
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 23 มิถุนายน 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. แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก กรรมการ 

5. นายแพทย์กฤติน  นาราเวชสกุล กรรมการ 

6. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน กรรมการ 

7. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

8. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

9. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 

 

รายนามกรรมการที่เข้าประชุมแบบออนไลน์ 

1. 1. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา กรรมการ 

 

รายนามกรรมการที่ไม่เข้าประชุม (เนื่องจากติดภารกิจอื่น) 

1. นายแพทย์วรเชษฐ  เต๋ชะรัก กรรมการ 

2. นายแพทย์ธวัชชัย  ปานทอง กรรมการ 

3. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 

4. นายแพทย์วงศ์วัฒน์  เตมียบุตร กรรมการ 

5. แพทย์หญิงเพชราภรณ์  ชัชวรัตน์ กรรมการ 

 

 

 

 



รายนามผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ผูอ้ำนวยการโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

3. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

4. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และกิจการนสิิต 

5. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

6. นางวิไลรัตน์  ปิงเมือง ผูช่้วยคณบดีฝ่ายการพยาบาล 

7. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้สำนักงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

8. ดร.ณรงค์ศักดิ์  มั่นคง อาจารย์ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

9. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 

10. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

11. นางสาวนริศรา  ญาติอยู่ไกล รักษาการแทนหัวหน้างานวิจัย 

12. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

13. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อ                             

ที่ประชุม ดังนี้ 

1. แจ้งเรื ่อง เมื ่อวันที ่ 14 มิถุนายน 2565 ท่านอธิการบดีมอบหมายให้คณบดี                           

คณะแพทยศาสตร์และผู ้อำนวยการโรงพยาบาล รับมอบโล่ขอบคุณจากกระทรวงอุดมศึกษา 

วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (อว.) เนื ่องในโอกาสของโรงพยาบาลได้ดำเนินการในเรื ่องการ

ให้บริการของโรงพยาบาลสนาม 

2. แจ้งเรื่อง เมื่อวันที่ 23 มิถุนายน 2565 เวลา 9.00 น. เข้าร่วมโครงการบัณฑิต                                    

พันธุ์ใหม่ เพื่อสร้างกำลังคนที่มีสมรรถนะสูง สำหรับอุตสาหกรรม New Growth Engine ตามนโยบาย 

Thailand 4.0 ณ ห้องประชุม Active Learning อาคารเรยีนรวมหลังใหม ่มหาวิทยาลัยพะเยา 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 



 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.2.1 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

   นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การจัดตั้งสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 

เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.2 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง

หน่วยงาน ระดับกองภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงาน ระดับกองภายในสำนักงานอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                       

(ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2565 โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 1 มถิุนายน 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.3 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้าง

หน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การปรับปรุงโครงสร้างหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมและถ่ายทอดเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย

พะเยา พ.ศ. 2565 โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 1 มถิุนายน 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.4 แจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายใน

สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งประกาศมหาวิทยาลัยพะเยา 

เรื่อง การแบ่งหน่วยงานภายในสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2565 โดยมีผล

ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

   

 



  1.2.5 แจ้งคำสั ่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง ให้ ผู ้ช่วยศาสตราจารย์                                

ดร.น้ำเงิน จันทรมณี พ้นจากตำแหน่งผู ้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั ้งให้                                  

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงินจันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                                  

ที่ 3164/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง ให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน จันทรมณี                          

พ้นจากตำแหน่งผู้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาและแต่งตั้งให้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.น้ำเงิน                 

จันทรมณี เป็นผู้รักษาการแทนผูอ้ำนวยการสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู ้มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผล          

ตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 2565 จนกว่าจะมีคำสั่งแก้ไขเปลี่ยนแปลง (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.5) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.6 แจ้งคำสั ่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื ่อง แต่งตั ้งผู ้ช่วยอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                             

ที ่ 316 5/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื ่อง แต่งตั ้งผู ้ช่วยอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา                               

ได้แต่งตั้ง ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลนอ้ย ดำรงตำแหน่งดังกล่าว โดยมีผลตั้งแตว่ันที่ 1 มิถุนายน 

2565 เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.6) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.7 แจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา เรื่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี 

รักษาการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน  

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                              

ที ่ 3166/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื ่อง มอบหมายให้รองอธิการบดี รักษาการแทน

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และปฏิบัติการแทนกัน โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565 เป็นต้นไป 

(เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.7)  

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.8 แจ้งคำสั ่งมหาวิทยาลัยพะเยา เร ื ่อง มอบอำนาจหน้าที ่ ให้           

รองอธิการบดี และผู้ช่วยอธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดี

มหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับการดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา 



  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม ขอแจ้งคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา                           

ที่ 3167/2565 ลงวันที่ 26 พฤษภาคม 2565 เรื่อง มอบอำนาจหน้าที่ให้รองอธิการบดี และผู้ช่วย

อธิการบดี กำกับการบริหาร สั่งการและปฏิบัติการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา และช่วยกำกับ

การดูแลการปฏิบัติงานแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีผลตั้งแต่วันที่ 1 มิถุนายน 2565                            

เป็นต้นไป (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.8) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน พฤษภาคม 2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณ

คงเหลือและรายงานการเบิก-จ่ายเงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือนพฤษภาคม 

2565 คงเหลือ 1,222,828.30 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์

เพือ่ชาวชนบท ประจำเดือน มิถุนายน 2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานงบประมาณ

คงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำเดือนเมษายน 2565 คงเหลือ 

41,658,660.64 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.3 รายงานการประชุมฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 5/2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอรายงานการประชุม                          

ฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ ครั ้งที ่ 5/2565 เมื่อวันพุธ ที ่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น.                               

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศรตีรัง ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

 

 

 



  1.3.4 แจ้งกำหนดการโครงการปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ 

ประจำปีการศึกษา 2565 

  แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งกำหนดจัดโครงการ

ปฐมนิเทศอาจารย์และบุคลากรใหม่ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 (เอกสาร

ประกอบวาระที่ 1.3.4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.5 แจ้งกำหนดการเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วน

จังหวัดเชียงราย 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร แจ้งกิจกรรมและ

กำหนดการเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 

2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดยมีจำนวนผู้เข้าร่วมศึกษาดูงานของโรงเรียน

องค์การบริหารส่วนตำบล มีประมาณจำนวน 87 คน (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.5) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 แจ้งโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 

(ดำเนินการต่อเน่ืองในระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 – 2570) 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งกำหนดการโครงการผลิตแพทย์เพิ่มแห่งประเทศไทย ปี พ.ศ. 2561 – 2570 (ดำเนินการต่อเนื่องใน

ระยะที่ 2 พ.ศ. 2565 –2570) โดยโครงการได้ผ่านการอนุมัติจากคณะรัฐมนตรีเรียบร้อยแล้ว ต่อไปจะ

เป็นการดำเนินการต่อในระยะที่ 2 ซึ่งครอบคลุมนิสิตแพทย์ไปจนถึงปี 2570 (เอกสารประกอบวาระที่ 

1.4.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.2 แจ้งกำหนดการ จัดโครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากร          

สายสนับสนุน 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งกำหนดการจัดโครงการ ในวันที ่  25 – 27 กรกฎาคม 2565 ณ โรงแรมเลอเมอรีเด ียน                                      

จังหวัดเชยีงราย (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 



 

  1.4.3 แจ้งกำหนดการพธิีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งกำหนดการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 21 กรกฎาคม 2565                                        

เวลา 12.00 น. ณ อาคารสงวนเสริมศร ี(โดม) (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.3) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.4 แจ้งกำหนดการโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 5 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งกำหนดการโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 ในวันที่ 12 กรกฎาคม 2565 ณ โรงเรียน                       

บ้านหนองหล่ม ต.ดอกคำใต้ จ.พะเยา (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.4.5 แจ้งกำหนดการโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 

2565 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต 

แจ้งกำหนดการโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 ในวันที่ 22 กรกฎาคม 2565 

