
 
รายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565 

วันพฤหัสบดี ที่ 18 สิงหาคม 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. นายแพทย์วรกันต์  วรธำรงผไท กรรมการ 

7. นายแพทย์คามิน  สุทธิกุลบุตร กรรมการ 

8. นายศรัณยู  พิชัยยา เลขานุการ 

9. นายพิทักษ์  ตันนันตา ผูช่้วยเลขานุการ 

 

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 

2. นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจยีมตระกูล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนาคุณภาพองค์กร 

3. นายแพทย์วรัญญู  เหง่ียมไพศาล ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจัยฯ และกิจการนสิิต 

4. นายแพทย์พชรพล  อุดมลักษณ์ ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์ 

5. นายแพทย์สรกิจ  ภาคีชีพ หัวหนา้ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ 



6. นางจิราพร  เซี่ยงฉิน หัวหนา้สำนักงานโรงพยาบาล มหาวิทยาลัยพะเยา 

7. นางสาวมนัสนันท์  ตันอารมณ์ รักษาการแทนหัวหน้างานวิชาการ 

8. นางสาวชลติา  ยงยิ่ง นักวิชาการเงินและบัญชี 

9. นายณัฐพงษ์  กีพงษ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน 

10. นางสาวภัทราพร  ชาญวนังกูร เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป 

 

เริ่มประชุมเวลา 09.30 น. 

 

ระเบียบวาระที่ 1 เรื่องแจ้งเพื่อทราบ 

ระเบียบวาระที่ 1.1 ประธานแจ้งที่ประชุมทราบ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แจ้งเรื่องต่อ                             

ที่ประชุม ดังนี้ 

1. แจ้งเรื่อง การส่งมอบเครื่องมือ เมื่อวันที่ 16 สิงหาคม 2565 มีพิธีการส่งมอบ

เครื่องมือครุภัณฑ์ทางการแพทย์ ตู้เตรียมผลิตภัณฑ์ปราศจากเชื้อชนิดความดันลบ รุ่น Isoseal 48 

จำนวน 1 เครื่องให้กับโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผ่านความอนุเคราะห์จากคุณพรชัย เวชากร 

ประธานกรรมการ บริษัท ยูโรเปี้ยน สแนค ฟู้ด จำกัด คุณเสาวลักษณ์ ศรีไพโรจน์ธิกูล กรรมการ

ผูจ้ัดการ เป็นผู้แทนส่งมอบ และพระเดชพระคุณท่าน พระครูพิศิษฏ์สรการ เจ้าอาวาสวัดป่าพระอุบาลี 

ร่วมเป็นสักขีพยาน โดยมีท่านอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็นผู้รับมอบ 

2. แจ้งเรื ่อง ประชุมห้องเรียน โดยเมื ่อวันที่ 10 สิงหาคม 2565 ท่านอธิการบดี         

เชญิผูบ้ริหารคณะแพทยศาสตร์ และคณะทันตแพทยศาสตร์ ประชุมปรึกษาหารอื เรื่องการใชห้้องเรียน 

อาคาร 5 คณะทันตแพทยศาสตร์ โดยจะให้กองบริการการศึกษา เป็นผู้ดูแลห้องเรียน และให้แต่ละ

คณะสามารถจองหอ้งเรียนผ่านกองบริการการศกึษา และหอ้งสมุดจะให้ศูนย์บรรณสารและการเรียนรู้ 

เป็นผู้ดูแล   

3. แจ้งเร ื ่อง คณะแพทยศาสตร์ ได ้ไปจัดทำแผนยุทธศาสตร ์ของคณะฯ และ

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ณ จังหวัดเชียงใหม่ โดยข้อมูลในการจัดทำแผนยุทธศาสตร์ จะใช้เป็น

ข้อมูลในการทำ EdPEx และให้แต่ละฝ่าย เร่งดำเนินการรวบรวมข้อมูลส่งให้กับงานนโยบายและแผน 

เพื่อจัดส่งให้กับมหาวิทยาลัยต่อไป 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 

 



