ันปีที่ ๖ ประจ าปี

การศกึษา ๒๕๖๓ ดังรายชื่อต่อไปนี้ 

 ๑. นายชยพล เจริญศริิ 

 ๒. นายชัยรินทร์ พงษ์สุวรรณ 

 ๓. นายคุณากร ทศพรพิทักษ์ 

 ๔. นายกฤตภาส เทพประการ 

 ๕. นางสาวเชิญจุฑา กะนะแสง 

 ๖. นางสาวณัฐณิชา จนิดาวงค์ 

 ๗. นายทศพร วัฒนาศิริวโิรจน์ 

 ๘. นายเทพรัตน์ คมปรียารัตน์ 

 ๙. นางสาวนันทชพร นันทวงค์ 

 ๑๐. นายพชร เอือ้พิทักษ์สกุล 

๑๑. นางสาวพัชรพร หว่งภักดี 

๑๒. นางสาวโยษิตา จติวัชรนันท์ 

๑๓. นางสาวรัชนีกร ดอกเกีย๋ง 

๑๔. นางสาววริยา ใจญาณ 

๑๕. นายวัชรพล ณ ล าพูน 

๑๖. นางสาวสิรนิทรา กรุณา 

 

ร่าง 



 

 

๑๗. นางสาวสุภาภรณ ์ศรวีิราช 

๑๘. นายกฤติกัญจน ์ไทยศรีสุข 

๑๙. นายเกรียงศักดิ์ ศรจีรัสกุล 

๒๐. นางสาวขนิษฐา เมืองพระฝาง 

๒๑. นายครรชิต ปัญเศษ 

๒๒. นายจักรพันธ์ มีพรบูชา 

๒๓. นายชากรณัช เขื่อนวัง 

๒๔. นางสาวณัฐธิดา สอนอาจ 

๒๕. นางสาวตรีพินิจ ศรสีวัสดิ์ 

๒๖. นางสาวธณิศรา ลิมปกรณ์กุล 

๒๗. นายพิพัฒน ์โมคทิพย์ 

๒๘. นายพิสุทธิ์ สารมะโน 

๒๙. นายรัตนชัยภัสณ ์ศรบีุญเพ็ง 

๓๐. นายสิทธิชัย แก้ววินัด 

๓๑. นายอาลักษณ์ วรรณธะพิสุทธิ์ 

๓๒. นายฮาลาว ีมะยีงอ 

๓๓. นายสกนธ์ โดยค าดี 

 

ประกาศ  ณ  วันที ่               เมษายน  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.2 

 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.2.4 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 

 
  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.1 

 

ชั้นป ี รหัสวิชา รายวิชา หน่วยกิต รายละเอียด 
ช้ันปีท่ี 1 

(หลักสูตรใหม่) 
323141 หลักการจดัการสุขภาพ 

Principles of Health Management 
2(1-2-3) ผู้รับผิดชอบรายวิชา  

1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 

ช้ันปีท่ี 2 
(หลักสูตรเก่า) 

323244 หลักการดูแลสุขภาพ 
Principle of Health Care 

3(2-2-5) ผู้รับผิดชอบรายวิชา  
1. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
5.ผศ. ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค า 

ช้ันปีท่ี 3  
(หลักสูตรเก่า) 

323313 การซักประวัติ การตรวจรา่งกายและอาการวิทยา 
History Taking Physical Examination and 
Symptomatology 

2(1-4-4) 
 

ร่วมเป็นผู้รับผดิชอบรายวชิา 
อ.อรทัย เกตุขาว 
ช่วยสอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

323314 การช่วยฟื้นคืนชีพ 1 
Life Support I 

2(1-4-4) ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
อ.อรทัย เกตุขาว 
ช่วยสอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

323315 การดูแลผู้ป่วยฉุกเฉิน 1    
Emergency Medical Care I 

3(2-4-6) ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
ช่วยสอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
 



 

 

323316 
 

การดูแลผู้บาดเจ็บฉุกเฉิน 1   
Emergency Trauma Care I  

3(2-4-6) 
   

ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อ.อรทัย เกตุขาว 
ช่วยสอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

323321 เทคนิคหัตถการ 2 
Procedure Technique II  

3(2-4-6) ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
ช่วยสอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
 

323331 การยกและการเคลื่อนย้าย 
Lifting and Moving 

2(1-4-4) ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
ช่วยสอน 
1. อ.อรทัย เกตุขาว 
2. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

323332 การปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์  
Emergency Medical Operation 

3(2-4-6) ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
อาจารย์ผู้สอน 
1. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
2. อ.อรทัย เกตุขาว 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

323333 กฎหมาย จริยธรรมและ นิติเวชศาสตร ์
Law Ethic and Forensic Medicine 

3(3-0-6) ร่วมเป็นผู้รับผิดชอบรายวิชา 
 ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
ช่วยสอน 
1. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
2. อ.อรทัย เกตุขาว 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 
5.ผศ. ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค า 

ช้ันปีท่ี 4  
(หลักสูตรเก่า) 

323492 การฝึกงานปฏิบตัิการฉุกเฉินการแพทย์ 2 
Training of Emergency Medical Operation lI 

9 
หน่วยกิต 

ผู้รับผิดชอบรายวิชา 
นพ.พีรณัฐ ผลวิชา 
 
 



 

 

ช่วยสอน 
1. อ.สุนันทา ตั้งนิติพงศ์ 
2. อ.อรทัย เกตุขาว 
3. อ.สุรางคนา ไชยรินค า 
4. ผศ.ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 4.3.2 

 

ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรเดิม ผูร้ับผิดชอบหลักสูตรใหม่ 

1. ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรสีุขค า 

2. แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช 

3. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 

4. นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 

5. นางสาวสุนันทา ตั้งนิตพิงศ์ 

6. นางสุรางคนา ไชยรินค า 

7. นางอรทัย เกตุขาว 

1. ศ.นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

2. แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช 

3. นายแพทย์เกรียงศักดิ์ ปินตาธรรม 

4. นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 

5. นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร 

6. นายแพทย์วงศว์ัฒน์ เตมียบุตร 

 

 

  



 

 

เอกสารแนบประกอบวาระที่ 5.2 

 

 



 

 

 



 

 

 



 

 

 