เวลา 13.00 น. (เอกสารประกอบวาระที่ 1.4.5) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

  1.5.1 รายงานผลการดำเนินการบรกิารวิชาการที่ โรงเรยีนตำรวจตระเวน

ชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน เมื่อ 7 มิถุนายน 2565 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                              

รายงานผลการดำเน ินการบร ิการว ิชาการท ี ่  โรงเร ียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ ็ตต ี ้ ด ู เมน                                          

เมื่อ 7 มิถุนายน 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 

 



  1.5.2 รายงานผลการดำเนินงานอบรม meta วันท่ี 16-17 มิถุนายน 2565 

  แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                                      

รายงานผลการดำเนินงานโครงการอบรม Systematic review and Meta-analysis วันที่ 16-17 

มิถุนายน 2565 (เอกสารประกอบวาระที่ 1.5.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ                   

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2565 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.30 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์        

ครั้งที่ 4/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 26 พฤษภาคม 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี                         

การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี 

 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1.1 พิจารณาอนุมัติจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม 

พิจารณาอนุมัติจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ จำนวน 7 อัตรา ด้วยฝ่ายบริหารได้ดำเนินการสอบ

สัมภาษณ์ ผูท้ี่ผานการสอบข้อเขียนเพื่อคัดเลือกบุคคลจ้างเป็นลูกจา้งคณะแพทยศาสตร ์สายสนับสนุน 

เมื่อวันที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 13.30 น. ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริม

ศร ีจงึขอในที่ประชุมพิจารณาอนุมัติจ้างลูกจ้างคณะแพทยศาสตร ์จำนวน 7 อัตรา และขออนุมัติให้เริ่ม

ปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 กรกฎาคม 2565เป็นต้นไปโดยให้เบิกจ่ายจากเงินนอกงบประมาณโครงการ

ผลติแพทย์เพื่อชาวชนบน ในอัตราเดือนละ 16,200 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.1) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

   4.1.2 พิจารณาอนุม ัต ิอ ัตราล ูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่ง

นักวิชาการศึกษา กรณทีดแทน 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติอัตราลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา กรณีทดแทนของนางสาว

สุธาทิพย์ เทพสิงห์ ซึ่งลาออกไปเมื่อวันที่ 13 มิถุนายน 2565 เนื่องจาก ได้รับการบรรจุแต่งตั้งเป็น

พนักงานราชการ ตำแหน่งครูผู ้สอน สังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาแพร่ เขต 2  

(เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.2) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

   4.1.3 พิจารณาอนุมัติเรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อเข้าปฏิบัติงานทดแทน 

ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช  รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม

พิจารณาอนุมัติเรียกรายชื่อบัญชีสำรองเพื่อเข้าปฏิบัติงานทดแทนตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา 

และตำแหน่งนักวิชาการศึกษา 1 อัตรา โดยขออนุมัติเรียกรายชื่อบัญชีสำรองลำดับที่ 1 เพื่อเข้า

ปฏิบัติงานทดแทนดังนี ้

   1. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ 1 อัตรา คือ นางสาวณัฐิกานต ์นันทโภคิน 

   2. ตำแหน่งนักวิชาการศกึษา 1 อัตรา คือ นางสาวพรณภา นิลเนียม 

 

 



ทั้งนีข้ออนุมัตใิห้เริ่มปฏิบัติงานตั้งแตว่ันที่ 1 กรกฎาคม 2565 เป็นต้นไป โดยให้เบิกจ่ายจากเงินนอก 

งบประมาณโครงการผลติแพทย์เพื่อชาวชนบท (เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.3) 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 

   4.1.4 พิจารณาการจัดสรรงบประมาณท่ีได้รับการสนับสนุนจากโครงการ

ผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กับมหาวิทยาลัยและคณะร่วมสอน 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอเสนอในที่ประชุม

พิจารณาการจัดสรรงบประมาณที่ได้ร ับการสนับสนุนจากโครงการผลิตแพทย์เพื ่อชาวชนบท                                  

กับมหาวิทยาลัยและคณะร่วมสอน 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบให้จัดสรรงบประมาณ ตามสัดส่วนเดิม 

 

   4.1.5 พิจารณาความต้องการแพทย์เพ ิ ่มไปปฏิบ ัต ิงานชดใช ้ทุน              

ในปีงบประมาณ 2566 

   แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร  ขอเสนอในที่ประชุม

พิจารณาความตอ้งการแพทย์เพิ่มไปปฏิบัติงานชดใช้ทุน ในปีงบประมาณ 2566 จำนวน 10 อัตรา 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ โดยมีรายละเอียดดังนี้ 

1. สูตินรแีพทย์  จำนวน 2 อัตรา 

2. ศัลยแพทย์  จำนวน 2 อัตรา 

3. กุมารแพทย์  จำนวน 2 อัตรา 

4. อายุรแพทย์   จำนวน 2 อัตรา 

5. พยาธิแพทย์   จำนวน 1 อัตรา 

6. จิตแพทย์   จำนวน 1 อัตรา 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2.1 พิจารณา ห้อง simulation 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา หอ้ง simulation เพื่อเก็บอุปกรณ์ทางการแพทย์และวัสดุอุปกรณ์การเรียน

การสอน 

มติท่ีประชุม : อนุมัต ิ

 



  4.2.2 พิจารณา การตกลงห้องเร ียนกับคณะทันตแพทยศาสตร์  

(หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์) 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา การตกลงห้องเรียนกับคณะทันตแพทยศาสตร์ (หลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑติและหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้ แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก ประสานนัดหมายวันประชุม     

กับเลขานุการอธิการบดีและคณบดีคณะทันตแพทย์   

 

  4.2.3 พิจารณา การจ ัดแบ ่งห ุ ่นประกอบการเร ียนการสอนกับ             

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา การจัดแบ่งหุ่นประกอบการเรียนการสอนกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

โดยนางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล ได้ชี้แจงต่อที่ประชุม หากคณะแพทยศาสตร์ หรือคณะวิทยาศาสตร์

การแพทย์ ต้องการใชหุ้น่ สามารถส่งหนังสือขอยมืใชหุ้น่ไปที่คณะสาธารณสุขศาสตรไ์ด้ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

  4.2.4 พิจารณา ประสานขอใช้ห้องเร ียน MD 4401 ให้นิส ิตคณะ

แพทยศาสตร์ ตลอดปีการศึกษา 2565 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา ประสานขอใช้ห้องเรียน MD 4401 ให้นิสิตคณะแพทยศาสตร์ ตลอดปี

การศกึษา 2565  

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

   

  4.2.5 พิจารณาอาจารย์ที ่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต                        

ปีการศึกษา 2565  

  นายแพทย์วรัญญู เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์                              

และกิจการนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณาอาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ปี

การศกึษา 2565 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 



  4.2.6 พิจาณาแต่งตั ้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 และ แต่งตั้งอาจารย์

ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา 2565 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี ่ยมไพศาล ผู ้ช ่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์                              

และกิจการนิสิต ขอเสนอในที่ประชุมพิจาณาแต่งตั้งอาจารย์ประจำชั้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ประจำปีการศึกษา 2565 และ แตง่ตัง้อาจารย์ประจำช้ัน

นิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ ประจำปีการศึกษา 2565 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

- ไม่ม ี

 

 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  21 กรกฎาคม 2565 เวลา 

09.00 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 1.2.3 

 

 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.4 

 

 
 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.5 

 

 
 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.6 

 

 
 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.7 

 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.2.8 

 

 
 



 

 
 



 
 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.1 

 
 





 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.2 

 
 





 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.3 

 
รายงานการประชุมฝ่ายบริหารคณะแพทยศาสตร์ คร้ังที่ 5/2565 

วันจันทร์ ที่ 20 มิถุนายน 2565 เวลา 11.00 น. เป็นต้นไป 

ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

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

รายนามผู้เข้าร่วมประชุมที่เข้าประชุม ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง 

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. นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

8. นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

รายนามผู้ไม่ได้เข้าร่วมประชุม 

1. นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

2. นางสาวณิรัชดา วันมหาชัย เจ้าหนา้ที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 11.15 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