 ระเบียบวาระที่ 1.2 ฝ่ายเลขานุการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.2.1 แจ้งการเข้าร่วมปฏิญญาว่าด้วยความร่วมมือเพื่อสังคมไทยปลอด

บุหรี่ของคณบดีองค์กรวิชาชีพแพทย์ทุกสถาบัน 

   นายศรัณยู พ ิช ัยยา เลขานุการในที ่ประชุม  เร ื ่อง คณะแพทยศาสตร ์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา ได้เข้าร่วมปฏิญญาวา่ด้วยความรว่มมอืเพื่อสังคมไทยปลอดบุหรี่ของคณบดีองค์กร

วิชาชีพแพทย์ทุกสถาบัน โดยได้ลงนามร่วมกันเมื่อวันที่  10 พฤษภาคม 2565 ซึ่งมีพันธกิจที ่จะ

ดำเนนิการรว่มกัน (เอกสารประกอบวาระที่ 1.2.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.2.2 แจ้งรายชื ่อผู ้ปประเมินโครงการ EdPEx 200 ของสำนักงาน

ปลัดกระทรวงอุดมศกึษาวิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม 

  นายศรัณยู พิชัยยา เลขานุการในที่ประชุม เรื่อง สถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ 

ขอแจ้งรายชื่อผู้ปประเมินโครงการ EdPEx 200 ของสำนักงานปลัดกระทรวงอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ 

วิจัยและนวัตกรรม สำหรับคณะ/วิทยาลัย พิจารณารายชื่อผู ้ประเมินภายนอกเพื่อคัดเลือกเป็นผู้

ประเมินคุณภาพการศึกษาภายในระดับคณะ ประจำปีการศึกษา 2564 และสถาบันนวัตกรรมการ

เรียนรู้จะประกาศรายชื่อผู้ประเมิน EdPEx ของมหาวิทยาลัยพะเยาหลังจากการฝึกอบรมผู้ประเมิน

คุณภาพการศึกษา (UP-EdPEx Assessor) ผ่านทางเว็บไซต์ของสถาบันนวัตกรรมการเรียนรู้ต่อไป                                   

โดยคณะแพทยศาสตร์ ได้กำหนดวันประเมิน EdPEx ในวันที่ 17-18 ตุลาคม 2565 (เอกสารประกอบ

วาระที่ 1.2.2) 

  โดยนายแพทย์สรวิศ  บุญญฐี ได้แจง้รายชื่อผูป้ระเมินคุณภาพ จำนวน 3 ท่าน ดังนี ้

1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์จิโรจน์ สูรพันธุ์ จากมหาวิทยาลัยนวมิน    

ทราธิราช (ผูป้ระเมินคุณภาพจากภายนอก) 

2. ผูช่้วยศาสตราจารย์ดร.สรายศ ร่าเริงใจ รองผู้อำนวยการสถาบันนวัตกรรม

การเรียนรู ้

3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เภสัชกรหญิงจันทิมา ชูรัศมี รองคณบดีฝ่ายพัฒนา

องค์กรและวิชาชีพ คณะเภสัชศาสตร์ 

ผูส้ังเกตการณ์ จำนวน 2 ท่าน ดังนี้ 

1. อาจารย์องอาจ มณีใหม ่คณะเภสัชศาสตร์ 

2. อาจารย์ศุภกัญญา ลาสม คณะสหเวชศาสตร์ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 



  ระเบียบวาระที่ 1.3 ฝ่ายบริหาร แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

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

คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณรายได้คณะแพทยศาสตร์ ประจำเดือน 

กรกฎาคม 2565 สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงินทั ้งสิ้น 

1,034,028.30 (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.1) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.2 รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์

เพิ่อชาวชนบท ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร รายงานงบประมาณคงเหลือ เงินงบประมาณโครงการผลิตแพทย์เพิ ่อชาวชนบท 

ประจำเดือน กรกฎาคม 2565 สรุปงบประมาณคงเหลือ ณ วันที่ 1 สิงหาคม 2565 รวมเป็นจำนวนเงิน

ทั้งสิน้ 40,264,355.71 บาท (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.2) 

