
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

รายนามกรรมการที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

1. ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ ประธานกรรมการ 

2. แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช กรรมการ 

3. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ กรรมการ 

4. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

5. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

6. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

7. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมแบบออนไลน์ 

1. 1. แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการ 

2. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

3. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา กรรมการ 

4. แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ กรรมการ 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 

4. นายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบุตร กรรมการ 

 

รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

2. นายแพทย์วัชเรสร  พันธ์พัฒนกุล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายแพทยศาสตรศกึษา 



3. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

4. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และกิจการนสิิต 

5. นายแพทย์วสุชล  ชัยชาญ อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

6. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้สำนักงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

7. ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์  พันธุ์พืช รักษาการแทนหัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต 

8. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 

9. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

10. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

11. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

   

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อ                             

ที่ประชุม ดังนี้ 

1. แจ้งเรื่อง ขอบคุณคณาจารย์และบุคลากรทุกท่าน ที่ช่วยดำเนินงานรับพระราชทาน

ปริญญาบัตร ประจำปีการศึกษา 2563 ให้ลุล่วงไปด้วยดี 

2. แจ้งเรื่อง ผลการตรวจประเมิน OP EdPEx โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ได้มอบ

นโยบายการให้ความสำคัญกับการประเมนิต่างๆ  เช่น WFME , AUN QA และ EdPEx โดยมีรายละเอียด

ดังนี้ 

2.1 ไม่ปรากฎเป็นลายลักษณ์อักษร ในเล่ม SAR ขาดการสื่อสาร วิสัยทัศน์ พันธกิจ                              

ให้คณะกรรมการตรวจสอบได้ ดังนั้นควรจะประกาศให้ชัดเจนในเว็ปไซต์ ทำเป็นนโยบาย ซึ่งทาง                                   

คณะแพทยศาสตร์ ให้ความสำคัญกับการผลิตบัณฑิต การเรียนการสอน งานวิจัย งานบริการวิชาการ 

บริการวิชาชีพ บำรุงศิลปวัฒนธรรม บริหารธรรมาภิบาล ซึ ่งสะท้อนไปถึง ITA ของคณะและ

โรงพยาบาล ซึ่งอยู่ในเกณฑ์ที่ดีขึ ้น และนโยบายของคณะที่ให้ความสำคัญกับการประเมินหลักสูตร

แพทยศาสตรบัณฑิต ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ในเกณฑ์ WFME, AUN-QA และ Edpex เราต้อง

ปรับปรุง แก้ไข เปลี่ยนแปลง เพื่อให้ผ่านการประเมนิ  



2.2 ไม่มีความชัดเจนในเรื่องงานวิจัย จัดงบประมาณสร้างแรงจูงใจ เพื่อเป็นขวัญ

และกำลังใจ สนับสนุนให้อาจารย์ ทำตำแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ ทำประกาศ                                  

ตั้งเป็นนโยบายเพื่อความก้าวหน้า ลงในเว็ปไซต์ของคณะ  

 2.3 กำหนดส่ง screening ภายในเดือนสงิหาคมถึงกันยายน 2565 

3. แจ้งเรื่อง การสนับสนุนการให้รางวัลนักวิจัยสำหรับอาจารย์และบุคลากร ที่ทำงาน

วิจัยตา่งๆ 

4. แจ้งเรื่อง มติของคณะรัฐมนตรี ให้โครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (ปี 65-70) 

สามารถดำเนินการต่อไปได้ และคณะมีแผนการเพิ่มศักยภาพการรับนิสิตแพทย์เพิ่ม จากเดิม 40 คน 

เพิ่มเป็น 60 คน โดยมี ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จำนวน 40 คน และ

โรงพยาบาลพะเยา จำนวน 20 คน 

5. แจ้งเรื่อง การดูแลคนไข้โควิด UHOSNET ในเดือนมิถุนายน ทางรัฐบาลน่าจะอนุมัติ

เพิ่มงบประมาณให้แตล่ะโรงพยาบาล เพื่อดูแลคนไข้  

6. แจ้งเรื่อง มหาวิทยาลัยมีนโยบายรับนิสิตเพิ่มในปี 2565 ประมาณ 6,600 คน และ

เปิดการเรียนการสอนแบบ onsite ในเดือนมิถุนายน 

7. แจ้งเรื่อง ท่านอธิการบดีประชุมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ จัดทำ Sandbox เรียนเป็น 

Module ในหลักสูตรสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประมาณ 500-1,000 คน ซึ ่งจะมี

มหาวิทยาลัยร่วมกับหลักสูตรนีป้ระมาณ 11 มหาวิทยาลัย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.2.1 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี

ฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาเขตเชียงราย มหาวิทยาลัย

พะเยา กรณี ผู้อำนวยการไม่อาจปฏิบัติหน้าที่ได้ 

   นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดีฝ่ายกฎหมายและทรัพย์สิน รักษาการแทน ผู้อำนวยการวิทยาเขต

เชยีงราย มหาวิทยาลัยพะเยา กรณี ผู้อำนวยการไม่อาจปฏิบัติหนา้ที่ได้ (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 



  1.2.2 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ให้ แต่งตั ้งรองอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง แตง่ตัง้รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1 . 3 . 1  ร ายงานงบประมาณคง เหล ื อ  เ ง ิ น งบประมาณรายได้                                           

คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน เมษายน 2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณ

คงเหลือและรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนเมษายน 

2565 คงเหลือ 991,103.30 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์

เพือ่ชาวชนบท ประจำเดือน เมษายน 2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณ

คงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำเดือนเมษายน 2565  คงเหลือ 

42,888,832.36 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.3 รายงานการประชุมฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานการประชุม                          

ฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2564 เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น.                               

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศรตีรัง ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

 

 

 



  1.3.4 แจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำเดือน 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ตามเกณฑ์ คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่ 2/2565 เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ หอ้งประชุมรวงผึ้ง นั้น 

  ฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์

คุณภาพการ ศกึษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำเดือน เพื่อยึดวันในการประชุมดังกล่าว

ตามตาราง และวันในการประชุมคณะกรรมการฯ EdPEx ครั้งต่อไปในเดือนหน้า จำนวน 2 ครั้ง ในวันที่ 

8 และ 22 มิถุนายน 2565 เวลา 15.30 – 16.30 น. เพื่อให้การปรับแก้รายงานการประเมินตนเอง SAR 

EdPEx แล้วเสร็จภายในเดือนกรกฎาคม 2565 และส่ง Screening EdPEx200 ในเดือนกันยายน 2565 

ปฏิทินการประชุมคณะกรรมการดำเนินงานตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษา 

เพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) ประจำเดือน 

ตุลาคม 64 - 

พฤศจกิายน 64 12/11/64 

ธันวาคม 64 14/12/64 

มกราคม 65 11/1/65 

กุมภาพันธ์ 65 8/2/65 

มีนาคม 65 8/3/65 

เมษายน 65 19/4/65 

พฤษภาคม 65 17/5/65 

มิถุนายน 65 8/6/65 และ 22/6/65 

กรกฎาคม 65 19/7/65 

สิงหาคม 65 16/8/65 

กันยายน 65 20/9/65 

*วันอังคารที่ 3 บ่ายของทุกเดือน ตารางเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

**กำหนดระยะเวลาในการปรับแก้ SAR EdPEx คณะแพทยศาสตร์ ภายในเดือน กรกฎาคม 2565 

**ส่ง Screening EdPEx200 ภายในเดือน กันยายน 2565 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



  1.3.5 แจ้งตารางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบหน้าที่แต่ละหมวดในเกณฑ์ 

EdPEx 

สรุปเรื่อง 

ตามที่คณะแพทยศาสตร์ได้กำหนดให้มีการประชุมคณะกรรมการดำเนินงาน

ตามเกณฑ์คุณภาพการศึกษาเพื่อการดำเนินการที่เป็นเลิศ (EdPEx) คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ครั้งที่1/2565 เมื่อวันที่ 14 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 – 16.30 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์

พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี นั้น 

   ฝ่ายบริหาร จึงขอแจ้งตารางคณะกรรมการผู้รับผิดชอบแต่ละหมวดในเกณฑ์ 

EdPEx เพื่อให้การดำเนินงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยในวันที่8มิถุนายน2565 ขอติดตามความคืบหน้า

ในหมวด 1 หรอือาจมหีมวด 2 ร่วมดว้ย และวันที่ 22 มิถุนายน 2565 ขอติดตามความคืบหน้าในหมวด 

2 หรอือาจมหีมวด 3 ร่วมดว้ย 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 



 ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 แจ้งกำหนดการ โครงการ How to learn วันท่ี 6-9 มิถุนายน 2565 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต      

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง กำหนดการ โครงการ How to learn วันที่ 6-9 มิถุนายน 2565 (เอกสารประกอบ

วาระที่ 1.4.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.2 แจ้งประกาศ rotation ของนิสิตชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2565 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต      

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง ประกาศ rotation ของนสิิตช้ันคลินิก ปีการศึกษา 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 

1.4.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.3 รายงานกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจรคร้ังท่ี 19 

  นายแพทย์วรัญญู  เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์                              

และกิจการนิสิต แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง สรุปกิจกรรมค่ายจริยธรรมสัญจรครั ้งที่ 19 ในวันที่ 6-8 

พฤษภาคม 2565 ณ จังหวัดสงขลา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.4 คู่มือนสิิตคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 

  นายแพทย์วรัญญู  เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์                              

และกิจการนสิิต แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง คู่มอืนิสติคณะแพทยศาสตร์ ประจำปีการศึกษา 2564 (เอกสาร

ประกอบวาระที่ 1.4.4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.5 รายงานการส่งต่อข้อมูลนสิิตชั้น Pre-Clinic ไปยัง ชั้น Clinic 

  นายแพทย์วรัญญู  เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์                              

และกิจการนิสิต แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง รายงานการส่งต่อข้อมูลนิสิตชั้น Pre-Clinic ไปยัง ชั้น Clinic 

(เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.5) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 



  1.4.6 กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนิส ิตคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2565 

  นายแพทย์วรัญญู  เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์                              

และกิจการนิสิต แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง กำหนดการกิจกรรมปฐมนิเทศนิสิตคณะแพทยศาสตร์ใหม่ 

ประจำปีการศกึษา 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.6) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  1.5.1 โครงการอบรม “การทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบและการ

วิเคราะห์อภิมาน” 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ          

แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง กำหนดการของโครงการ และขอประชาสัมพันธ์โครงการ (เอกสารประกอบวาระ