ดำเนินงานบุคลากรประจำเดือนต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ (เอกสารแนบประกอบวาระ

ที่ 1.3.1) ดังต่อไปนี้ 

 1. จำนวนอัตรากำลังบุคลากร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ข้อมูล ณ วันที่                                  

1 มถิุนายน 2565 มอีัตรากำลัง จำนวนทั้งสิน้ 72 คน ดังนี้ 

   - บุคลากรสายวิชาการ 36 คน โดยสายวิชาการจำแนกเป็น 2 ประเภท                          

ได้แก่  

     พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ  36 คน แบ่งออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่  

• พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชการ 35 คน 

• ผูท้รงคุณวุฒิ 1 คน 

   ปัจจุบันปฏิบัติงาน จำนวน 27 คน และลาศึกษาต่อ จำนวน 9 คน 

    - บุคลากรสายสนับสนุน 36 คน แบ่งออกเป็น 3 ประเภท ได้แก่ 

• พนักงานมหาวิทยาลัยสายสนับสนุน 30 คน  

• ลูกจา้งมหาวิทยาลัยพะเยา 1 คน 

• ลูกจา้งคณะแพทยศาสตร์ 5 คน 

ปัจจุบันปฏิบัติงาน จำนวน 28 คน และลาศึกษาต่อ จำนวน 8 คน 

2. อัตรากำลังคงเหลือ สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ในเดือนมิถุนายน 2565                      

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา มีอัตรากำลังคงเหลอื จำนวนทั้งสิน้ 22 อัตรา แบ่งเป็นดังนี้ 

     2.1 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายวิชาการ จำนวน 6 อัตรา 

        - หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 4 อัตรา 

       - หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์    

          2 อัตรา 

    2.2 อัตราพนักงานมหาวิทยาลัย สายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา  

      - อัตราพนักงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2564 จำนวน 3 อัตรา 

      - อัตราพนักงานสายสนับสนุน ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 5 อัตรา 

     2.3 อัตราลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ ปีงบประมาณ 2565 จำนวน 8 อัตรา 

  (เงินประมาณเบิกจ่ายจาก Cpird) 



 3. รายงานความก้าวหน้าในการสรรหาบุคลากร 

  - อัตราพนักงานสายวิชการ จำนวน 6 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 หลักสูตร ดังนี้ 

• หลักสูตรแพทยศาสตร์บัณฑิต 4 อัตรา ตำแหน่งอาจารย์ ปัจจุบันอยู่

ในช่วงรอสอบสัมภาษณ์และรอคำสั่งเพื่อดำเนินการขออนุมัติกรอบ

อัตรากำลังทดแทน 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

จำนวน 2 อัตรา ตำแหน่งผู ้ช ่วยสอน ปัจจุบ ันอยู ่ในช่วงรอสอบ

สัมภาษณ์ 

     - อัตราพนักงานสายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา โดยแบ่งเป็น 2 ปีงบประมาณ

ดังนี้ 

• อัตรากำลังที่ได้รับในปีงบประมาณ 2564 ตำแหน่งนายแพทย์คงหลือ 

3 อัตรา ปัจจุบันอยู่ในช่วงรอบรรจุ วันที่ 1 ก.ค. 2565 

• อัตรากำลังที่ได้รับในปีงบประมาณ 2565 ตำแหน่งนายแพทย์ (แพทย์

ชดใช้ทุน) คงเหลือ 5 อัตรา ปัจจุบันอยู่ระยะเวลาประกาศรับสมัคร 

หมดเขตรับสมัคร วันที่ 15 ก.ค. 2565  

     - อัตราลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน จำนวน 8 อัตรา ปัจจุบันอยู่

ในขั้นตอนรอสอบสัมภาษณ์ ในวันที่ 20 ม.ิย. 2565  

      1. ตำแหน่งบุคลากร  

     2. ตำแหน่งนักวิชาการเงนิและบัญชี  

     3. ตำแหน่งนโยบายและแผน  

     4. ตำแหน่งนักวิชาการพัสดุ  

     5. ตำแหน่งนักวิชาการศกึษา  

     6. ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์  

      7. ตำแหน่งนักจติวิทยา (ไม่มีผู้มาสมัคร) 

   4. อัตราการลาออก ณ ปัจจุบัน อัตราการลาออกของบุคลากรสายสนับสนุน                                 

มีมากกว่าบุคลากรสายวิชาการ ปัจจัยและสาเหตุการลาออกของพนักงานในช่วง 2 ปี ที่ผ่านมา ม ี3 

อันดับดังนี้ 

       1. ตอ้งการศึกษาต่อ/ ไปพัฒนาศักยภาพ 

    2. กลับไปทำงาน ณ ภูมิลำเนาเดิม/ ได้งานใหม่ 

    3. หมดสัญญาจา้ง 

     5. สถิติการลาศึกษาต่อ ที่ยังคงสถานะลาศึกษาต่อทั้งสายวิชการและ และสาย

สนับสนุน รวมทั้งสิน้ 17 คน 



    1. บุคลากรสายวิชาการ มีจำนวน 9 คน 

     2. บุคลากรสายสนับสนุน มีจำนวน 8 คน 

    - จำนวนบุคลากรที่ลาศกึษาต่อทั้งสาบวิชการและสายสนับสนุน จะกลับเข้า

ปฏิบัติงานในปีงบประมาณ 2565 มีจำนวนทั้งสิน้ 3 คน ดังนี้ 

    1. บุคลากรสายวิชาการ จำนวน 1 คน 

      2. บุคลากรสายสนับสนุน จำนวน 2 คน    

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

    1.3.2 แจ้งกิจกรรมและกำหนดการเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การ

บริหารส่วนจังหวัดเชียงราย ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 

     นายพิทักษ์ ตันนันตา รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมฝ่าย

บริหาร เรื่อง กิจกรรมและกำหนดการเข้าศึกษาดูงานของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงราย            

ในวันศุกร์ที่ 24 มิถุนายน 2565 ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จำนวนผูเ้ข้าร่วมศึกษาดูงาน

ของโรงเรียนองค์การบริหารส่วนตำบล มีจำนวน 87 คน (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

    1.3.3. แจ้งเบื้องต้นโครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ 

    นายพิทักษ์ ตันนันตา รักษาการหัวหน้างานบริหารทั่วไป แจ้งต่อที่ประชุมฝ่าย

บริหาร เรื่อง โครงการปฐมนิเทศบุคลากรใหม่ จะจัดขึ้นในวันที่ 19 กรกฎาคม 2565 เป็นการปฐมนิเทศ

ของบุคลากรใหม่ที่จะเข้าปฏิบัติงาน ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ในวันที่ 1 กรกฎาคม 

2565  

มติท่ีประชุม : รับทราบ     

 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 งานการเงนิ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.4.1 รายงานงบประมาณคงเหลือ งบประมาณรายได้  ปีงบประมาณ 

พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

    นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานงบประมาณคงเหลือ 

งบประมาณรายได้ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 ประจำปีงบประมาณ 2565 

ทางคณะฯ ได้รับจัดสรรงบประมาณรายได้ (ค่าลงทะเบียนของนิสิต) จำนวนทั้งสิ้น 2,503,920 บาท รับ

โอนเงินอุดหนุนโครงการผลิตพยาบาลเพิ่มจำนวนทั้งสิ้น 169,292 บาท ปรับปรุงงบประมาณ จำนวน -

376,1889 บาท รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิน้ 3,049,401 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.1) 



   รายงานการใช้จ ่ายงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ประจำเด ือน

พฤษภาคม 2565 ปีงบประมาณ 2565 มูลค่าใบสั่งซื้อ (ผูกพัน) เป็นจำนวน 457,400.01 บาท ใช้ไปเป็น

จำนวนเงิน 1,369,172.69 บาท ดังต่อไปนี้                                                         

- ค่าสาธารณูปโภค     - บาท 

- ค่าตอบแทน 559,924.00 บาท 

- ค่าใชส้อย 586,298.69 บาท 

- ค่าวัสด ุ     - บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา 222,950.00 บาท 