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

  1.3.3 แจ้งแนะนำบุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ใหม่ ประจำเดือน

สิงหาคม 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร แจ้งรายชื่อบุคลากรสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ใหม่ ที่เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่                                  

1 สิงหาคม 2565 โดยมีรายชื่อดังนี้ 

  1. แพทย์หญิงชญานี วิวัฒนเศรษฐี เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565 

ในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

  2. ดร.ทนพ.จิรพัฒน์ คล้อยปาน เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565                           

ในตำแหน่ง พนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งอาจารย์ ประจำหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

  3. นางสาวธัญจิรา ไชยแสง เข้าปฏิบัติงานตั ้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565                                 

ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งผูช่้วยสอน ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 



  4. นางสาวจาริญา ธนริบูรณ์ เข้าปฏิบัติงานตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2565                                

ในตำแหน่งพนักงานมหาวิทยาลัยสายวิชาการ ตำแหน่งผูช่้วยสอน ประจำหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 

สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

  5. นายศรราม ลาดปะละ เข้าปฏิบัติงานตั ้งแต่ว ันที ่ 1 สิงหาคม 2565                                       

ในตำแหน่งลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการคอมพิวเตอร์ประจำสำนักงาน

คณะแพทยศาสตร์ 

  6. นายประภินวิชฬ์ ทาวัน เข้าปฏิบัติงานตั ้งแต่ว ันที ่ 1 สิงหาคม 2565                                    

ในตำแหน่งลูกจ้างคณะแพทยศาสตร์สายสนับสนุน ตำแหน่งนักวิชาการศึกษา ประจำสำนักงาน                            

คณะแพทยศาสตร์ 

มติท่ีประชุม : รับทราบ  

 

  1.3.4 แจ้งรายชื่อผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ประจำเดือนกรกฎาคม 2565 

  นายแพทย์สุทธิวัฒน์ เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร แจ้งรายชื่อผู้รับทุนและลาศึกษาต่อ ในสังกัดสำนักงานคณะแพทยศาสตรประจำ                          

เดือนกรกฎาคม 2565 ทั ้งหมด จำรวน 21 คน กลับมาปฏิบัติงานในปี 2566 เดือนกรกฎาคม             

รวม 11 คน (เอกสารประกอบวาระที่ 1.3.4)   

มติท่ีประชุม : รับทราบ 

 

 ระเบียบวาระที่ 1.4 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

   1.4.1 แจ้งขออนุญาตนัดหมายผู้บริหารนำเสนอโครงการพัฒนาทักษะ

ภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตรวุฒิบัตร CEFR สำหรับบุคลากร 

  แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                               

แจ้งขออนุญาตนัดหมายผูบ้ริหารนำเสนอโครงการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษเพื่อการสื่อสาร หลักสูตร

วุฒิบัตร CEFR สำหรับบุคลากร เพื่อให้ทางบริษัท Applitech Solution มาเสนอระบบ Speexx Connected 

สำหรับฝึกอบรมและพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ  

มติท่ีประชุม : รับทราบและมอบให ้แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก นัดวันประชุมตอ่ไป 

 

  1.4.2 แจ้งโครงการงานวันมหิดล มหาวิทยาลัยพะเยา 

  แพทย์หญิงสรัสวดี  เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต                               

แจ้งกำหนดการวันมหิดล กำหนดจัดขึ้นในวันที่ 23 กันยายน 2565 โดยมีพิธีสำคัญคือ พิธีวางพวง

มาลา ในเวลา 07.30 – 08.30 น.  