ที่ 1.5.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.7.1 งบประมาณการดำเนินโครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฎิบัติการ

ฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งต่อที่ประชุม เรื่อง 

งบประมาณการดำเนินโครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย

โดยมีค่าลงทะเบียน เป็นจำนวนเงิน 100,000 บาท เบิกจากค่าใช้จ่ายจากกองทุน เพื่อการศึกษา 

โครงการ/รายการ โครงการสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาปฎิบัติการฉุกเฉินการแพทย์แห่งประเทศไทย 

ปีงบประมาณ 2565 และค่าเดินทาง จำนวนเงิน 80,000 บาท เบิกจาก ค่าใช้จ่ายจากกองทุน                                

เพื่อการศึกษา โครงการ/รายการ ค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน ปีงบประมาณ 2565 รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 

180,000 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.7.1) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

  



ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ                   

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 3/2565 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์        

ครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยขอ

แก้ไขในวาระที่ 2 และ 5.1  

 1. แก้ไข ชื่อและเพิ่มนามสกุล ของอาจารย์และเจ้าหนา้ที่ ให้ถูกต้อง 

 2. แก้ไข สาขาวิชาในการขอกำหนดตำแหน่งผูช่้วยศาสตราจารย์  

  - ดร.ณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง  เป็นสาขาวิชาชีวเวชศาสตร์ 

  - ดร.รัษฎา ประภาสะวัต เป็นสาขาวิชาพยาธิชวีวิทยา 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1.1 พิจารณาอนุมัติอัตราลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย 

กรณทีดแทน 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม 

พิจารณาอนุมัติอัตราลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิจัย กรณีทดแทน ตำแหน่งนักวิจัย กรณี

ทดแทน ของนางสาวธันปวีณ กมลหาญ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 1 พฤษภาคม 2565 เนื่องจาก ศึกษาต่อ

(เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.1) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

   

 

 

  



 ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2.1 พิจารณา ขออนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สำหรับนิสิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

(Community track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ ( Inclusive track) รหัส 64 และนิสิตตก

แผนการศึกษา (รหัส 63 และ 64 แนวใหม่) 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณา ขออนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตร

ปรับปรุง พ.ศ. 2565 สำหรับนิสิตโครงการผลิตแพทย์เพิ ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน 

(Community track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive track) รหัส 64 และนิสิตตกแผนการศึกษา 

(รหัส 63 และ 64 แนวใหม่) 

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ จัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 สำหรับนิสิตปีการศึกษา 2554 เป็นต้นไป ซึ่งได้ครบวงรอบในการ

ประเมินปรับปรุงหลักสูตร ฯ จึงได้มีการปรับปรุงหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                          

พ.ศ. 2565 โดยได้รับอนุมัติรับรองหลักสูตรจากสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุมครั้งที่ 7/2564 

เมื่อวันที่ 25 กันยายน 2564 และได้รับความเห็นชอบรับรองมาตรฐานหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในคราวประชุมแพทยสภาครั้งที่ 3/2565 เมื่อวันที่ 10 มีนาคม พ.ศ. 

2565 โดยจะเริ่มใช้จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษา 2565 เป็นต้นไป แต่เนื่องจากการจัดการเรียน

การสอนของนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ในกลุ่มแพทย์สำเร็จการศึกษา

ระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) ได้รับการยกเว้นการศึกษาในหมวดวิชาศึกษาทั่วไป 

และเข้าศึกษาในระยะที่สองของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา                                 

ว่าด้วย การศึกษาเพื่อปริญญาแพทยศาสตรบัณฑิต พ .ศ. ๒๕๕๓ ซึ่งส่งผลให้ในการจัดการศึกษา

สำหรับนิสิตแพทย์ ชั ้นปีที ่ 2 ปีการศึกษา 2565 จะต้องมีการดำเนินการจัดการเรียนการสอน                                            

2 หลักสูตร คือ นิสิตแพทย์ กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 

(Inclusive track) รหัส 64 ศึกษาในหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรใหม่ พ.ศ. 2553 และนิสิต

กลุ่มแพทย์สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track) รหัส 65 ศึกษาใน

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ .ศ. 2565 จากประเด็นดังกล่าว การดำเนินการ

หลักสูตร 2 หลักสูตร ในชั้นปีเดียวกัน ส่งผลกระทบต่อการบริหารการจัดการเรียนการสอนในรายวิชา                                      

ต่าง ๆ ที่มีความแตกต่างกัน ดังนั้นเพื่อให้การจัดการเรียนการสอนเป็นไปด้วยความเรียบร้อย และเพื่อ

ประโยชน์ของนิสิตแพทย์ กลุ ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track) และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ 



(Inclusive track) รหัส 64 และนิสิตตกแผนการศึกษา (รหัส 63 และ 64 แนวใหม่) ให้ได้รับการจัดการ

เรียนการสอนในหลักสูตรที่มีความทันสมัยของเนื้อหาทางการแพทย์ 

  ฝ่ายวิชาการ จึงขออนุมัติใช้หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                 

พ.ศ. 2565 สำหรับนิสิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์เพื่อชุมชน (Community track) 

และกลุ่มลดความเหลื่อมล้ำ (Inclusive track) รหัส 64 และนิสติตกแผนการศกึษา (รหัส 63 และ 64 แนวใหม่) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิโดยมอบให้งานวิชาการ ดำเนนิการและเสนอให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4.2.2 พิจารณา ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต (รายวิชา 322221 ระบบ

กล้ามเน้ือ โครงร่างและผิวหนัง 1)  

 นายแพทย์สรว ิศ  บ ุญญฐี อาจารย ์ประจำหลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ขออนุมัติเปลี่ยนแปลงหน่วยกิต (รายวิชา 322221 ระบบกล้ามเนื้อ 

โครงร่างและผิวหนัง 1) ด้วย คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 ในการประชุมคณะกรรมการบริหาร

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต พบว่า รายวิชา 322221 ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและผิวหนัง 1 มีการ

จัดการเรียนการสอนในภาคปฏิบัติด้านกายวิภาคศาสตร์ ในการจำแนกกล้ามเนื้อ เส้นประสาทและ

หลอดเลือด ที่จำเป็นต้องใช้เวลาศึกษาค่อนข้างมาก และเห็นควรให้มีการปรับปรุงหน่วยกิตภาคปฏบิตัิ 

จาก ๒ หน่วยกิต เป็น ๓ หน่วยกิต โดยยังคงหน่วยกิตภาพรวม ๓ หน่วยกิตตามเดิม ทั้งนี้เพื่อให้การ

บริหารหลักสูตรเป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงดำเนินการขอเปลี่ยนแปลงหน่วยกิตรายวิชา 322221 

ระบบกล้ามเนื ้อโครงร่างและผิวหนัง 1 ของหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสูตรปรับปรุง                                  

พ.ศ. 2565 จากเดิม 3(2-2-5) เป็น 3 (2-3-6) หนว่ยกิต 

 

 รายละเอียดการปรับแก้ไข 

1.  หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ หลักสูตรปรับปรุง พ.ศ. 2565 

1.1  รายวิชา 322221 ระบบกล้ามเนื้อโครงร่างและผิวหนัง 1 จากเดิม 3(2-2-5)  

เป็น 3 (2-3-6) หนว่ยกิต 

 

 

 

 



รายละเอียดการขอปรับปรุงหน่วยกิต 

ลำดับที ่ รายวิชา คำอธบิายรายวชิา / หน่วยกิต เหตุผล 

เดิม ใหม ่

1 ระบบกล้ามเนือ้ 

โครงร่างและ

ผวิหนัง 1        

รายวิชา 322221 ระบบ

กล้ามเน้ือโครงร่างและ

ผิวหนัง 1  3(2-2-5) 

      Musculoskeletal and 

Integumentary System I 

      ลักษณะทางมหกายวิภาค 

จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และ

สรีรวทิยาที่เกี่ยวข้องกับ

กล้ามเนือ้และผวิหนัง อาการ

วิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับ

กล้ามเนือ้และผวิหนัง 

      Gross anatomy, 

histology, embryology, and 

physiology in related of 

muscles and skin, basic 

symptomatology related to 

muscles and skin 

รายวิชา 322221 ระบบ

กล้ามเน้ือโครงร่างและ

ผิวหนัง 1  3 (2-3-6)                      

      Musculoskeletal and 

Integumentary System I 

      ลักษณะทางมหกายวิภาค 

จุลกายวิภาค คัพภวิทยา และ

สรีรวทิยาที่เกี่ยวข้องกับ

กล้ามเนือ้และผวิหนัง อาการ

วิทยาเบือ้งตน้ที่สัมพันธ์กับ

กล้ามเนือ้และผวิหนัง 

      Gross anatomy, 

histology, embryology, and 

physiology in related of 

muscles and skin, basic 

symptomatology related to 

muscles and skin 

เพื่อให้การบริหาร

หลักสูตร          

เป็นไปดว้ย            

ความเรียบร้อย 

ตามมติท่ีประชุม 

คณะกรรมการ

บริหารหลักสูตร

แพทยศาสตร

บัณฑิต และที่

ประชุม

คณะกรรมการ

ประจำคณะ

แพทยศาสตร์              

ครัง้ท่ี 4/2565 

วันท่ี 26 

พฤษภาคม 2565 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัติ โดยมอบใหง้านวิชาการ ดำเนินการและเสนอให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

  

 

 

 

 

 

 



 4.2.3 พิจารณา ขออนุมัติแก้ไขผลการเรยีนในรายวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4 

(Perioperative Care IV) รหัสวิชา 322506 ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานสอบ

ข้อเท็จจริง (กรณ ีนพ.กฤติน นาราเวชสกุล) 

 นายแพทย์สรว ิศ  บ ุญญฐี อาจารย ์ประจำหลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณา ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาการดูแลผู้ป่วย

ผ่าตัด 4 (Perioperative Care IV) รหัสวิชา 322506 ประจำปีการศึกษา 2564 และรายงานสอบ

ข้อเท็จจริง (กรณี นพ.กฤติน นาราเวชสกุล) 

สรุปเรื่อง 

 ตามที่ นางสาวปนัดดา สงวนเรือง รหัสนิสิต 61050541 นิสิตแพทย์ชั ้นปีที ่ 5                                 

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิกโรงพยาบาลพะเยา ได้มีความประสงค์ยื ่นคำร้องขออุทธรณ์                                   

ผลคะแนนการสอบรายวิชา 322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4 (Perioperative Care IV) ในส่วนคะแนนสอบ 