รวม  1,369,172.69 บาท 

  สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 9 มิถุยนายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิน้ 1,222,828.30บาท 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

    1.4.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินรับฝาก - โครงการผลิตแพทย์เพือ่

ชาวชนบท (CPIRD) ปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 

   นางสาวชลิตา ยงยิ ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานการใช้จ่าย และ

งบประมาณคงเหลือเงินรับฝาก - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ปีงบประมาณ 2565 

ประจำเดือนพฤษภาคม 2565 งบประมาณคงเหลือยกมา ณ วันที่ 1 ตุลาคม 2564 เป็นจำนวนทั้งสิ้น 

41,243,273.29 บาท และรับจัดสรรปีการศึกษา 2564 รอบที่ 1 จำนวนเงิน 7,884,388.23 บาท รวม

งบประมาณทั้งสิ้น 49,127,661.52 บาท  หักรายการปรับปรุงดอกเบี้ย จำนวน 25,289.22 บาท รวม

งบประมาณทั้งสิน้จำนวน 49,102,372.30 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.2) 

  รายงานการใช้จ่าย และรายงานงบประมาณคงเหลือ เงินรับฝาก-โครงการผลิตแพทย์

เพื่อชาวชนบท (CPIRD) ปีงบประมาณ 2565 ประจำเดือนเมษายน 2565 งบประมาณใช้ไป เป็นจำนวน 

5,631,876.02 บาท มูลค่าใบสั่งซื้อ เป็นจำนวน 1,800,835.64 บาท  

    สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 9 มิถุนายน 2565 ดังต่อไปนี้ 

    - ค่าจ้างบุคลากร 767,220.00 บาท 

- ค่าตอบแทน 318,295.00 บาท  

- ค่าใชส้อย 13,843,196.63 บาท  

- ค่าวัสด ุ 1,124,619.00 บาท 

- ค่าสาธารณูปโภค 2,271,509.00 บาท  

- ค่าครุภัณฑ ์ 10,032,400.50 บาท 

- อุดหนุนการจัดการศกึษา 5,680,287.00 บาท 



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

    รวม  41,9658,660.64 บาท 

   สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 2 เมษายน 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั้งสิ ้น 

41,9658,660.64 บาท 

   **การจัดสรรงบประมาณเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการจัดการเรียนการสอนนักศึกษา

แพทย์ของโครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ประจำปีการศกึษา 2564 รอบแรก ได้รับมาเป็นจำนวนเงิน 

7,884,388.23 บาทและประจำปีการศึกษา 2564 รอบ 2 ได้รับมาเป็นจำนวนเงิน 13,818,000 บาท 

ตอนนี้อยู่ในขั้นตอนนำส่งให้ทางกองคลัง  

มติท่ีประชุม : รับทราบ      

 

  1.4.3 รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 – 

2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 รอบ 6 เดือน) 

  นางสาวชลติา ยงยิ่ง นักวิชาการเงนิและบัญชี รายงานการเบิกจ่ายงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 รอบ 6 เดือน) รับจัดสรร

งบประมาณรายจ่าย ปี 2565 จำนวน 2,503,920 บาท รับโอนงบประมาณ จำนวน 169,292 บาท รวม

งบประมาณทั้งสิ้น 2,673,212 บาท งบประมาณใช้จริงทุกประเภทรายจ่าย จำนวน 1,145,102.69 บาท 

มูลค่าใบสั่งซื้อ (ผูกพัน) จำนวน 360,295.01 บาท สรุปงบประมาณคงเหลือ รวมเป็นจำนวนทั้งสิ ้น 

1,167,814.30 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.3) 

  แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัช กล่าวขอให้งานการเงิน นำยอดปัจจุบันเฉพาะ

เดือนพฤษภาคม 2565 เข้ารายงานคณะกรรมการประจำคณะ  ในวันพฤหัสบดีที่ 23 มิถุนายน เวลา 

10.00 น. ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี 

มติท่ีประชุม : รับทราบ    

 

  1.4.4 รายงานการเบิกจ่ายเงินรับฝาก - โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาว

ชนบท ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 2565 รอบ 6 เดือน) 

  นางสาวชลิตา ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี รายงานการเบิกจ่ายเงินรับฝาก 

- โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท ปีงบประมาณ 2565 ไตรมาส 1 – 2 (ตุลาคม 2564 - มีนาคม 

2565 รอบ 6 เดือน) ยอดคงเหลือยกมา 2564 จำนวน 41,243,273.29 บาท รับจัดสรร ปีการศึกษา 

2564/1  จำนวน 7,884,388.23 บาท รวมงบประมาณทั้งสิ้น 49,127,661.52 บาท งบประมาณใช้จริง

ทุกประเภทรายจ่าย จำนวน 4,541,104.94 บาท มูลค่าใบสั่งซื้อ (ผูกพัน) จำนวน 949,130 บาท สรุป

งบประมาณคงเหลือ รวมเป็นจำนวนทั้งสิน้ 43,637,426.58 บาท (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.4.4) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  



 ระเบียบวาระที่ 1.5 งานประกันคุณภาพองค์กร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.5.1 รายงานความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างตัดสูท 

  นางสาวปิยะฉัตร พิชัยยา เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป ตามที่ได้รับมอบหมาย                                

ให้รับผดิชอบงานพัสดุ การจัดซือ้จัดจ้างสูทสากลสีดำ จงึขอแจง้ต่อที่ประชุมฝ่ายบริหาร เรื่อง รายงาน                             

ความคืบหน้าการจัดซื้อจัดจ้างตัดสูทสากลสีดำ ตอนนี้อยู่ในระหว่างขั้นตอนรอใบเสนอราคา และ

กำหนดคุณลักษณะเฉพาะของพัสดุ (เอกสารแนบประกอบวาระที่ 1.5.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 งานเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

  1.6.1 รายงานแบบประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการสาน

สัมพันธ์บุคลากร 

  นางสาวภัทราพร ชาญวนางกูร เจ้าหน้าที ่บริหารงานทั่วไป รายงานแบบ

ประเมินความพึงพอใจของการจัดโครงการสานสัมพันธ์บุคลากร คณะแพทยศาสตร์ เมื่อวันที่ 2 – 5 

มิถุนายน 2565 ณ อ่าวนางวิลล่ารีสอรท์ จังหวัดกระบี่ ดังนี้ 

  1. สิ่งที่พึงพอในการรว่มโครงการ 

   2.1 การสานสัมพันธ์ของบุคลากร ทำให้รูจ้ักกันมากขึ้น 

   2.2 ความร่วมมือของบุคลากรทุกฝ่ายในการทำโครงการและการทำ

กิจกรรมรว่มกัน 

   2.3 เห็นความตัง้ใจของฝ่ายบริหารที่ต้องการสานสัมพันธ์บุคลากร 

  2. ข้อเสนอแนะ 

   1.1 อยากให้มีการประชาสัมพันธ์โครงการล่วงหน้าประมาณ 1 – 2 เดือน 

และกำหนดการที่ชัดเจน 

   1.2 เพิ่มกิจกรรมละลายพฤติกรรมใหม้ากขึ้น  

   1.3 การเดินทางใช้เวลาเดินทางนานเกินไป ควรกระชับมากกว่านี้ เพื่อลด

ระยะเวลาเดินทางที่ซับซ้อน แล้วทำกิจกรรมอย่างอื่นได้มากขึ้น 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร กล่าวในที่ประชุม โครงการสานสัมพันธ์บุคลากรของปีงบประมาณ 2566 นั้น ให้มีการ

เริ ่มสำรวจความคิดเห็นของบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ ในช่วงของการไปโครงการปรับแผน

ยุทธศาสตร ์ในเดือนสงิหาคม 2565 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 



ระเบียบวาระที่ 2 เรื่อง เพื่อพิจารณารับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 พิจารณารับรองรายงานการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงาน                          

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 4/2565 เมื่อวันพุธ ที่ 25 พฤษภาคม 2565 

 ตามที่ฝ่ายบริหาร ได้มีการประชุมฝ่ายบริหาร สำนักงานคณะแพทยศาสตร์ 4/2565                              

เมื่อวันพุธที่ 25 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00 เป็นต้นไป ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล 

สงวนศร ีช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติท่ีประชุม : รับรองรายงานการประชุม โดยไม่มีการแก้ไข 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

  ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ไม่มี 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่น ๆ   

                    ไม่มี 

ปิดการประชุม เวลา 12.20 น. 