มติที่ประชุม : รับทราบ และมอบหมายให้ฝ่ายพัฒนาคุณภาพนิสิต เตรียมหนังสือเชิญเพื่อส่งไปยัง

หน่วยงานภายนอก ภายใน และเรียนเชิญท่านอธิการบดี คณะผู้บริหารของมหาวิทยาลัย และคณบดี                       

แตล่ะคณะ 

  

 ระเบียบวาระที่ 1.5 ฝ่ายวิจัยและบรกิารวิชาการ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ  

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.6 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี

 

 ระเบียบวาระที่ 1.7 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน 

การแพทย์ แจ้งให้ท่ีประชุมทราบ 

- ไม่ม ี  

 

ระเบียบวาระที่ 2 การรับรองรายงานการประชุม 

 ระเบียบวาระที่ 2.1 เรื่อง ขอรับรองรายงานการประชุมคณะกรรมการประจำ                   

คณะแพทยศาสตร์ คร้ังท่ี 6/2565 

 ตามที่คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์                        

ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 เวลา 09.00 น.เป็นต้นไป ณ ห้องประชุม

ศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติที่ประชุม : ที่ประชุมได้พิจารณารายงานการประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์        

ครั้งที่ 6/2565 เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 21 กรกฎาคม 2565 แล้วมีมติรับรองรายงานการประชุม โดยไม่มี                         

การแก้ไข 

 

ระเบียบวาระที่ 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - ไม่มี 

 

 

 

 

 



ระเบียบวาระที่ 4 เรื่อง เสนอเพื่อพิจารณา 

 ระเบียบวาระที่ 4.1 ฝ่ายบริหาร เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.1.1 พิจารณาการสนับสนุนงบประมาณในการเรียนการสอนให้กับ                

ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา 

   นายแพทย์สุทธิวัฒน์  เจียมตระกูล ผู ้ช่วยคณบดีฝ่ายนโยบายและพัฒนา

คุณภาพองค์กร ขอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โปรดพิจารณาการสนับสนุน

งบประมาณในการเรียนการสอนให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา                                          

โดยศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา ได้แจง้ว่า สำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิต

แพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สพบช.) ได้ตรวจสอบพบว่ามีนิสิตแพทย์ ที่ไม่ได้เป็นนิสิตตามโครงการผลิต

แพทย์เพื่อชาวชนบท (CPIRD) จำนวน 2 คน และได้มีการเบิกจ่ายงบประมาณเพื่อการเรียนการสอน

มาแล้วตั้งแต่ปีการศึกษา 2562 จนถึงปี 2564 จำนวน 5 งวด รวมเป็นเงินทั้งสิ้น 1,176,000 บาท        

ซ ึ ่งศ ูนย ์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลิน ิก โรงพยาบาลพะเยา แจ้งว ่าไม่ได ้ร ับการประสานจาก                      

คณะแพทยศาสตร ์ว่ามีนิสติที่ไม่ใช่นิสิตโครงการ CPIRD แตเ่ป็นนิสติทุนของมหาวิทยาลัยพะเยา จึงทำ

การขอเบิกงบประมาณจาก สพบช. ทั ้งนี ้ ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั ้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา           

จึงขอคณะแพทยศาสตร์ ช่วยสนับสนุนงบประมาณดังกล่าว เพื่อที่ศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก 

โรงพยาบาลพะเยา จะดำเนินการส่งงบประมาณคืนให้กลับสำนักงานบริหารโครงการร่วมผลิตแพทย์

เพิ่มเพื่อชาวชนบท (สพบช.) ต่อไป (เอกสารประกอบวาระที่ 4.1.1) 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยคณะแพทยศาสตร์ จะสนับสนุนงบประมาณให้กับศูนย์แพทยศาสตรศึกษา                        

ชั้นคลินิก โรงพยาบาลพะเยาและมอบหมายให้หัวหน้าสำนักงานและฝ่ายการเงินปรึกษากองคลัง           

เรื่องการเบิกจ่าย และนำเข้าวาระสืบเนื่องในการประชุมครั้งตอ่ไป 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.2 ฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เสนอเพื่อพิจารณา 

  4.2.1 พิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญา                          

กิตติมาศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 

  แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุม โปรดพิจารณาเสนอชื่อผู้สมควรได้รับการพิจารณาให้ได้รับปริญญากิตติมาศักดิ์ 

ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งมหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีหนังสือเวียนแจ้งขอให้แต่ละส่วนงาน เสนอชื่อผู้