Multiple Choice Questions (MCQs) เหตุผลเนื ่องจากคะแนนส่วนนี ้ในระบบบริการการศึกษา              

(E-Register) ของมหาวิทยาลัยพะเยาได้รับคะแนนเป็นศูนย์  จากการตรวจสอบข้อเท็จจริงพบว่า 

อาจารย์ นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล ได้รับมอบหมายเป็นอาจารย์ผู้รับผิดชอบรายวิชา 3225006 

การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4 (Perioperative Care IV) สำหรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปีที่ 5 

ประจำปีการศึกษา 2564 ได้รับข้อมูลประมวลผลคะแนนรายวิชา 322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4 

จำนวนทั้งสิ ้น 39 คน ภายหลังการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหลักสูตร ระดับ                                 

ช้ันคลินิก ประจำปีการศึกษา 2564 เมื่อวันที่ 18 เมษายน 2565 ในรูปแบบไฟล์ Microsoft Excel เพื่อนำ

คะแนนดังกล่าวไปลงผลข้อมูลในระบบบริการการศึกษา (REG) ของมหาวิทยาลัยพะเยา จากการ

ตรวจสอบข้อมูลของนางสาวปนัดดา สงวนเรือง รหัสนิสิต 61050541 ผู้ยื่นคำร้องขออุทธรณ์  ผลการ

เรียน พบว่า ส่วนของคะแนนสอบประเภท Multiple Choice Questions (MCQs) ได้รับการประมวลผล

เป็น ศูนย์ คะแนนจริง และได้สอบทานเทียบกับไฟล์คะแนนรายวิชา 322506 การดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4                                      

ที่ผ่านการประชุมคณะกรรมการติดตามและประเมินผลหลักสูตร ระดับชั้นคลินิก พบว่า ส่วนของ

คะแนนสอบประเภท Multiple Choice Questions (MCQs) ได้คะแนน 11.33 คะแนน ซึ่งส่งผลให้คะแนน

รวมรายวิชาดังกล่าว ของนางสาวปนัดดา สงวนเรือง มีความคลาดเคลื ่อน จากเดิมได้รับการ

ประมวลผลคะแนนเท่ากับ 57.56 คะแนน เทียบได้กับเกรด D+ จะได้ต้องได้รับการแก้ไขคะแนนส่วน

ดังกล่าว ส่งผลใหค้ะแนนรวมเท่ากับ 68.89 คะแนน เทียบได้เกรด C+ ดังนัน้ อาจารย์ นายแพทย์กฤติน 

นาราเวชสกุล จึงได้ขออนุมัติแก้ไขผลการเรียนในรายวิชาการดูแลผู้ป่วยผ่าตัด 4 (Perioperative                                  

Care IV) รหัสวิชา 322506 หน่วยกิต 4(1-6-5) จากเกรด D+ เป็นเกรด C+ และขออนุมัตินำข้อมูลผล

การเรียนเข้าระบบบริการการศึกษา (E-Register) สำหรับ นางสาวปนัดดา สงวนเรือง รหัสนิสิต 

61050541 (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.3) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิโดยมอบให้งานวิชาการ ดำเนนิการและเสนอให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 



 4.2.4 พิจารณา รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน วินัยนิสิต กรณี 

นายปณัฐพงษ์ มณีมูล ทุจริตในการสอบ 

  นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง พิจารณา รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน วินัยนิสิต 

กรณี นายปณัฐพงษ์ มณีมูล ทุจรติในการสอบ   

สรุปเรื่อง 

  ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินการ

จัดสอบวัด ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และ

ผู้สูงอายุ 3 (กลุ่มงานอายุรกรรม) ให้แก่นิสิตแพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่                                           

7 มกราคม 2565 ณ หอ้งสอบห้องเรยีน 2 ช้ัน 2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินกิ โรงพยาบาล

นครพิงค์ เวลา 08.00 – 10.30 น. ซึ่งเจ้าหน้าที่ผู ้คุมสอบพบว่านิสิตแพทย์นายปณัฐพงษ์ มณีมูล                                         

ได้นำโทรศัพท์มือถือติด ตัวเข้ามาใช้ ในห้องสอบ เหตุการณ์ดังกล่าว ได้นำเข้าที่ประชุมคณะกรรมการ

ศูนย์แพทย์ฯ เมื่อวันที่ 13 มกราคม 2565 แล้ว มีมติให้รายงานไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา เพื ่อดำเนินการต่อไป งานวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิส ิต จ ึงได ้ดำเนินการแต่งตั ้ง

คณะกรรมการสอบสวนวินัย นิสิต กรณี นายปณัฐพงษ์ มณีมูล ทุจริตในการสอบขึ้น เพื่อตรวจสอบ

ข้อเท็จจริงในมูลกรณีดังกล่าว โดย คณะกรรมการตรวจสอบสวนวินัยนิสิต จงึมมีตเิห็นว่า ควรให้ติด F 

ในรายวิชาดังกล่าว และพักการศกึษา 1 ภาคการศกึษา นั้น 

  ฝ่ายวิชาการ จึงขออนุมัติเพื่อรับรอง และส่งต่อให้มหาวิทยาลัยดำเนินการใน

ขั้นตอนต่อไป 

 

บันทึกข้อความ 

หน่วยงาน  คณะแพทยศาสตร์ โทร 7016 โทรสาร 0 5446 6759                                        

ท่ี  อว 7332.01/ วันท่ี          พฤษภาคม     2565                

เรื่อง  รายงานการตรวจสอบข้อเท็จจริง สอบสวน วินัยนิสติ กรณี นายปณัฐพงษ์ มณีมูล ทุจริตในการสอบ 

เรียน  คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ตามคำสั่งคณะแพทยศาสตร์ที่ 0009/2565 ลงวันที่ 9 มีนาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ 

ได้แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี นายปณัฐพงษ์ มณีมูล ทุจรติในการสอบ นั้น 



คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้ทำการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีดังกล่าวเสร็จ

เรียบร้อยแลว้ จงึขอเสนอรายงานการสอบสวนวินัยนิสิตดังตอ่ไปนี ้

1.  จากมูลกรณีที่คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้รับปรากฏข้อมูลเบื้องต้น  

ดังนี้ 

     1.1  มูลกรณีเรื่องนี้ปรากฏขึ้นเนื่องจาก ตามที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้น

คลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ได้ดำเนินการจัดสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก 

(MCQ) รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3 (กลุ่มงานอายุรกรรม) ให้แก่นิสิต

แพทย์ชั้นปีที่ 5 ประจำปีการศึกษา 2564 ในวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 ณ ห้องสอบห้องเรียน 2 ชั้น 

2 อาคารศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์  เวลา 08.00 – 10.30 น.                    

ซึ ่งเจ้าหน้าที ่ผู ้ค ุมสอบ ได้ชี ้แจงระเบียบและข้อปฏิบัติในการสอบให้นิสิตทราบและเข้าใจแล้ว                      

ในระหว ่างการสอบคณะกรรมการคุมสอบได ้ตรวจพบว่าน ิส ิตแพทย์นายปณัฐพงษ ์ มณีมูล                          

ได้นำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้ามาใช้ในห้องสอบ และได้แจ้งนิสิตกรณีส่อทุจริตสอบและสั่งให้ยุติการ

สอบ จากเหตุการณ์ดังกล่าว จึงได้นำเรื ่องเข้าที ่ประชุมคณะกรรมการศูนย์แพทย์ฯ เมื ่อวันที่ 13 

มกราคม 2565 แล้ว มีมติใหร้ายงานไปยังคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อดำเนนิการตอ่ไป    

     1.2 คณะแพทยศาสตร์ได้ดำเนินการ แต่งตั้งคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต กรณี 

นายปณัฐพงษ์ มณีมูล ทุจริตในการสอบ เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงในมูลกรณีดังกล่าว ตามคำสั่ง               

คณะแพทยศาสตร ์ที่ 0009/2565 ลงวันท่ี 9 มีนาคม 2565 (เอกสารหมายเลข 1) 

2.  คณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงได้ดำเนินการตรวจสอบ และรวบรวม

พยานหลักฐานเกี่ยวข้องได้ดังนี้ 

     2.1  พยานเอกสาร 

 (1) เอกสารเกี่ยวข้องกับการสอบ (ข้อสอบ กระดาษคำตอบ ขอ้ปฏิบัติการสอบ) 

 (2) บันทึกข้อเท็จจริง หรอืเอกสารแบบฟอร์มแจง้การทำทุจรติสอบ 

 (3) สำเนาแบบฟอร์มตักเตือนนสิิต 

(4) สำเนาคำสั่งแตง่ตัง้คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต 

(5) สำเนาหนังสือโรงพยาบาลนครพิงค์ ที ่ ชม 0032.2/764 ลงวันที่  8 

กุมภาพันธ์ 2565 

(6) สำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสิต พ.ศ. 2556 ลงวันที่                   

30 เมษายน พ.ศ. 2556  

(7) สำเนาข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต พ.ศ. 2556           

ลงวันที่ 30 เมษายน พ.ศ. 2556  

 



       2.2 พยานบุคคล 

    นายปณัฐพงษ์ มณีม ูล นิส ิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั ้นป ีท ี ่  5                    

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์  ได้ให้ถ้อยคำกับคณะกรรมการสอบสวน

วินัยนิสิต จากการประชุมสอบข้อเท็จจริงผ่านช่องทางออนไลน์ โปรแกรม Zoom Meeting เมื่อวันที่               

23 มีนาคม 2565 เวลา 15.00 น. โดยสามารถสรุปความว่า ได้นำโทรศัพท์มือถือติดตัวเข้าห้องสอบใน

การสอบวัดความรู้ด้านวิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ) รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่

และผู ้ ส ู งอายุ  3  เพื ่อหาข้อมูลในการทำข้อสอบ เนื ่องจากว่ารายวิชาดังกล่าว มีความยาก                

และอ่านหนังสือไม่ทัน    

  3.  คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิตได้ประชุมพิจารณาแล้ว จงึมคีวามเห็น ดังนี้ 

     คณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต กรณีพบการทุจริตการสอบวัดความรู ้ด ้ าน

วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก (MCQ)  รายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ ใหญ่และผู้สูงอายุ  3                

(กลุ ่มงานอายุรกรรม) ได้ดำเนินการพิจารณาจากข้อเท็จจริง เอกสารหลักฐานที่ตรวจพบ 

ประกอบกับการให้ถ้อยคำของนิสิตที่ ให้การยอมรับตามข้อกล่าวหาว่าได้กระทำการทุจริตในการ