                                                                

                                                                                 
     (นางสาวปิยะฉัตร  พิชัยยา)                                                (นายศรัณยู พิชัยยา) 

           ผูบ้ันทึกการประชุม                                ผูต้รวจสอบรายงานการประชุม 

                                           

      

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.4 

 

 
กำหนดการปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากรใหม่ 

ประจำคณะแพทยศาสตร์ 2565 

วันท่ี 19 กรกฎาคม 256๕  

 

เวลา หัวข้อ 

วันจันทร์ ที่ 19 กรกฎาคม 2565 

08.30-09.00 น. ลงทะเบียน 

09.00-09.30 น. ประธานกล่าวต้อนรับและเปิดงาน โดย ศาสตราจารย์นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

09.30-10.00 น. บรรยาย เรื่อง วสิัยทัศน์ พันธกิจ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์

นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ 

10.00-10.15 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.15-11.00 น บรรยาย เรื่อง นโยบายคณะแพทยศาสตร์ และตัวชีว้ัดของอาจารย์คณะแพทยศาสตร์ และ

บุคลากร โดย อาจารย์แพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล 

11.00-12.00 น. บรรยาย เรื่อง ...................................... โดย อาจารย์แพทย์ สรวิศ  บุญญฐี 

12.00-13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00-14.00 น. บรรยาย เรื่อง การขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ โดย นางสาวสมาพร วรรณโวหาร  

หัวหนา้งานบริหารตำแหน่งและอัตรากำลัง กองการเจ้าหน้าที่ 

14.00-1๕.๐0 น. บรรยาย เรื่อง สทิธิสวัสดิการพนักงาน โดย นายคะนอง ปิงเมือง  

หัวหนา้งานสวัสดิการ กองการเจา้หนา้ที่ (พร้อมรับประทานอาหารว่าง) 

1๕.๐0-1๖.00 น. บรรยาย เรื่อง สิทธิการลาของพนักงาน โดย นายฤกษ์ดี แก้วมาเมือง  

หัวหนา้งานธุรการ กองการเจ้าหน้าที่ 

1๖.00–1๗.00น. บรรยาย เรื่อง การบันทึกข้อมูลในระบบสารสนเทศบุคลากร โดย นายนฤบวร ภิรมย์พลัด  

หัวหนา้งานสารสนเทศบุคลากร กองการเจ้าหน้าที่ (พร้อมรับประทานอาหารเย็น) 

หมายเหตุ: กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.3.5 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.2 

  

 
กำหนดการ 

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565 

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 – วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชียงราย รีสอร์ท 
 

วัน-เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 

25 กรกฎาคม 2565 

08.30 น. ลงทะเบียน ผู้เข้าร่วมอบรมทุกท่าน 

08.45 น. – 09.00 น. กล่าวรายงาน โดย 

แพทย์หญิงสรัสวด ีเถลิงศก  

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนสิิต)  

 

09.00 น. – 09.25 น. กล่าวเปิดโครงการ โดย 

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ุกจิ พันธุ์พมิานมาศ 

(คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

 

09.25 น. – 09.30 น. มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โดย  

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ุกจิ พันธุ์พมิานมาศ 

(คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

 

09.30 น. – 10.35 น. หัวขอ้ Doctor as Teacher พญ. เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และทีม 

10.35 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.45 น. – 12.00 น. หัวขอ้ Doctor as Teacher พญ. เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และทีม 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14.35 น. หัวขอ้ Performance Assessment พญ. เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และทีม 

14.35 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 น. – 16.00 น. หัวขอ้ Performance Assessment พญ. เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และทีม 

16.00 น. – 18.00น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. – 20.00 น. รับประทานอาหารเย็นร่วมกัน  

 

 



  

 

กำหนดการ 

โครงการพัฒนาอาจารย์และบุคลากรสายสนับสนุนด้านแพทยศาสตรศึกษา ปีการศึกษา 2565 

วันจันทร์ ที่ 25 กรกฎาคม 2565 – วันพุธ ที่ 27 กรกฎาคม 2565 

ณ โรงแรม เลอ เมอรเิดยีน เชียงราย รีสอร์ท   

วัน-เวลา หัวข้ออบรม วิทยากร 

26 กรกฎาคม 2565 

08.30 น. – 08.55 น. ลงทะเบียน  

08.55น. – 09.00 น. มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โดย  

ศาสตราจารย ์นายแพทยส์ุกจิ พันธุ์พมิานมาศ 

(คณบดีคณะแพทยศาสตร์) 

 

09.00 น. – 10.35 น. หัวขอ้ Teaching in classroom ผศ. นภา หลิมรัตน์ 

10.35 น. – 10.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

10.45 น. – 12.00 น. หัวขอ้ Teaching in classroom ผศ. นภา หลิมรัตน์ 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 14.35 น. หัวขอ้ Principle of Assessment and Written Examination ผศ. นภา หลิมรัตน์ 

14.35 น. – 14.45 น. พักรับประทานอาหารว่าง 

14.45 น. – 16.00 น. หัวขอ้ Principle of Assessment and Written Examination ผศ. นภา หลิมรัตน์ 

16.00 น. – 18.00น.  พักผ่อนตามอัธยาศัย 

18.00 น. – 20.00 น. งานเลีย้งรับรอง  

27 กรกฎาคม 2565 

08.30 น. – 08.55 น. ลงทะเบียน  

08.55 น. – 09.00 น. มอบของที่ระลึกแก่วิทยากร โดย  

แพทย์หญิงสรัสวด ีเถลิงศก  

(รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนสิิต) 

 

09.00 น. – 10.30 น. หัวขอ้ Mentoring and Feedback พญ. เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และทีม 

10.30 น. – 10.40 น. พักรับประทานอาหารว่าง  

10.40 น. – 12.00 น. หัวขอ้ Mentoring and Feedback พญ. เยาวลักษณ์ จริยพงศ์ไพบูลย์ และทีม 

12.00 น. – 13.00 น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

13.00 น. – 15.30 น. ผู้เข้าร่วมโครงการ เดินทางกลับโดยสวัสดภิาพ 

**หมายเหตุ กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม        
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.3 

 
กำหนดการพิธีไหว้ครูคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา     

วันพฤหัสบดีที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ อาคารสงวนเสริมศรี(โดม) มหาวิทยาลัยพะเยา 

***************************************************** 
๑๒.๐๐ - ๑๓.๐๐ น.        อาจารย ์เจ้าหนา้ที่ และนิสติช่วยงาน รับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น นสิิตทุกชัน้ปีพร้อมกันในห้อง อาคารสงวนเสริมศรี(โดม) 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๓๐ น กิจกรรมไหว้ครูซักซ้อมพิธีการ  (ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนสิิต) 

๑๔.๓๐ – ๑๔.๔๕ น คณาจารย์ต้ังแถวพร้อมกัน ณ หนา้ห้อง อาคารสงวนเสริมศรี(โดม) 

๑๔.๔๕ – ๑๕.๐๐ น ขบวนเกียรตยิศ (ป้ายคณะ / ตราสัญลักษณ ์/ พานช้ันปี) 

นำคณาจารย์เข้าห้อง สนามกีฬา อาคารสงวนเสริมศรี(โดม)  

(คณาจารย์ ยนืบริเวณหน้าเวที จนกระท่ังเพลงจบ  

   นสิิตทุกชัน้ปียืน และร้องเพลงต้นกล้าแพทยศาสตร์( ) 

๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. พธีิไหว้ครู 

- ศาสตราจารย์ นายแพทยส์ุกจิ  พันธ์ุพิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์                  