สมควรได้รับการพิจารณาใหไ้ด้รับปริญญากิตติมาศักดิ์ ประจำปีการศึกษา 2564 โดยให้ส่งแบบฟอร์ม

การเสนอชื่อดังกล่าว ภายในวันที่ 9 กันยายน 2565 นั้น (เอกสารประกอบวาระที่ 4.2.1) 

 

 



มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ ขอเสนอชื่อ ศาสตราจารย์เกียรติ

คุณ แพทย์หญิงสมศรี  เผ่าสวัสดิ์ ตำแหน่งนายกแพทยสภา เป็นผู้สมควรได้รับปริญญากิตติมาศักดิ์ 

ประจำปีการศึกษา 2564 และมอบให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ดำเนินการส่ง

แบบฟอร์มการเสนอชื่อให้กับมหาวิทยาลัย  

  4.2.2 พิจารณาผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขการประเมิน

หลักสูตร AUN QA ในวันท่ี 15-16 สิงหาคม 2565 

   แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต  

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา ผลการดำเนินงานและแนวทางการแก้ไขการประเมินหลักสูตร AUN QA 

ในวันที่ 15-16 สิงหาคม 2565 โดยขอพิจารณาการบริหารหลักสูตร แนวทางการจัดการเรียนการสอน

และจัดตั้งคณะกรรมการบริหารหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

พร้อมทั้งให้ทางสาขาสำรวจอุปกรณ์การเรียนการสอน หุ่นฝึก และแจ้งฝ่ายวิชาการให้ดำเนินการใน

ขั้นตอนต่อไปแนวทางการแก้ปัญหา มีการวางแผนแบบมีขัน้ตอน และแจ้งมหาวิทยาลัยใหท้ราบ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  และมอบหมายใหแ้พทย์หญิงกิตตยิา ไทยธวัช เร่งดำเนินการ 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.3 ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.3.1  พิจารณาร่างคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการคณะ

แพทยศาสตร์ 

   แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท  นภีรงค์  รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                               

ขอเสนอในที่ประชุมพิจารณา ร่างคณะกรรมการดำเนินงานประชุมวิชาการคณะแพทยศาสตร์ และขอ

แจ้งประชาสัมพันธ์งานประชุมวิชาการ และจะส่งหนังสือเชิญคณะกรรมการ ขอความร่วมมือ                                       

จากอาจารย์แพทย์เข้าร่วมเป็นคณะกรรมการและร่วมดำเนินงาน (เอกสารประกอบวาระที่ 4.3.1) 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ  

 

 ระเบียบวาระที่ 4.4 หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต เสนอเพื่อพิจารณา 

   4.4.1 การขอเพิ่มศักยภาพในการรับนิสิตหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑติ 

   ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

แจ้งเรื ่องต่อที่ประชุม หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต จะขอเพิ่มศักยภาพในการรับนิสิต จากเดิม                                 

จำนวน 40 คน เป็น 60 คน ในปีการศึกษา 2567 ซึ่งปัจจุบันคณะแพทยศาสตร์ ได้รับการรับรอง

หลักสูตร ตามเกณฑ ์WFME ถึงปีการศกึษา 2569 แล้วนัน้ และมีศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน

เพิ่มขึ้น โดยศูนย์แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ จากเดิม 26 คน เป็น 40 คน และ

ศูนย์แพทยศาสตรศกึษาช้ันคลินิก โรงพยาบาลพะเยา จากเดิม 16 คน เป็น 20 คน  



มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายใหห้ัวหน้าสำนักงานคณะแพทยศาสตร์ ประสานเรื่องการขอยื่น

แสดงความจำนงการขอเพิ่มศักยภาพในการรับนิสิต 

 

 ระเบียบวาระที่ 4.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์ เสนอเพื่อพิจารณา 

4.5.1 พิจารณาแต่งตั้งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต

ขอในที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะแพทยศาสตร์ โปรดพิจารณาแต่งตั ้งประธานหลักสูตร                            

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ โดยนายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา ได้ขอลาออก