สอบดังกล่าว จึงเห็นควรพิจารณาโทษตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย การสอบของนิสิต                    

พ.ศ. 2556 ข้อ 16 หากผลการสอบสวนของคณะกรรมการสอบสวนวินัยนิสิต ตามข้อ 15 ปรากฏว่า

นิสิตได้ทุจริตหรือส่อทุจริต ให้ถือว่าสอบตกในรายวิชานั้น รวมทั้งให้พิจารณาโทษทางวินัยนิสิต                 

ตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยพะเยา ว่าด้วย วินัยนิสติ พ.ศ. 2556ข้อ 6(23) นิสติต้องไม่กระทำการทุจริต

หร ือส ่อท ุจร ิตในการศึกษาและการสอบ โดยให้ลงโทษพักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา                    

ในภาคการศึกษาท่ี 1/2565  

จงึเรียนมาเพื่อโปรดทราบและพจิารณาดำเนินการตอ่ไป  จะขอบคุณยิ่ง 

 

  (ลงช่ือ) ..................................................... ประธานกรรมการ 

(แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก) 

 

  (ลงช่ือ) ..................................................... กรรมการ 

(นายแพทย์วรัญญู เหง่ียมไพศาล) 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... กรรมการ 

(แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์) 

 

 



ลงช่ือ) ..................................................... กรรมการ 

        (นายธานัท ฟูแสง) 

 

(ลงช่ือ) ..................................................... เลขานุการ 

(ว่าที่รอ้ยตรีพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิโดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ให้นสิิตตดิ F ในรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3  

2. พักการศึกษา 1 ภาคการศึกษา (ภาคการศึกษาต้น) ประจำปีการศึกษา 2565     

และให้นิสิตลงทะเบียนเรียนในรายวิชาสุขภาพและโรคของผู้ใหญ่และผู้สูงอายุ 3      

เพื่อแก้ไข F ในภาคการศกึษาปลาย ประจำปีการศึกษา 2565 

มอบให้งานวิชาการ ดำเนินการขออนุมัติปรับปฎิทินการศึกษา ประจำปีการศึกษา 2565 โดยปรับ

จากปฎิทินการศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตฯ เป็นปฎิทินการศึกษา ปีการศึกษา 2565 สำหรับ

นิสติระดับปริญญาตรี ให้กับนิสติและเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

 4.2.5 พิจารณา ประกาศกำหนดวันสอบ comprehensive  test และ

กำหนดการสอบชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2565 

 นายแพทย์สรว ิศ  บ ุญญฐี อาจารย ์ประจำหลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ประกาศกำหนดวันสอบ comprehensive test และกำหนดการสอบ

ชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2565 และกำหนดการสอบชั้นคลินิก ปีการศึกษา 2565 เพื่อให้ที ่ประชุม

คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ อนุมัติรับรอง เพื่อดำเนินการในขั ้นตอนต่อไป  (เอกสาร

ประกอบวาระที่ 4.2.5) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 4.2.6 พิจารณา ประกันนิสิตคณะแพทยศาสตร์ 

 นายแพทย์วร ัญญู  เหง ี ่ยมไพศาล ผ ู ้ช ่วยคณบดีฝ ่ายว ิจ ัย ว ิ เทศสัมพ ันธ ์                               

และกิจการนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ประกันนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ที่ออกไปฝึก

ปฎิบัติงาน (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.6)  

มติท่ีประชุม : ไม่เห็นชอบ เนื่องจากนิสิตมปีระกันของมหาวิทยาลัยแล้ว 

 

 

 

 



 4.2.7 พิจารณา การจัดซื้อสไลด์ 185 รายการ/ชุด 

 นายแพทย์สรว ิศ  บ ุญญฐี อาจารย ์ประจำหลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การจัดซือ้สไลด์ 185 รายการ/ชุด  

สรุปเรื่อง  

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มกีารประชุมหารอืแนวทางการวางแผนจัดซื้อ

จัดจ้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กับทาง                         

คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ขอพิจารณาการจัดซื้อสไลด์ 185 รายการ จำนวน 2 ชุด รวมจำนวนเงิน 712 ,800 บาท 

(เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.7)  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ 

 

 4.2.8 พิจารณา การจัดซื ้อชุดจำลองกายวิภาคเสมือนจริงแบบ 3 มิติ 

Anatomage จำนวน 1 ชุด 

 นายแพทย์สรว ิศ  บ ุญญฐี อาจารย ์ประจำหลักส ูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                                

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา เรื่อง การจัดซื้อชุดจำลองกายวิภาคเสมือนจริงแบบ 3 มิติ Anatomage 

จำนวน 1 ชุด  

สรุปเรื่อง  

 ตามที่คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มกีารประชุมหารอืแนวทางการวางแผนจัดซื้อ

จัดจ้างอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรียนการสอนนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต กับทาง                               

คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 9.00 น เป็นต้นไป ซึ่งทางคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ขอพิจารณาการจัดซื้อชุดจำลองกายวิภาคเสมือนจริงแบบ 3 มิติ Anatomage จำนวน 1 ชุด 

รวมจำนวนเงิน 4,500,800 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.8)  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบในหลักการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. มอบรองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ประสานรายละเอียดต่างๆ 

และสถานที่จัดเก็บเครื่อง Anatomage กับคณะวทิยาศาสตร์การแพทย์ 

2. มอบรองคณบดีฝ่ายบริหาร ดำเนนิการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้อ 

 

 

 

 

 



 ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.3.1 พิจารณา ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้

ทุนพัฒนาการวจิัย คณะแพทยศาสตร์ (ปรับปรุง) 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอใน                                     

ที่ประชุมพิจารณา เรื่อง ประกาศคณะแพทยศาสตร์ เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนพัฒนาการวิจัย 

คณะแพทยศาสตร์ (ปรับปรุง) โดยมีรายละเอียดดังนี ้

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการให้ทุนพัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ 

ด้วยคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มวีิสัยทัศน์ในการเป็นโรงเรียนแพทย์ช้ันนำของ

ล้านนาตะวันออก โดยมีพันธกิจในการสร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ดา้นแพทยศาสตรศกึษาและ

วิทยาศาสตร์สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ จึงมนีโยบายในการพัฒนาความเป็นเลิศดา้นงานวิจัย

และส่งเสริมสนับสนุนใหอ้าจารย์และนิสติ รวมทั้งบุคลากรในคณะแพทยศาสตร์ เกิดการพัฒนา

งานวิจัยอย่างต่อเนื่อง อาศัยอำนาจตามข้อ ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ 

ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัย ที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๒๒ เมษายน พ.ศ. ๒๕๕๔ เรื่อง แต่งตัง้

คณบดีคณะแพทยาศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา จงึให้ออกประกาศไว้ ดังนี้ 

ข้อ ๑ ประกาศฉบับนี้เรียกว่า “ประกาศคณะแพทยศาสตร ์เรื่อง หลักเกณฑแ์ละวิธีการให้ทุน

พัฒนาการวิจัย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา” 

ข้อ ๒ ประกาศนี้มีผลบังคับใช้ตัง้แต่วันถัดจากประกาศ เป็นต้นไป 

ข้อ ๓ กำหนดหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนพัฒนาการวิจัยจากเงนิรายได้คณะแพทยศาสตร์ 

โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

ข้อ ๔ ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์รักษาการตามประกาศนี้ กรณีที่มปีัญหาเกี่ยวกับการบังคับ

ใช้หรอืการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีคณะแพทยศาสตร์มีอำนาจตคีวามและวินิจฉัยชีข้าดการ

ตีความและการวินจิฉัยของคณบดีคณะแพทยศาสตร์ใหถ้ือเป็นที่สุด 

ส่วนที่ ๑ 

ลักษณะของโครงการวิจัยที่จะขอรับทุน 

ข้อ ๕ โครงการวิจัยที่จะขอรับทุนฯ ควรเป็นโครงการวิจัยที่สอดคล้องกับยุทธศาสตรว์ิจัยของ

คณะและมหาวิทยาลัย ต้องเป็นโครงการที่มลีักษณะ ดังตอ่ไปนี้ 

๑) ต้องเป็นงานวิจัยที่ไม่เป็นส่วนหนึ่งของการศกึษาหลักสูตรปริญญาตรี โท เอก 

๒) เป็นงานวิจัยที่ทำในประเทศไทย 

๓) ตอ้งไม่เป็นงานวิจัยที่แล้วเสร็จ (ตีพมิพ์) ก่อนที่คณะกรรมการพิจารณาคัดเลือก 

๔) ตอ้งไม่เป็นผลงานวิจัยที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งอื่น 



๕) ผลงานวิจัยก่อให้เกิดผลงานอย่างนอ้ย ๑ อย่าง ต่อไปนี้ 

๕.๑) ผลงานวิจัยที่มปีระโยชน์เชิงวิชาการ ตีพมิพ์ผลงานเผยแพรใ่นวารสารวิชาการและ/หรอื 

ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์เชิงนโยบายสาธารณสุข และ/หรอื 

๕.๒) ผลงานวิจัยที่นำไปใช้ประโยชน์ดา้นบริการทางการแพทยศาสตร์และสาธารณสุข และ/

หรอื 

๕.๓) ผลงานวิจัยที่นำไปสู่นวัตกรรม การได้รับสิทธิบัตรสิ่งประดิษฐ์ใหม่ และ/หรือ 

๕.๔) ผลงานวิจัยที่นำไปสู่การพัฒนากระบวนการการศึกษา การบริการทางแพทยศาสตร์และ

สาธารณสุข และแพทยศาสตรศกึษา 

๖) โครงการวิจัยที่มีสทิธิได้รับทุนส่งเสริมการวิจัย ตอ้งมีบุคลากรในสังกัดคณะแพทยศาสตร์

เป็นหัวหนา้โครงการวจิัย หรอืเป็นหัวหน้าโครงการย่อยแบบสหสถาบัน (unit of excellence) 

๗) งานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับทิศทางการวิจัยที่คณะให้ความสำคัญจะได้รับการพิจารณาเป็น

พิเศษ ดังนี้ 

๗.๑) งานวิจัยเพื่อแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชน 

๗.๒) งานวิจัยทางคลินกิ  

๗.๓) งานวิจัยแพทยศาสตรศกึษา 

ส่วนที่ ๒ 

ประเภททุนวิจัย 

ข้อ ๖ ทุนวิจัยประเภทที่ ๑ ทุนสนับสนุนการวจิัยสำหรับอาจารย์ที่ปรึกษา โดยอาจารย์วิจัย 