   ประธานในพธีิ จดุธูปเทียน บูชา พระรัตนตรัย   

   (คณาจารย ์และ นิสติทุกคนยนื ตัวแทนนิสตินำสวดมนต)์ 

   - ประธานถวายพวงมาลัย บริเวณหน้าพระบรมรูปสมเด็จพระราชบิดา 

- ประธานกลับมานั่ง ณ จุดรับรองบนเวที  (คณาจารย์ทุกคนนั่ง นิสิตทุกคนยนื) 

- ตัวแทนนิสตินำกล่าวบทบูชาพระคุณครู  (ป คณาจารย ์และนิสติยืน ระธาน ) 

- นายกสโมสรนสิิต คณะแพทยศาสตร์ นำกล่าวคำปฏิญาณตน 

  (นสิิตทุกคนยนื เมื่อกลา่วเสร็จนสิิตทุกคน นั่งลง) 

                                   - ตวัแทนนิสติมอบพานไหว้ครู (จำนวน ๑๐ พาน) 

                                   - ตวัแทนนิสติมอบพวงมาลัยให้กับอาจารย ์(จำนวน ๖ ชุด) 

 - ตัวแทนนิสติขับเสภา สดุดพีระคุณคร ู

 - เสร็จพิธีไหวค้ร ู

   - รับประทานอาหารวา่ง 

๑๖.๐๐ – ๑๗.๐๐ น. - มอบโล่แพทยสถา แก่อาจารยแ์พทยแ์ละนสิิต 

   - มอบโล่รางวัลบุคลากรดีเด่น และใบประกาศเกียรตคิุณบุคลากรดเีด่น 

   - มอบเกียรตบัิตรคณะกรรมการสโมสรนสิิตคณะแพทยศาสตร์ และพี่กจิกรรม  

                ประจำปกีารศึกษา ๒๕๖๔ 

หมายเหตุ...กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.4 

 

 

 

กำหนดการโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ คร้ังที่ ๕      

วันอังคารที่ ๑๒ กรกฎาคม ๒๕๖๕ 

ณ โรงเรยีนบ้านหนองหล่ม อ.ดอกคำใต้ จ.พะเยา 

 

เวลา    กิจกรรม 

๐๖.๓๐ น.                        นัดรวมพล* จุดที่ ๑ หน้าหอพัก UP Dorm 

                                                         จุดที่ ๒ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

 พร้อมออกเดินทางจาก ม.พะเยา ไปยัง ร.ร.บ้านหนองหล่อม (ใช้เวลาเดินทาง  

 ประมาณ ๔๕ นาที)               

๐๗.๔๕ – ๐๘.๓๐ น. พิธีเปิดกิจกรรม 

๐๘.๓๐ – ๑๒.๐๐ น.  กิจกรรมช่วงเช้า** 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐ น. กิจกรรมช่วงบ่าย** 

๑๕.๐๐ – ๑๕.๔๕ น.  เก็บอุปกรณ์และทำความสะอาดสถานที่ 

๑๕.๔๕ – ๑๖.๓๐ น.  เดินทางกลับ ม.พะเยา (ใช้เวลาเดินทางประมาณ ๔๕ นาที) 

 

** กิจกรรม แบ่งเป็น 2 กิจกรรมหลัก ได้แก่  

1. กิจกรรมพัฒนาและปรับปรุงห้องพยาบาล 

2. กิจกรรมฐานใหค้วามรู้ ซึ่งแบ่งเป็น 5 ฐานกิจกรรม ดังนี้  

- ฐานยาเสพติดให้โทษ  

- ฐานแปรงฟัน (สำหรับนักเรียนชัน้ ป. ๑-๓)    

- ฐานไข้หวัดใหญ่ ไข้เลือดออก โควิด-19 

- ฐานโรคติดตอ่ทางเพศสัมพันธ์ (สำหรับนักเรียนช้ัน ป.๔ ขึ้นไป)     

- ฐานการปฐมพยาบาลเบือ้งต้น 

 

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 



 
 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.5 
 

 
 

 



 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 



 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 



 



 
 

 

 

 



 
กำหนดการโครงการทำสัญญานิสิตแพทย์ ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕         

ตามโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

วันศุกร์ที่ ๒๒ กรกฏาคม ๒๕๖๔ 

ณ ห้อง ประชุมเมืองพะเยา ICT1247 คณะ ICT มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

          เวลา 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. 

 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๕ น. 

 

๑๓.๑๕ – ๑๓.๓๐ น. 

 

๑๓.๓๐ – ๑๖.๐๐ น. 

 

 

             กิจกรรม 

- ลงทะเบียน (นิสิต/ผูป้กครอง) พรอ้มรับประทานอาหารกลางวัน  

  และรับประทานอาหารว่าง 

-  VCD แนะนำมหาวิทยาลัยพะเยา 

-  VCD แนะนำคณะแพทยศาสตร์ 

- ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์              

   กล่าวต้อนรับผูป้กครองและนสิิต 

- แนะนำการทำสัญญานิสิตแพทย์ โดย เจา้หนา้ที่สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

   คุณจเร บัวสัมฤทธิ์ และทีมงานฝ่ายทรัพยากรมนุษย์สาธารณสุขจังหวัดพะเยา 

 

*หมายเหตุ  กำหนดการอาจมกีารเปลี่ยนแปลงตามความเหมาะสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.5.1 

ผลการตรวจสุขภาพนักเรียนโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเม้น 
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 

 
ตาราง 1 จำนวนนักเรียนที่มาตรวจแยกตามชั้นปี (คน) 
 

ชั้นป ี ทั้งหมด นักเรียนมาตรวจ ไม่มา มาร้อยละ 
ชาย หญิง 

อ1 4 1 2 1 75 

อ2 11 7 3 1 90.9 

อ3 6 3 3 0 100 

ป1 9 5 3 1 88.9 

ป2 10 4 3 3 70 

ป3 22 5 12 5 77.3 

ป4 10 8 1 1 90 

ป5 17 8 9 0 100 

ป6 15 9 6 0 100 

รวม 104 50 42 12 88.5 
 
ตาราง 2 การตรวจสุขภาพนักเรียน  

 

 

รายการตรวจ ปกติ ผิดปกติ ร้อยละปกติ 

ผมและศีรษะ 86 6 93.5 
หูและใบหู 85 7 92.4 

ตา 91 1 98.9 
จมูก 89 3 96.7 

ปากและฟัน 33 59 35.9 
คอพอกและไทรอยด์ (ภายนอก) 92 0 100 

มือและเล็บมือ 80 12 87.0 
เท้าและเล็บเท้า 84 8 91.3 

ผิวหนัง 86 6 93.5 



ตาราง 3 การประเมินการเจริญเติบโตของนักเรียน 

รายการ จำนวน ร้อยละ 

ผอม 2 2.2 

ค่อนข้างผอม 5 5.4 

สมส่วน 73 79.3 

ท้วม 1 1.1 

เริ่มอ้วน 6 6.5 

อ้วน 5 5.4 

หมายเหตุ ตามเกณฑ์ของสถานบันวิจัยโภชนาการ มหาวิทยาลัยมหิดล 

 

ตาราง 4 การตรวจความสะอาดของเสื้อผ้าเครื่องแต่งกาย 

รายการ จำนวน ร้อยละ 

สะอาด 89 96.7 

พอใช้ 3 3.3 

ไม่สะอาด 0 0 

 

ตาราง 5 การตรวจสายตาด้วย Snellen’s chart และ E chart  (ไม่สวมแว่นตา) 

ค่าการตรวจสายตา ตาข้างซ้าย ตาข้างขวา แปลผล 

20/20 8 8 ปกติ 

20/10 11 11 แนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์ 

20/15 53 53 แนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์ 

20/30 1 1 แนะนำให้ไปพบจักษุแพทย์ 

 
 

 



ตาราง 6  การตรวจการได้ยิน 

รายการตรวจ ปกต ิ ผิดปกติ ร้อยละปกติ 

หูข้างซ้าย 72 0 100 

หูข้างขวา 72 0 100 

 

ผลการปฏิบัติงานหน่วยแพทย์เคลื่อนที่ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
วันที่ 7 มิถุนายน 2565 

ณ โรงเรียนตำรวจตะเวนชายแดน เบ็ตตี้ดูเมน ต.ผาช้างน้อย อ.ปง จ.พะเยา 
ระยะเวลาเปิดหน่วยเริ่มตั้งแต่ 8.00 น. ถึง 12.00 น. 