จากตำแหน่งประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ซึ่งให้มีผล

ตั้งแต่วันที่ 1 กันยายน 2565 เนื่องจากนายแพทย์พีรณัฐ  ผลวิชา ได้รับแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งหัวหนา้

ภาควิชาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน นั้น 

มติที่ประชุม : เห็นชอบ โดยให้แต่งตั้ง แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช ดำรงตำแหน่งประธานหลักสูตร                             

วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ให้มผีลตัง้แต่วันที่ 1 กันยายน 2565 

 

ระเบียบวาระที่ 5 เรื่อง อื่นๆ 

 ระเบียบวาระที่ 5.1 เรื่องอื่น ๆ 

   5.1.1 การประเมินภาระงานของอาจารย์แพทย์ 

นายแพทย์วรัญญู  เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสัมพันธ์และ

กิจการนิส ิต ขอปรึกษาเร ื ่องการประเม ินภาระงานของอาจารย์แพทย์  ในหัวข ้อ ทำนุบำรุง

ศลิปวัฒนธรรม อนุรักษ์สิ่งแวดล้อม และการส่งเสริมสุขภาพในโครงการต่างๆ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์  

แนะนำให้เพิ ่มภาระงานสอน เช่น 1. การเข้าประชุม Conference meeting ตอนเที ่ยงของทุกวัน                                         

2. เคสผา่ตัด 3. เข้ารับการอบรมโครงการของฝา่ยวิจัย   

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ และมอบหมายให้รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต รองคณบดี

ฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ และรองคณบดีฝ่ายบริหาร ประชุมหารือกันเรื ่องภาระงานของ                                  

อาจารย์แพทย์ 

 

 

 



5.1.2 การจัดก ิจกรรมร ่วมกันของคณะแพทยศาสตร์ก ับ สถาบัน

การแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ(สพฉ) และราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

แพทย์หญิงกิตติยา  ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริหาร ขอพิจารณาการจัด

กิจกรรมร่วมกับสถาบันอื่นๆ โดยคณบดีคณะแพทยศาสตร์ ชี้แจงว่า นโยบายของคณะแพทยศาสตร์                                       

มีความยินดีเป็นเจ้าภาพในการจัดกิจกรรมร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติและราชวิทยาลัย

จุฬาภรณ ์ซึ่งจะใช้งบประมาณในปี 2566 

1. การจัดกิจกรรมร่วมกับ สถาบันการแพทย์ฉุกเฉินแห่งชาติ (สพฉ.) เรื่อง First Aids 

Sport Medicine 

2. การจัดอบรมเจ้าพนักงานฉุกเฉินการแพทย์ในจังหวัดพะเยาและพื ้นที่

ใกล้เคียง (ENT) ร่วมกับราชวิทยาลัยจุฬาภรณ์ 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 

5.1.3 การย้ายครุภัณฑ์ วัสดุอุปกรณ์ มาจากคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้าภาควิชาพยาธิวิทยา ขอพิจารณาเรื่องการย้าย

คร ุภ ัณฑ์ ว ัสด ุอ ุปกรณ์ ห ้องปฏ ิบ ัต ิการของสาขาว ิชาแพทยศาสตร ์  และสาขาว ิชาพยาธ ิ                                                 

จากคณะสาธารณสุขศาสตร์ มาที่อาคารพเิคราะหโ์รคของโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 

มติท่ีประชุม : เห็นชอบ 

 ประธานที่ประชุมนัดประชุมครั้งต่อไปในวันพฤหัสบดีที่ 22 กันยายน 2565 เวลา 09.30 น. 

เป็นต้นไป ณ หอ้งประชุมศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ช้ัน 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัย

พะเยา 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 1.3.4 

 
 

 

 



 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 1.4.1 

 

 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.1.1 

 

 
 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.2.1 

 

 
 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 

 

 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



 
 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.3.1 

 

 



  

 
 



 

 
 

 



 

 
 

 

 

 



 

 



 

 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



เอกสารประกอบวาระการประชุม ที่ 4.5.1 

 
 



 
 

 

 

 

 

 