(นิสติแพทย์) ที่มีอาจารย์เป็นหัวหน้าโครงการวิจัยและมีนิสติเป็นผู้รว่มวิจัย เป็นผู้กำกับดูแลการวิจัย

ของนสิิตแพทย์ อาจารย์ ๑ ท่าน/โครงการ   

เกณฑ์การให้ทุน 

๑) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนละไมเ่กิน ๒๐,๐๐๐ บาท/โครงการ 

๒) ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผูป้ฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างนอ้ยจนถึงระยะเวลาที่

ปิดโครงการและเป็นผู้มีจริยธรรมทางการวิจัยอันดี และไม่เคยถูกลงโทษทางการวจิัย 

๒) ผูร้่วมวิจัย (นิสติแพทย์) (นิสติคณะแพทยศาสตร์) จะต้องผา่นการอบรม และ/หรอืเรียนใน

รายวิชาเกี่ยวกับการวิจัย ที่มีหลักฐานหรอืใบรับรอง 

๓) ผลงานที่ต้องสง่ 

๓.๑) Manuscript ภาษาอังกฤษ พรอ้มหลักฐานการส่งตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ หรือ 

๓.๒) ผลงานตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติที่ TCI รับรอง  

๓.๑) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรอื  



๓.๒) ผลงานนำเสนอในงานประชุมระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

ข้อ ๗ ทุนวิจัยประเภทที่ ๒ ทุนสนับสนุนการวจิัยสำหรับอาจารย์นักวิจัยรุ่นใหม่คอื นักวิจัยที่

สำเร็จการศกึษามาไม่เกิน ๕ ปีและ/หรือ เป็นนักวิจัยที่มีประวัติไม่ได้ดำเนินโครงการวิจัยในฐานะ

หัวหนา้โครงการวิจัยในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผา่นมาเพื่อการผลิตผลงานวิจัยที่มคีุณภาพตามความเชี่ยวชาญ 

สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

เกณฑ์การให้ทุน 

๑) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนละไม่เกิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ ๑๕๐,๐๐๐  

๒) ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี 

๓) โครงการวิจัยต้องไม่ซ้ำกับที่ขอทุนจากผ่านนอกคณะ 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ที่สำเร็จการศกึษามาไม่เกิน ๕ ปีและ/หรอื เป็นนักวิจัยที่มี

ประวัติไม่ได้ดำเนินโครงการวิจัยในฐานะหัวหน้าโครงการวิจัยในช่วงเวลา ๕ ปีที่ผา่นมา ซึ่งเป็น

ผูป้ฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อยจนถึงระยะเวลาที่ปิดโครงการและเป็นผู้มีจริยธรรมทางการวจิัยอันดี 

และไม่เคยถูกลงโทษทางการวิจัย 

๒) ไม่เป็นผู้ตดิค้างงานวิจัย 

๓) ผ่านการฝกึอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ Good Clinical Practice (GCP) ไม่เกิน 3 ปี 

๓) ผลงานที่ต้องสง่  

๓.๑) ต้องมผีลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรก (First author) หรอืผูว้ิจัยหลัก (Corresponding author) 

อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Scopus database ระดับชาติ TCI ฐาน 2 ขึน้ไป ภายใน ๑ 

ปี หลังจากโครงการวิจัยแล้วเสร็จ หรอื 

๓.๒) สิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรที่กำลังดำเนินการ ๑ เรื่อง (ต้องมีเลขคำขอรับรองสิทธิบัตร

จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา) ที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ดำเนินการหลักภายใน ๑ ปี หลังจาก

โครงการวิจัยแลว้เสร็จ หรอื  

๓.๓) หลักฐานแสดงการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริการสุขภาพ หรอืนโยบายสาธารณะ

ระดับชาติหรอืนานาชาติ หลังจากโครงการวิจัยแล้วเสร็จ  

ข้อ ๘ ทุนวิจัยประเภทที่ ๓ ทุนสนับสนุนการวจิัยสำหรับอาจารย์นักวิจัย เพื่อการผลิตผล

งานวิจัยที่มคีุณภาพตามความเชี่ยวชาญ สู่ความเป็นเลิศด้านการวิจัยเพิ่มมากขึ้นอย่างตอ่เนื่อง 

เกณฑ์การให้ทุน  

๑) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนละไมเ่กิน ๑๐๐,๐๐๐ บาท/โครงการ ๑๕๐,๐๐๐ 

๒) ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี 

๓) โครงการวิจัยต้องไม่ซ้ำกับที่ขอทุนจากผ่านนอกคณะ 



 คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑) อาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผูป้ฏิบัติงานเต็มเวลา อย่างน้อยจนถึงระยะเวลาที่

ปิดโครงการและเป็นผู้มีจริยธรรมทางการวิจัยอันดี และไม่เคยถูกลงโทษทางการวจิัย 

๒) ไม่เป็นผู้ตดิค้างงานวิจัย 

๓) ผ่านการฝกึอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หรือ Good Clinical Practice (GCP) ไม่เกิน 3 ปี 

๓) ผลงานที่ต้องสง่  

๓.๑) ต้องมผีลงานตีพิมพ์เป็นชื่อแรก (First author) หรอืผูว้ิจัยหลัก (Corresponding author) 

อย่างนอ้ย ๑ เรื่อง ในวารสารวิชาการที่อยู่ใน Scopus database ระดับชาติ TCI ฐาน 2 ขึน้ไป ภายใน ๑ 

ปี หลังจากโครงการวิจัยแล้วเสร็จ หรอื 

๓.๒) สิทธิบัตรหรอือนุสิทธิบัตรที่กำลังดำเนินการ ๑ เรื่อง  (ต้องมีเลขคำขอรับรองสิทธิบัตร

จากกรมทรัพย์สนิทางปัญญา) ที่หัวหน้าโครงการวิจัยเป็นผู้ดำเนินการหลักภายใน ๑ ปี หลังจาก

โครงการวิจัยแลว้เสร็จ หรอื 

๓.๓) หลักฐานแสดงการนำไปใช้ประโยชน์ในงานบริการสุขภาพ หรอืนโยบายสาธารณะ

ระดับชาติหรอืนานาชาติ หลังจากโครงการวิจัยแล้วเสร็จ  

ข้อ ๙ ทุนวิจัยประเภทที่ ๔ ทุนสนับสนุนการวจิัยสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน  

เกณฑ์การให้ทุน 

๑) ทุนสนับสนุนโครงการวิจัย ทุนละไมเ่กิน ๑๐,๐๐๐ บาท/โครงการ 

๒) ระยะเวลาดำเนินการวิจัยไม่เกิน ๑ ปี 

คุณสมบัติของผู้ขอรับทุน 

๑) พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุนประจำคณะแพทยศาสตร์ ซึ่งเป็นผูป้ฏิบัติงานเต็มเวลา 

อย่างนอ้ยจนถึงระยะเวลาที่ปิดโครงการและเป็นผู้มีจริยธรรมทางการวิจัยอันดี และไม่เคยถูกลงโทษ

ทางการวจิัย 

๒) ผลงานที่ต้องส่ง 

๒.๑) ผลงานตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ ในระดับชาติหรือนานาชาติ หรอื 

๒.๒) ผลงานนำเสนอในงานประชุมระดับชาติหรอืนานาชาติ 

 

ส่วนที่ ๓ 

การขอรับทุนวิจัย 

ข้อ ๑๐ ผูส้นใจขอรับทุนต้องสง่เอกสารดังตอ่ไปนี ้จำนวน ๒ ชุด มายังงานวิจัยและบริการ

วิชาการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ข้อ ๑๑ ทุนวิจัยประเภทที่ ๑-๔  

๑) บันทึกข้อความนำส่งเพื่อขอรับทุนพัฒนางานวิจัย 



๒) ข้อเสนอโครงการวิจัย 2 ชุด 

๓) แผ่นซีดบีรรจุขอ้มูลเอกสาร ขอ้ ๑-๒ 

ข้อ ๑๒ ทุนวิจัยประเภทที่ ๒ และ ๓  

๑) บันทึกข้อความนำส่งเพื่อขอรับทุนพัฒนางานวิจัย 

๒) ข้อเสนอโครงการวิจัย  

๓) ประกาศนยีบัตรการฝกึอบรมด้านจริยธรรมการวิจัยในคน หรอื Good Clinical Practice 

(GCP) ไม่เกิน 3 ปี ของผูร้ับทุนและผู้ร่วมวิจัยทุกคน 

๔) แผ่นซีดบีรรจุขอ้มูลเอกสาร ขอ้ ๑-๔ 

ส่วนที่ ๔ 

การพิจารณาตัดสิน 

ข้อ ๑๒ คณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตรจ์ะเป็นผู้พิจารณาตัดสินการให้ทุนพัฒนาการ

วิจัย โดยอาจได้รับทุนไม่ครบตามที่ขอมา ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับดุลยพินจิของคณะกรรมการผู้พิจารณาทุน โดย

ผลการตัดสินของคณะกรรมการฯ ถือเป็นที่สิ้นสุด 

ข้อ ๑๓ ผูไ้ด้รับทุนต้องปรับแก้ขอ้เสนอโครงการวิจัยให้แล้วเสร็จและส่งข้อเสนอโครงการวิจัย

ให้กับคณะอนุกรรมการวิจัย ภายใน ๗ วัน หลังจากประกาศทุน 

ส่วนที่ ๕ 

การปฏิบัติเมื่อได้รับทุนแล้ว 

ข้อ ๑๔ ให้ผู้รับทุนทำสัญญาการรับทุนกับทางคณะแพทยศาสตร์ ภายใน ๓๐ วัน ภายหลังการ

ได้รับการแจ้งผลการจัดสรรทุน 

ข้อ ๑๕ สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ ๑ คณะฯ จะจา่ยเงินทั้งหมด ให้แก่ผูข้อรับทุนผา่นอาจารย์ที่

ปรึกษาภายใน ๓๐ วัน หลังจากผู้รับทุนลงนามในสัญญารับทุน โดยต้องส่งรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ 

และผลงานที่ได้ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติแล้วเมื่อสิน้สุดการทำวิจัย  

ข้อ ๑๖ สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ ๒ ๓ และ ๔ คณะฯ จะแบ่งจา่ยเงนิเป็น ๓ งวด โดยงวดที่ ๑ 

เพื่อให้เริ่มทำการวิจัย รอ้ยละ ๖๐ ของทุนวิจัยใหแ้ก่ผู้ขอรับทุนภายใน ๓๐ วัน หลังจากผู้รับทุนลงนาม