 
ตาราง 6 จำนวนผู้มารับบริการตรวจรักษาโรค  

ช่วงอายุ จำนวน ร้อยละ 

แรกเกิด-1 ปี 0 0.0 
>1-4 ปี 23 13.9 
>4-14 ปี 74 44.6 
>14-50 ปี 13 7.8 

>50 ปี 56 33.7 
รวม 166 100.0 

เพศ   
ชาย 68 41.0 
หญิง 98 59.0 

รวม 166  

ผลการตรวจรักษา   
ปกติ 92 55.42 
ป่วย 74 44.58 

รวม 166 100 

ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 7  

ตรวจรักษาด้วยการแพทย์แผนจีน 42  
 

 

 



ตาราง 7 อันดับโรคที่ผู้ป่วยมารับบริการ 

ระบบโรค จำนวน ร้อยละ 

ระบบกลา้มเนื้อและกระดูก 47 59.5 

ระบบทางเดินอาหาร 12 15.2 

ระบบทางเดินหายใจ 10 12.7 

ระบบประสาท 4 5.1 

ระบบหู ตา คอ จมูก 3 3.8 

ระบบผวิหนัง 2 2.5 

ระบบทางเดินปัสสาวะและอวัยวะสืบพนัธุ์ 1 1.3 

ระบบไหลเวียนโลหิต -  

เหงือก และ ฟัน -  

อ่ืนๆ -  

รวม 79 100 
หมายเหตุ จำนวนรวมของโรคอาจไม่เท่ากับจำนวนรวมผู้เข้าตรวจท้ังหมดเนื่องจาก 1 คนอาจป่วยมากกว่า 1 โรค 

สรุปแบบสำรวจความคาดหวัง/ความต้องการของชุมชนในด้านสุขภาพ ณ โรงเรียนตำรวจตระเวน
ชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน อ.ปง จ.พะเยา 

สำรวจเม่ือ 7 มิถุนายน 2565 
 นักเรยีน ประชาชน  13 คน อสม. 3 คน 

ท่านคิดว่าปญัหา

สุขภาพที่สำคญัของ

ท่าน หรอืความเห็นใน

ชุมชน คอื 

- 1. ปวดหัว ปวดหลัง ปวดขา    5 

ความเห็น 

2. กระเพาะ                        1 

ความเห็น 

3. ความดัน                        1 

ความเห็น   

- 

ท่านคาดหวังหรือ

ต้องการให้คณะแพทย์ 

ม.พะเยา ช่วยเหลือ

หรือสนับสนุนเรื่องใด

มากท่ีสุด 

- 1. อยากให้มาบอ่ยๆ             9 

ความเห็น   

2. ให้ยากินสบายตัว             1 

ความเห็น   

3. อยากให้มีหมอฟนัมาด้วย   1 

ความเห็น   

4. อยากได้วติามิน               1 

ความเห็น   

5. เอายามาให้                    1 

ความเห็น   

1. ตรวจเช็คความ

ดัน   2  

ความเห็น 

2. วัดสายตา             

1 ความเห็น   



สรุปแบบสอบถามความพึงพอใจต่อการให้บริการตรวจสุขภาพ 
 

 
 

ภาพกิจกรรม 

 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 



 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.5.2 
 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

  



 
  

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.1 

  

 

 

ประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง  รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ 

(สายสนับสนุน) จำนวน ๗ อัตรา 
_________________________________________ 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ดำเนินการสอบสัมภาษณ์คัดเลือกบุคคล         

เพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน เมื ่อวันที่ ๒๐ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๕ เป็นที่

เรียบร้อยแลว้นั้น  

 คณะแพทยศาสตร์ จึงขอประกาศผลการคัดเลือก โดยมีรายชื่อผู ้ผ่านการคัดเลือกและ         

ที่ขึ้นบัญชีสำรอง ดังเอกสารแนบท้ายประกาศนี้ 

 หมายเหตุ ให้ผู ้ผ่านการคัดเลือก (ไม่รวมที่ได้ขึ ้นบัญชีสำรอง) เข้ารายงานตัว และยื่น

หลักฐานประกอบการรายงานตัว ในวันที ่ ๑ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ เวลา ๐๘.๓๐ น. ณ คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ชั้น ๒ อาคารโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา คณะแพทยศาสตร์ 

เบอร์โทรศัพท์ ๐๕๔ ๕๖๖๖๖๖ ต่อ ๗๐๑๑ หากไม่มารายงานตัวภายในวัน เวลาและสถานที่ดังกล่าว คณะ

แพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จะถือว่าท่านสระสิทธิ์ 

 จงึประกาศมาเพื่อทราบโดยทั่วกัน 

 ประกาศ ณ วันที่                มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

(ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

      คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 



เอกสารแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ 

(สายสนับสนุน) จำนวน ๗ อัตรา 

รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสำรอง ดังต่อไปนี้ 

ที่ ชื่อ - สกุล ผลการคัดเลือก 

ตำแหน่ง นักวิชาการศกึษา จำนวน ๒ อัตรา 

๑. นายประภินวิชฬ์  ทาวัน ผ่านการคัดเลือก 

๒. นายปรัชญา  อินปัญญา ผ่านการคัดเลือก 

๓. นางสาวพรณภา  นลิเนียม ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑ 

ตำแหน่ง บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นางสาววนิศรา  หนูตอ ผ่านการคัดเลือก 

๒. นายวุฒิเดช  เพ็ชรโกศัย ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑ 

ตำแหน่ง นักวิชาการพัสดุ จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นายชนิวัฒน์  อิฐพิบูลย์ผล ผ่านการคัดเลือก 

๒. นางสาวณัฐิกานต์  นันทโภคิน ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑ 

๓. นางสาวศิริขวัญ  พิงคะสันติ ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๒ 

ตำแหน่ง นักวิเคราะหน์โยบายและแผน จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นายทัศนพ์ล  ออ่นศรี ผ่านการคัดเลือก 

๒. นางสาวนันธิการ  ประสิทธิคร ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑ 

๓. นายศรายุทธ  การเพียน ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๒ 

ตำแหน่ง นักวิชาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นายต่อตระกูล  พิสิษฐ์กุล ผ่านการคัดเลือก 

๒. นางสาวกิ่งกาญจน ์ คิดดี ขึน้บัญชีสำรอง ลำดับที่ ๑ 

ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นายศรราม  ลาดปะละ ผ่านการคัดเลือก 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.2 
 

 

 
 

  

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.3 

เอกสารแนบท้ายประกาศคณะแพทยศาสตร์ 

เรื่อง รายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกบุคคลเพื่อจ้างเป็นลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์ 

(สายสนับสนุน) จำนวน ๗ อัตรา 

รายชื่อผูผ้่านการคัดเลือกและขึ้นบัญชีสำรอง ดังต่อไปนี้ 

ที ่ ชื่อ - สกุล ผลการคัดเลือก 

ตำแหนง่ นักวชิาการศึกษา จำนวน ๒ อตัรา 

๑. นายประภินวิชฬ์  ทาวัน ผ่านการคัดเลือก 

๒. นายปรัชญา  อนิปัญญา ผ่านการคัดเลือก 

๓. นางสาวพรณภา  นิลเนยีม ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๑ 

ตำแหนง่ บุคลากร จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นางสาววนศิรา  หนตูอ ผ่านการคัดเลือก 

๒. นายวุฒิเดช  เพ็ชรโกศัย ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๑ 

ตำแหนง่ นักวิชาการพัสด ุจำนวน ๑ อัตรา 

๑. นายชินวัฒน ์ อิฐพิบลูย์ผล ผ่านการคัดเลือก 

๒. นางสาวณัฐิกานต ์ นนัทโภคิน ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๑ 

๓. นางสาวศิรขิวัญ  พิงคะสันติ ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๒ 

ตำแหนง่ นักวเิคราะห์นโยบายและแผน จำนวน ๑ อตัรา 

๑. นายทัศน์พล  อ่อนศรี ผ่านการคัดเลือก 

๒. นางสาวนนัธิการ  ประสิทธิคร ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๑ 

๓. นายศรายุทธ  การเพยีน ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๒ 

ตำแหนง่ นักวชิาการเงินและบัญชี จำนวน ๑ อัตรา 

๑. นายต่อตระกลู  พิสิษฐ์กลุ ผ่านการคัดเลือก 

๒. นางสาวกิ่งกาญจน์  คดิดี ขึน้บัญชสีำรอง ลำดับที ่๑ 

ตำแหนง่ นักวชิาการคอมพิวเตอร์ จำนวน ๑ อตัรา 

๑. นายศรราม  ลาดปะละ ผ่านการคัดเลือก 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.5 

 

 
 



 
 



 

 
 



 
 

 

 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.5 

 

 

 

 

อาจารย์ที่ปรึกษานิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต 

ปีการศึกษา 2565 

 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 1  

1. แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.รัชนีพร  กงซุย 

 

 

3. ดร.รัษฎา ประภาสะวัต 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 2 

1. แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภรีงค์ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.วาทิตา ผจญภัย 

 3. ดร.ณฐกร คำแก้ว 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 3  

1. นายแพทย์ธนู ตั้งศรเีจริญ 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.มารุต แก้ววงศ์ 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 4 

1. นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.นภาพันธ์ กังวาล 

   อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 5 

1. แพทย์หญิงสิรกิร สาททอง 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ภูวดล ด้วงโต 

 3. แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง 

    



 อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 6 

1. แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.ณภัทร ศรรีักษา 

3. ดร.กมลวรรณ จงสมชัย 

    อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 7 

1. นายแพทย์วัชเรสร  พันธ์พัฒนกุล 

2. ดร.วไลลักษณ์ ภูสันต์ 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 8 

1. นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล 

2. ดร.ลออรัตน์ พัวพิทยาเลิศ 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสายรหัส 9   

1. นายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี 

2. นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ 

 3. ดร.จารุพล มหโิพด 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 10 

1. แพทย์หญิงเพชราภรณ ์ ชัชวรัตน์ 

2. ดร.ศรนิธร ธรรมยศ 

    อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 11 

1. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร 

2. รองศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ ดวงใจ 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 12  

1. นายแพทย์วรัญญู  เหงี่ยมไพศาล 

2. ดร.ณรงค์ศักดิ์ มั่นคง 

 3. นางสาวจติตราพร ทิพย์มาลา 

    



 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 13 

1. แพทย์หญิงลภัสกรณ์  ยะปะนัน 

2. ดร.หทัยชนก ชมภูพื้น 

  อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 14 

1. นายแพทย์พีรณัฐ  ผลวชิา 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.สิทธิศักดิ์ ทองรอง 

 3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชราภรณ์ ปรีดาภริมย์ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 15  

1. นายแพทย์วงศว์ัฒน์  เตมียบุตร 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.อัจฉราภรณ์ อ่อนตะวงศ์ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 16 

1. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจียมตระกูล 

2. ดร.ธิชานนท์ พรหมศรีสุข 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 17 

1. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ 

2. ดร.ศริินารถ เพ็งเนตร 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 18  

1. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท 

2. ดร.อนงค์ภรณ์ ขอบรูป 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย ๑๙  

1. แพทย์หญิงวิลาสิน ี ศตีิสาร 

2. นางสาวณฐมน ธนศรีวรุตนันท์ 

 อาจารย์ที่ปรึกษาสาย 20  

1. นายแพทย์พงศธร ทั้งสุข 

2. ดร.อานนท์ พัดเกิด 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.6 

 

 

 

คำสั่งคณะแพทยศาสตร ์
ที่          /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แตง่ตั้งอาจารย์ประจำช้ันนิสิต หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ 

                                    __________________________________ 

 ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการ

จัดระบบคณาจารย์เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งจะดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ

นิสิต ทั้งด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนตัว และด้านอื่น ๆ 

ในขณะศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่            

๒๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั้งอาจารย์

ประจำช้ันนิสติ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี ้

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๑ 

  นายแพทย์วรัญญู เหงี่ยมไพศาล 

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๒ 

  แพทย์หญิงวลิาสนิี ศตีิสาร 

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๓ 

  นายแพทย์วงค์วัฒน ์เตมียบุตร 

  

 อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ 

๑. ประสานงานระหว่างอาจารย์ที่ปรึกษานิสติในชัน้ปีนั้น ๆ 

๒. นิเทศภายในช้ันปีนัน้ ๆ 

๓. รวบรวมภาพรวมข้อมูลของนิสติช้ัน pre clinic เพื่อส่งต่อข้อมูลและประสานงานการดูแล

นิสติกับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก 

๔. รับฟังความเห็น ข้อเสนอแนะจากนิสิตในชัน้ปี และประสานงานกับงานวิชาการ งานพัฒนา

คุณภาพนิสิต และอาจารย์ที่ปรึกษา ในการแก้ไขและพัฒนาหลักสูตรให้ครอบคลุม 

๕. หากนิสิตมปีัญหาให้รบีแก้ไขด่วน และรายงานให้คณบดีทราบภายใน ๗ วัน 

๖. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 



ทั้งนี ้ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 



 

 

 คำสั่งคณะแพทยศาสตร์ 
ที่          /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งอาจารย์ประจำช้ันนิสติ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

ประจำปีการศกึษา ๒๕๖๕ 

                                    __________________________________ 

 ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ตระหนักและเล็งเห็นความสำคัญของการ

จัดระบบคณาจารย์เพื่อทำหน้าที่เป็นอาจารย์ที่ปรึกษาให้แก่นิสิต ซึ่งจะดำเนินการให้คำปรึกษาแนะนำ

นิสิต ทั้งด้านวิชาการ ด้านการปรับตัวให้เข้ากับสังคมและสิ่งแวดล้อม ปัญหาส่วนตัว และด้านอื่นๆ 

ในขณะศึกษาอยู่ภายในมหาวิทยาลัย ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๓๕ แห่งพระราชบัญญัติ

มหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. ๒๕๕๓ ประกอบกับคำสั่งมหาวิทยาลัยพะเยา ที่ ๒๘๘๑/๒๕๖๔ ลงวันที่            

๒๒ เมษายน พ.ศ ๒๕๖๔ เรื่อง แต่งตั้งคณบดีคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จึงแต่งตั ้ง

อาจารย์ประจำชั ้นนิสิต หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์   

ประจำปีการศึกษา ๒๕๖๕ ดังต่อไปนี ้

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๑ 

  อาจารย์ทัศนีย์ ศรโีพธิ์ 

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๒ 

  นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๓  

  นายแพทย์คามนิ สุทธิกุลบุตร 

 อาจารย์ประจำช้ันนสิิตช้ันปีที่ ๔ 

  นายแพทย์สรกิจ ภาคีชีพ   

  แพทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช 

 อาจารย์ประจำชั้นมีหน้าที่ 

๑. ให้คำปรึกษาและแนะนำวิธีการแก้ไขปัญหาทั้งในเรื่องการเรียนและเรื่องส่วนตัว 

๒. มีการประชุมประจำทุกเดือนและรายงานผลต่อคณบดีทุกครั้งที่มกีารประชุม หากไม่มีการ

ประชุมให้ชีแ้จงต่อคณบดีทุกครั้ง 

๓. หากนิสิตมปีัญหาให้รบีแก้ไขด่วน และรายงานให้คณบดีทราบภายใน ๗ วัน 

๔. อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย 

 

 



ทั้งนี ้ตัง้แต่ภาคการศกึษาต้น ปีการศกึษา ๒๕๖๕ เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่        มิถุนายน  พ.ศ. ๒๕๖๕ 

 

 

 

                                              (ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ  พันธุ์พิมานมาศ) 

       คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