ในสัญญารับทุน และงวดที่ ๒ ร้อยละ ๓๐ ของทุนวิจัย เมื่อคณะฯ ได้รับรายงานความก้าวหน้า

โครงการวิจัย และงวดที่ ๓ ร้อยละ ๑๐ ของทุนวิจัย เมื่อคณะฯ ได้รับรายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์และ

ผูว้ิจัยส่งผลงานที่ได้ตพีิมพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติหรอืนานาชาติแล้ว 

ข้อ ๑๗ สำหรับทุนวิจัยประเภทที่ ๑-๔ เป็นเงนิทุนสนับสนุนทุนวิจัยในส่วนหมวดค่าจา้ง หมวด

ค่าวัสดุอุปกรณ์และหมวดค่าใช้สอยเท่านั้น ไม่สนับสนุนในหมวดค่าตอบแทน หมวดค่าครุภัณฑแ์ละค่า

ตีพมิพ์ผลงานวิจัยในวารสารวิชาการ 



ข้อ ๑๘ รายงานวิจัยฉบับสมบูรณ์ และบทคัดย่อภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ หรอืผลงานวิจัยที่

ตีพมิพ์ ให้ระบุข้อความในกิตติกรรมประกาศเป็นภาษาไทย ดังนี้ “โครงการวิจัยได้รับทุนอุดหนุนการ

วิจัยจากคณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา รหัสโครงการ .....................” และ/หรือภาษาอังกฤษ 

ดังนี้ “This research project is supported by Research and Academic Service’s Fund, Grant Number 

………………….. School of Medicine, University of Phayao” และใช้ที่อยู่คณะฯ เป็นที่อยู่ในการพิมพ์ 

ข้อ ๑๙ ในกรณีที่มเีงินเหลือจา่ยเมื่อเสร็จสิน้โครงการวิจัย ใหผู้ร้ับทุนวิจัยนำเงินที่เหลือคนืต่อ

คณะฯ ภายใน ๓๐ วัน หลังจากส่งรายงานฉบับสมบูรณ์ 

ข้อ ๒๐ หากผูข้อรับทุนไม่สามารถดำเนินการวิจัยตามโครงการวจิัยได้ ต้องแจง้ให้คณะฯ 

ทราบเป็นลายลักษณ์อักษร พร้อมเหตุผล เพื่อขอคืนเงนิทุนส่วนที่เหลือทั้งหมด 

 

ประกาศ ณ วันที่             มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

        คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ปรับแก้ไขประกาศดังกล่าว                                    

และนำเสนอมหาวิทยาลัยต่อไป 

 

  4.3.2 พิจารณา กำหนดการและคำสั ่งแต่งตั ้งคณะกรรมการดำเนินงาน                                     

การประชุม วิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ ขอเสนอใน                                     

ท ี ่ ป ระช ุ มพ ิ จารณา  เ ร ื ่ อ ง  กำหนดการและคำส ั ่ ง แต ่ ง ต ั ้ งคณะกรรมการดำ เน ิ น ง าน                                     

การประชุม วิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
คำสั่งคณะแพทยศาสตร ์

ที่          /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แตง่ตั้งคณะกรรมการดำเนินงาน การประชุมวิชาการประจำปี คณะแพทยศาสตร์                   

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 

ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

__________________________________ 

  ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้จัดโครงการการประชุมวิชาการด้าน

การว ิจ ัยและนว ัตกรรม ภายใต ้ช ื ่องาน การประช ุมว ิชาการประจำป ี  คณะแพทยศาสตร ์                    

มหาวิทยาลัยพะเยา ครั้งที่ 1 หัวขอ้ Current Biomedical Research and Innovation 2022 

  เพื่อให้การดำเนนิงาน เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จงึอาศัยอำนาจตามมาตรา... จึงแต่งตั้ง

คณะกรรมการดำเนินงานการประชุม ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ตามองคป์ระกอบดังตอ่ไปนี้ 

๑. คณะกรรมการดำเนินงาน 

    ๑.๑   คณบดีคณะแพทยศาสตร์      ประธานกรรมการ 

    ๑.๒ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ    รองประธานกรรมการ 

    ๑.๓ รักษาการแทนรองคณบดีฝา่ยวิชาการ      

     และพัฒนาคุณภาพนิสิตคณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

  ๑.๔ รองคณบดีฝา่ยบริหาร คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

 ๑.๕ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

 ๑.๖ รองคณบดีฝา่ยการแพทย์และสหวิชาชีพ    

         คณะแพทยศาสตร์      กรรมการ 

  ๑.๗ รองคณบดีฝ่ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล  

      คณะแพทยศาสตร์       กรรมการ 

   ๑.๘ ผูช่้วยคณบดีฝา่ยวิจัยฯ คณะแพทยศาสตร์   กรรมการ 

   ๑.๙ ดร.รัษฎา ประภาสะวัต      กรรมการและเลขานุการ 

  ๑.๑๐ หัวหนา้สำนักงานคณะแพทยศาสตร์    ผูช่้วยเลขานุการ 

    ๑.๑๑ นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล     ผูช่้วยเลขานุการ 
 

 



มีหน้าที่  ดำเนนิการจัดงานประชุม  
 

๒. คณะทำงาน ประกอบด้วย 

๒.๑ คณะทำงานฝ่ายรับลงทะเบียนและประชาสัมพันธ์  

  ๑) แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์    หัวหนา้คณะทำงาน 

  ๒) นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล   รองหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓)        คณะทำงาน 

  ๔)        คณะทำงาน 

  ๕)        คณะทำงาน 

  ๖) นายศรัณยู  พิชัยยา     คณะทำงาน 

  ๗) นายสิงหา เกล็ดพงษา      คณะทำงาน 

 ๘) นายพิทักษ์  ตันนันตา     คณะทำงาน 

 ๙) ว่าที่รอ้ยตรี พงษ์ณรินทร์  พันธ์พชื   คณะทำงาน 

๑๐) นายอภิสทิธิ์  ศรีรักษา     คณะทำงาน 

๑๑) นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์     คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่   

๑. จัดทำเว็บไซด์ประชาสัมพันธ์ และประชาสัมพันธ์กับเว็บมหาวิทยาลัยพะเยา 

๒. จัดทำระบบลงทะเบียน ทางอินเตอร์เน็ต และไปรษณีย์  

      ๓. ตรวจสอบ รวบรวมผู้เข้าร่วมงาน 

  ๔. รับลงทะเบียนผู้ร่วมงาน วันที่ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ 

    ๕. เตรียมของที่ระลึกสำหรับผูร้่วมงาน 

 ๖. เตรียมเอกสารและรวบรวมแบบสอบถามความพึงพอใจการจัดงานประชุม

แพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1  

 

๒.๒ คณะทำงานฝ่ายพิจารณาบทความวิจัย (reviewers)  

  ๑) ศ.นพ.สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ   หัวหนา้คณะทำงาน 

  ๒) คณบดีคณะเภสัชศาสสตร์   รองหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓) ผศ.ดร.อัญชล ีระวังการ   คณะทำงาน 

  ๔) รศ.ดร.เกษแก้ว เสียงไพเราะ   คณะทำงาน 

  ๕) คณบดีคณะสหเวชศาสตร์   คณะทำงาน 

  ๖) รองวจิัย คณะเกษตรศาสตร์   คณะทำงาน 

  ๗) รศ.ดร.ประสิทธิ์ สุวรรณเลิศ  



 หัวหนา้ภาควิชาพยาธิวิทยา ม.มหิดล  คณะทำงาน 

 ๘) รศ.ดร.ศราวุธ ปาลิโภชน์ 

 รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์  คณะทำงาน 

  ๙) ดร.รัษฎา ประภาสะวัต    คณะทำงานและเลขานุการ 

  ๑๐) นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล   คณะทำงานและเลขานุการ 

  ๑๑) นายอภิสทิธิ์ ศรรีักษา     คณะทำงาน 

มีหน้าที่   

      ๑. พิจารณา แก้ไขและตัดสิน บทคัดย่อที่ส่งเข้าร่วมนำเสนอในที่ประชุม  

      ๒. รวบรวมบทความวจิัยของงานประชุม เพื่อเผยแพร่ 

 

๒.๓ คณะทำงานฝ่ายกรรมการการประเมินการนำเสนอโปสเตอร์และนำเสนอ

ผลงานวิจัยแบบปากเปล่า  

  ๑) นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี   หัวหนา้คณะทำงาน 

  ๒) ผศ.ดร.อัญชลี ระวังการ   รองหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓) ผศ.ดร.ศุภชัย เจริญสิน    คณะทำงาน 

  ๔) ผศ.ดร.คณาทิพทย์ สิงหส์าย   คณะทำงาน 

  ๕) ผศ.ดร.วัชระ แลนอ้ย    คณะทำงาน 

   ๖) รองวจิัย สหเวช    คณะทำงาน 

   ๗) ดร.วิทวัส สัจจาพงศ์    คณะทำงาน 

   ๘) ดร.ณรงคศ์ักดิ์ มั่นคง    คณะทำงาน 

   ๙)  

   ๑๐)นาวสาวเบญจาภา ใจเย็น    คณะทำงาน 

   ๑๑)นายอภิสทิธิ์ ศรีรักษา     คณะทำงาน 

   ๑๒) รัษฎา ประภาสะวัต    คณะทำงานและเลขานุการ 

   ๑๓) นางสาวนรศิรา ญาติอยู่ไกล   คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

๑. ออกแบบเกณฑส์ำหรับพิจารณาการนำเสนอผลงานวิจัยแบบโปสเตอร์และปาก

เปล่า 

๒. ดำเนนิการพิจารณาการนำเสนองานวิจัย ถาม-ตอบ และควบคุมเวลา 

๓. ประชุมเพื่อตัดสินผลงานวิจัย และให้ข้อเสนอแนะ  

๔. เตรียมรางวัล และใบประกาศสำหรับผูไ้ด้รับรางวัล ชนะเลิศ, รองชนะเลิศอันดับ

หนึ่งและรองชนะเลิศอันดับสอง สำหรับผลงานนำเสนอโปสเตอร์และปากเปล่า 



๒.๔ คณะทำงานฝ่ายสถานที่ 

  ๑) นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล  หัวหนา้คณะทำงาน 

  ๒) นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร   รองหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓)       คณะทำงาน 

  ๔)       คณะทำงาน 

  ๕) แพทย์หญิงวลิาสนิี ศตีิสาร   คณะทำงาน 

  ๖) นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมยีบุตร   คณะทำงาน    

  ๗) นางสาวพรทิพา นุโปจา   คณะทำงาน 

  ๘) นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์           คณะทำงาน 

  ๙) วา่ที่รอ้ยตรี พงษ์ณรินทร์  พันธ์พืช  คณะทำงาน 

 ๑๐) สโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์   คณะทำงาน 

 ๑๑) นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล   คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

๑. จัดเวที และเตรียมสถานที่สำหรับ เปิดพิธี, การบรรยาย keynote speak และเวที 

symposium พร้อมเครื่องเสียง 

๒. จัดสถานที่สำหรับ VIP (๓ ที่นั่ง), commentator  (๘ ที่นั่ง) และผู้เข้าร่วมงานประชุม 

(๑๕๐ ที่นั่ง)  โดยเว้นระยะหา่งตามมาตรการ 

๓. จัดสถานที่สำหรับการนำเสนอโปสเตอร์ของผู้เข้าร่วมประชุม ๓๐ ผลงาน 

๔. จัดสถานที่เตรียมสำหรับห้องนำเสนอแบบปากเปล่า จำนวน ๒ ห้อง   

๕. จัดซุ้มทางเข้าหอ้งประชุม 

๖. จัดซุ้มหนา้งานประชุม สำหรับถ่ายภาพ 

๗. จัดทำป้ายบอกทางเข้าหอ้งประชุม ตึก ICT จากทางเข้าเส้นหนา้และหลังม.พะเยา 

  

๒.๕ คณะทำงานฝ่ายอาหารและอาหารว่าง  

  ๑) นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย   หัวหนา้คณะทำงาน 

  ๒) นางสาวชลติา ยงยิ่ง    รองหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓) 

  ๔) 

  ๕) 

  ๖) 

  ๗) 

  ๘) 



  ๙) 

๑๐)นายพิทักษ์ ตันนันตา    คณะทำงาน 

๑๑) สโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์   คณะทำงาน 

๑๒) ว่าที่รอ้ยตรี พงษ์ณรนิทร์ พันธ์พชื  คณะทำงานและเลขานุการ 

๑๓) นางสาวนรศิรา ญาติอยู่ไกล   คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่ 

๑. จัดเตรียมอาหารและอาหารว่างพรอ้มทั้งนำ้ดื่มบริการ ในระหว่างวันที่ ๒๕ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๕  

๒. จัดเตรียมหอ้งอาหารสำหรับ VIP จำนวน ๑ ห้อง และหอ้งอาหารผู้เข้าร่วมประชุม 

๓. ดูแลความเรียบร้อย ความสะอาดและอำนวยความสะดวกทั่วไป 

  

๒.๗ คณะทำงานฝ่ายประสานงานถ่ายรูป อำนวยการ และต้อนรับ 

  ๑) แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภรีงค์   หัวหนา้คณะทำงาน 

  ๒) นายแพทย์พรชัย สุขแสน   รองหัวหน้าคณะทำงาน 

  ๓) 

  ๔) 

  ๕) 

  ๖) นางสาวนริศรา ญาตอิยู่ไกล    คณะทำงาน 

  ๗) นาวสาวเบญจาภา ใจเย็น    คณะทำงาน 

  ๘) นายอภิสทิธิ์ ศรรีักษา     คณะทำงาน 

  ๙) นายศรัณยู พิชัยยา     คณะทำงาน 

 ๑๐)นายสิงหา เกล็ดพงษา     คณะทำงาน 

 ๑๑) 

 ๑๒) 

 ๑๓) ดร.รัษฎา ประภาสะวัต   คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่   

๑. ดูแล ต้อนรับและรับ-ส่ง VIP วันที่ ๒๔-๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๕  

๒. เตรียมตั๋วเครื่องบิน ไป-กลับ กรุงเทพฯ เชยีงราย  

๓. เตรียมรถรับ-ส่ง ระหว่างสนามบินเชียงราย และมหาวิทยาลัยพะเยา วันที่ ๒๔ 

พฤศจกิารยน ๒๕๖๕ และ ๒๖ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ 

๔. เตรียมโรงแรมที ่พักสำหรับ VIP และผู ้ต ิดตาม (รอประสาน) วันที ่ ๒๔-๒๖ 

พฤศจกิายน ๒๕๖๕ 



๕. เตรียมสถานที่เลี้ยงรับรองตอนเย็น วันที่ ๒๔ และ ๒๕ พฤศจกิายน ๒๕๖๕ 

๖. เตรียมพาชมมหาวิทยาลัยพะเยา ตามจุดต่างๆ วันที่ ๒๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๕ 

(option) 

๗. ประสานงานช่างถ่ายภาพของม.พะเยา และเตรียมช่างภาพภายนอก (เอกชน) 

๘. จัดเตรียมกระเป๋ายาประจำคณะ 

๙. ดูแลความเรียบร้อย และอำนวยความสะดวกทั่วไป 

 

๒.๘ คณะทำงานฝ่ายดำเนินกิจกรรมงานประชุม 

๑) แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก   หัวหนา้คณะทำงาน 

๒) ผศ.ดร.นำ้เงิน จันทรมณี    รองหัวหน้าคณะทำงาน 

๓) พี่แร ่

๔)  

๕) 

๖) นายศรัณยู พิชัยยา     คณะทำงาน 

๗) นายสิงหา เกล็ดพงษา     คณะทำงาน 

๘) นายพิทักษ์ ตันนันตา    คณะทำงาน 

๙) ดร.รัษฎา ประภาสะวัต    คณะทำงานและเลขานุการ 

มีหน้าที่   

๑. เป็นพิธีกร กล่าวเชิญ VIP เปิด-ปิดงาน และกล่าวดำเนินการจัดกิจกรรมตาม

โปรแกรมที่กำหนด  

๒. พิธีกรและผู้ช่วยควบคุมเวลา และสร้างบรรยากาศในงานประชุม 

๓. เป็น modulator ดำเนนิการในชว่ง symposium 
 

        ทั้งนี ้ตั้งแตบ่ัดนีเ้ป็นต้นไป 
 

สั่ง ณ วันที่         มถิุนายน   พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

                       (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ) 

     คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

มติท่ีประชุม : อนุมัตใินหลักการ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. ท่านคณบดี เสนอใหเ้ชิญวิทยากรจาก มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง หรอื มหาวิทยาลัย

นเรศวร 



2. ปรับจำนวนผู้เข้าร่วมโครงการ เป็น 150-200 คน 

3. ปรับงบประมาณโครงการ เป็นจำนวนเงิน 500,000 บาท 

4. มอบรองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ จัดทำคณะกรรมการตา่งๆ และให้เพิ่ม

คณะกรรมการด้านการเงิน 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ 

- ไม่ม ี

 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั ้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่  23 มิถุนายน 2565 เวลา 

09.30 น. เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาล

มหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าวขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

 

ปิดการประชุม เวลา 12.30 น. 

 

                                                                                
 (นายศรัณยู  พิชัยยา)     (แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช) 

 ผูบ้ันทึกการประชุม   ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

                
 (นายพิทักษ์  ตันนันตา) 

     ผูช่้วยบันทึกการประชุม 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.1 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.2 

 

 
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 
 



 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.2 

 
 

 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.3 

 
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 4/2565 

วันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

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

1. แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร 

2. นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายศรัณยู พิชัยยา รักษาการหัวหน้าสำนักงาน 

4. นายพิทักษ์  ตันนันตา รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป 

5. นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

6. นางสาวชลติา ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี 

7. 

8. 

9. 

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา 

นางสาวนางสาวณริัชดา วันมหาชัย 

นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา 

นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

10. นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 10.12 น. 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

  ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

   -ไม่มี- 

  ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

-ไม่มี- 

 

  ระเบียบวาระที่ 1.3 งานบุคลากร (HR) แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.3.1 รายงานผลการดำเนินงานบุคลากรประจำเดือน 

    นายพิทักษ์ ตันนันตา รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป รายงานผลการ

ดำเนนิงานบุคลากรประจำเดือนต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบ

วาระที่ 1.3.1)ดังตอ่ไปนี้ 



   1. จำนวนอัตรากำลังบุคลากร สำนักงานแพทยศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม 2565                     

มีอัตรากำลัง จำนวนทั้งสิ้น 75 คน ดังนี้  

     - บุคลากรสายวิชาการ 37 คน โดยสายวิชาการจำแนกเป็น 2 ประเภท                                   

คือ พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  36 คน และผู้ทรงคุณวุฒิ (คณบดี                                    

คณะแพทยศาสตร์) 1 คน แยกบุคลากรสายวิชาการที่ปฏิบัติงาน 29 คน และ

ลาศึกษาต่อ 8 คน 

     - บุคลากรสายบริการ 38 คน  

   พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 30 คน ส่วนลูกจ้างมหาวิทยาลัยพะเยาและ

ลูกจา้ง คณะแพทยศาสตร์ อีก 7 คน ปฏิบัติงานอยู่ 30 คน อกี 7 คนลาศกึษาต่อ รวมเป็นทั้งหมด 37 คน 

   2. อัตรากำลังคงเหลือ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ในเดือนพฤษภาคม 2565                      

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตรากำลังคงเหลือ จำนวนทั้งสิ้น 21 อัตรา แบ่งเป็นดังนี้  

     3.1 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา 

       - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 3 อัตรา  

     - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

2 อัตรา 

    3.2 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา  

      - อัตราพนักงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 อัตรา 

      - อัตราพนักงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 อัตรา 

     3.3 อัตราลูกจา้งคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 อัตรา 

             (เงินประมาณเบิกจ่ายจาก Cpird)  

   3. รายงานความก้าวหน้าในการสรรหาบุคลากร 

    อัตราพนักงานสายวิชาการ จำนวน 5 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 

     3.1 หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 3 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ ปัจจุบันอยู่

ในช่วงรอสอบสัมภาษณ์และอย่ในขั ้นตอนขออนุมัติอัตรากำลังทดแทน จำนวน 1 อัตรา (แพทย์

หญิงดิษญาณิณพ์ ทวีธนัตสิทธิ์) 

     3.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู้ช่วยสอน ปัจจุบันอยู่ช่วงรอสอบสัมภาษณ์ (หมดเขต 25 เม.ย. 65) 

   4. อัตราพนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน คงเหลือ จำนวน 8 อัตรา โดย

แบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ ดังนี้ 

    4.1 อัตรากำลังที่ได้รับในปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งนายแพทย์คงหลือ 3 

อัตรา (ปิดรับสมัคร 8 เม.ย. 65) อยู่ในช่วงรอสอบสัมภาษณ์ (สอบสัมภาษณ์ วันที่ 24 พ.ค. 2565) 



    4.2 อัตรากำลังที่ได้รับในปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนายแพทย์ (แพทย์ชดใช้

ทุน) คงเหลือ 5 อัตรา อยู่ในช่วงรอหนังสือขออนุมัตเิปลี่ยนกรอบอัตราจากเดิม นิสิตแพทย์ผู้ทำสัญญา

ชดใช้ทุน เปลี่ยนเป็นรับสมัครตำแหน่งนายแพทย์ไปยังกองการเจ้าหนา้ที่ 

    4.3 อัตราลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา ปัจจุบันอยู่

ในขั้นตอนการสอบข้อเขียนในวันที่ 24 พ.ค. 2565  

     1. ตำแหน่งบุคลากร  

     2. ตำแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญช ี 

     3. ตำแหน่งนโยบายและแผน  

     4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

     5. ตำแหน่งนักวิชาการศกึษา  

     6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

     7. ตำแหน่งนักจติวิทยา (ไม่มีผู้มาสมัคร) 

   5. ข้อมูลสรรหา สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ได้ดำเนินการรับสมัครบุคลากร                          

สายวิชาการและสายสนับสนุน โดยอยู่ในระหว่างสอบสัมภาษณ์ กลับทางมหาวิทยาลัย ดังนี้ 

    5.1 บุคลากรสายสนับสนุน ตำแหน่งนายแพทย์ (นักศกึษาแพทย์ผู้ทำสัญญา                          

ชดใช้ทุน) จำนวน 5 ราย 

    6. สถิติการลาศึกษาต่อ จำนวนบุคลากรที่ยังคงสถานะลาศึกษาต่อทั้งสาย

วิชาการ และสายสนับสนุน รวมทั้งสิน้ 16 คน  

     6.1 บุคลากรสายวิชาการ ที่ยังคงสถานะลาศึกษาต่อ มีจำนวนทั้งสิ้น 8 คน

     6.2 บุคลากรสายสนับสนุน ที่ยังคงสถานะลาศึกษาต่อ มีจำนวนทั้งสิน้ 8 คน 

   7. จำนวนบุคลากรที่จะกลับเข้าปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565  

     - บุคลากรที่ลาศึกษาต่อทั้งสายวิชาการและสายสนับสนุน มีจำนวนรวมทั้งสิ้น                                          

5 คน แบ่งเป็น 

       1 บุคลากรสายวิชาการ   จำนวน 1 คน 

      2 บุคลากรสายสนับสนุน  จำนวน 4 คน 

     - บุคลากรที่ไปฝึกเพิ่มพูนทักษะ กลับเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์                                 

มีจำนวนทั้งสิน้ 3 คน  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 1.4 งานนโยบายและแผน แจ้งในที่ประชุมทราบ 

 1.3.1 รายงานผลการดำเนินงานนโยบายและแผนประจำเดือน 

  นายณัฐพงษ์ กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน รายงานผลการดำเนินงาน

นโยบายและแผนประจำเดือนต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ จากการประชุมปรับแผน เมื่อ

วันที่ 12 พ.ค. 2565 โดยเชิญหัวหนา้งานแต่ละฝ่ายเข้าร่วมประชุมเพื่อปรับแผน มีรายละเอียด (เอกสาร

แนบประกอบวาระที่ 1.3.1) ดังนี ้ 

  1. แผนปฏิบัติการ โครงการ/กิจกรรม ประจำปีงบประมาณ 2565 ดังตอ่ไปนี ้

   1.1 โครงการฝ่ายวิชาการ แยกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาพรวมการดำเนินการระดับ

คณะ, เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์ และ เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (ปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์) 

     - เดิมมโีครงการ จำนวน 22 โครงการ 

     - ยกเลิกโครงการ จำนวน 2 โครงการ 

     - คงเหลือโครงการ จำนวน 20 โครงการ 

     - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 

     - ดำเนนิการแล้วเสร็จ จำนวน 10 โครงการ 

     - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 11 โครงการ 

     1.2 โครงการฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต แยกได้ 3 กลุ่ม ได้แก่ ภาพรวมการ

ดำเนนิการระดับคณะ, เฉพาะหลักสูตรแพทยศาสตร์ และ เฉพาะหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

(ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

     - เดิมมโีครงการ จำนวน 22 โครงการ 

     - ยกเลิกโครงการ จำนวน 5 โครงการ 

     - เพิ่มโครงการ จำนวน 1 โครงการ 

     - คงเหลือโครงการ จำนวน 18 โครงการ 

     - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 

     - ดำเนนิการแล้วเสร็จ จำนวน 9 โครงการ 

      - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 8 โครงการ    

   1.3 โครงการฝา่ยวิจัย  

     - เดิมมโีครงการ จำนวน 16 โครงการ 

     - ยกเลิกโครงการ จำนวน 7 โครงการ 

     - คงเหลือโครงการ จำนวน 9 โครงการ 

     - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 

     - ดำเนนิการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 



      - ยงัไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 6 โครงการ 

   1.4 โครงการของบริการรวชิาชีพ 

     - เดิมมโีครงการ จำนวน 7 โครงการ 

     - ยกเลิกโครงการ จำนวน 1 โครงการ 

     - คงเหลือโครงการ จำนวน 6 โครงการ 

     - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 2 โครงการ 

     - ดำเนนิการแล้วเสร็จ จำนวน 1 โครงการ 

     - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 3 โครงการ 

   1.5 โครงการฝายบริหาร 

     - เดิมมโีครงการ จำนวน 16 โครงการ 

     - ยกเลิกโครงการ จำนวน 6 โครงการ 

     - คงเหลือโครงการ จำนวน 10 โครงการ 

     - อยู่ระหว่างดำเนินการ จำนวน 1 โครงการ 

     - ดำเนนิการแล้วเสร็จ จำนวน 3 โครงการ 

     - ยังไม่ได้ดำเนินการ จำนวน 5 โครงการ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

ระเบียบวาระที่ 1.5 งานการเงนิ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.5.1 รายงานงบประมาณคงเหลือประจำเดือน 

   รายงานการใช้จ ่าย และรายงานงบประมาณคงเหลือ งบประมาณรายได้                               

คณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 (เอกสารแนบประกอบวาระ

ที่ 1.5.1) 

   นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานความคืบหน้างบประมาณ                    

คณะแพทยศาสตร์ เดือนเมษายน 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 ทางคณะฯ ได้รับเงินจัดสรร                         

งบประมาณรายจ่ายจากมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อเป็นค่าจ่ายในการบริหารจัดการภายในคณะ ฯ                                                           

โดยรับจัดสรรงบประมาณรายได้ จำนวนทั้งสิ้น 2,503,920 บาท รับโอนเงนิอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาล

เพิ่มจำนวนทั้งสิ้น 169,292 บาท หัก งบประมาณปรับปรุง (ค่าเทอม 10%) จำนวน -123,811 บาท รวม

ทั้งสิน้จำนวน 2,549,401 บาท  

   รายงานการใช้จ่ายงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ประจำเดือนเมษายน 

2565   ปีงบประมาณ 2565 มูลค่าใบสั่งซื้อ (ผูกพัน) เป็นจำนวน 312,000.01 บาท ใช้ไปเป็นจำนวนเงิน 

1,246,297.69 บาท ดังต่อไปนี้ 

- ค่าสาธารณูปโภค     - บาท 



- ค่าตอบแทน 125,076 บาท 

- ค่าใชส้อย 416,885.30 บาท 

- ค่าวัสดุ     - บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา 404,142 บาท 

รวม  991,103.30 บาท 

  สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงนิทั้งสิน้ 

991,103.30 บาท 

 2. งบประมาณคงเหลือคณะแพทยศาสตร์ (CPIRD) เดือนมกราคม 2565 

   นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานการใช้จ่าย และงบประมาณ

คงเหลือเงินรับฝาก - โครงการผลิตแพทย์เพิ ่มเพื่อชาวชนบท ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือน

เมษายน 2565 ได้รับจัดสรรเงินงบประมาณโรงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท เพื่อเป็นค่าใช้จ่ายใน

การจัดการเรียนการสอนนักศกึษาแพทย์รายละ 300,000 บาท ต่อคนตอ่ปี งบประมาณคงเหลือยกมา 

ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นจำนวนทั้งสิน้ 41,243,273.29 บาท และรับจัดสรรปีการศึกษา 2564 รอบ

ที่ 1 จำนวนเงิน 7,884,388.23 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ ้น 49 ,127,661.52 บาท (เอกสารแนบ

ประกอบวาระที่ 1.5.1) 

  รายงานการใช้จ่าย และรายงานงบประมาณคงเหลือ เงินรับฝาก-โครงการผลิตแพทย์

เพิ่มเพื่อชาวชนบท ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 งบประมาณใช้ไป เป็นจำนวน 

5,262,128.94 บาท มูลค่าใบสั่งซื้อ เป็นจำนวน 925,171 บาท  

   สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 2 พฤษภาคม 2565 ดังต่อไปนี้ 

    - ค่าจ้างบุคลากร 836,070  บาท 

- ค่าตอบแทน 318,295 บาท  

- ค่าใชส้อย 13,843,196.63 บาท  

- ค่าวัสด ุ 1,135,459 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค 2,280,177 บาท  

- ค่าครุภัณฑ ์ 10,032,400.50 บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา 6,585,086 บาท 

- ปีการศกึษา 2564/1 อื่น ๆ 7,884,388.23 บาท 

    รวม  42,915,072.36 บาท 

  สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที ่ 2 เมษายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั ้งส ิ ้น 

42,888,832.36 บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ   

                    ไม่มี 

 

   ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 

น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต่อจากนั้นประธานได้กล่าว

ขอบคุณกรรมการที่เข้าประชุมและกล่าวปิดประชุม 

ปิดการประชุม เวลา 11.30 น. 

                                                                

                                                                                 
     (นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา)                                                (นายศรัณยู พิชัยยา) 

           ผูบ้ันทึกการประชุม                                ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.2 

 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.3 

 

 
 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.4 

 
 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.5 

 

 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.6 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.5.1 

 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.7.1 

 

 
 

 

 

 

 



 

 
 



 

 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.1 

 

 
 



 



 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.3 

 

 
 



 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 
 



 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.5 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 



 

 
 

 

เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.6 



 

 
 



 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 

 
 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.7 



 



 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.8 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


