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รายงานผลการดําเนินงานประจําปี 2562 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ฉบับนี้

จัดทํา ขึน้ เพื่อรายงานผลการดําเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ ในรอบปี 2562 ให้เป็นไปตามพันธ์

กิจและแผนยุธศาสตร์ที่กําหนดไว้ ให้สอดคล้องกับภารกิจหลัก ในการสนับสนุนการศึกษาเรียนรู้

และการวิ จัย รวมทั้ งการบริการทางวิชาการให้แก่สังคมและชุมชน เพื่อ มุ่งสู่วิสัยทัศน์   

“เป็นสถาบันการศึกษาทางการแพทย์และสาธารณสุขที่มีมาตรฐานระดับสากล” 

ขอขอบคุณผู้บริหาร อาจารย์ และบุคลากร ของคณะแพทยศาสตร์ ที่มุ่งม่ันจะพัฒนา

คุณภาพของการปฏิบัติงานโดยอาศัยวัฒนธรรมองค์กร 4 ประการ คือ 1) ตรงเวลา 2) รู้หน้าที่  

3) สามัคคี 4) มีคุณธรรม จนมีผลงานปรากฏอย่างต่อเนื่อง และขอขอบคุณคณะทํางานจัดทํา

รายงานประจําปีนี้ จนสําเร็จลุล่วงไปด้วยดี 

 

 

 

 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีระพล จันทร์ดีย่ิง 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 
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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
 

 

ประวัติความเป็นมา 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดตั้งขึ้นเมือ่วันท่ี 1 ธันวาคม พ.ศ. 2551 

 
 

ในนามส านักวิชาแพทยศาสตร ์

เดิมเป็นวทิยาเขตสังกัดวทิยาเขตมหาวิทยาลัยนเรศวร 

รับโอนย้ายนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 

และนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ พร้อมทั้งอาจารย์และเจ้าหน้าที่

จากส านักวิชาสหเวชศาสตร์  ต่อมา มีการตรา

พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 เม่ือ

วันที่ 12 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 และประกาศในราช

กิจจานุเบกษาเม่ือวันที่ 16 กรกฎาคม พ.ศ. 2553 จึง

ถือ ได้ ว่ ามหาวิทยาลัยพะเยาได้ แยกออกจาก

มหาวิทยาลัยนเรศวร และเป็นมหาวิทยาลัยเอกเทศ

อยา่งเต็มรูปแบบ 

 

 
 

 
 

เมื่อวันท่ี 11 พฤศจิกายน พ.ศ. 2553  
แพทยสภามีมติรับรองหลักสูตรแพทยศาสตร

บัณฑิตของคณะแพทยศาสตร์ โรงเรียนแพทย์

ล าดับท่ี 19 ของประเทศไทย และล าดับที่ 3 ของ

เขตภาคเหนือเพื่อขยายโอกาสทางการศึกษาให้กับ

เขตพื้นที่ภาคเหนือตอนบน และด าเนินภารกิจตาม

ปณิธานของมหาวิทยาลัยพะเยา 

      คณะแพทยศาสตร์  เ ปิ ดสอนหลั กสู ต ร

แพทยศาสตรบัณฑิต ตั้งแต่ปีการศึกษา 2554  

โดยรับนิสิตโครงการผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

กลุ่ มส า เ ร็ จ ก ารศึ กษาปริญญาตรี ล า เ รี ย น  

จ านวน 16 คน และเพิ่มขึ้น เป็นล าดับ ตั้ งแต่ 

ปีการศึกษา 2557 จนถึงปัจจุบันรับนิสิตโครงการ

ผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท ตามแผนจ านวน  

40 คน ครึ่งหนึ่งเป็นกลุ่มส าเร็จการศึกษาปริญญา

ตรีลาเรียน (5 ปีการศึกษา) ส่วนอีกครึ่งหนึ่ ง 

เป็นกลุ่ มแพทย์ เพื่ อ ชุมชนและกลุ่มลดความ 

เหลื่อมล้ า (6 ปีการศึกษา) 
 

คณะแพทยศาสตร์ ยังเปิดหลักสูตรกลุ่ม

สาขาวชิาเวชศาสตร์ อกี 3 สาขา (การแพทย์แผนจนี             

แพทย์แผนไทยประยุกต์ และปฏิบัติการฉุกเฉิน

การแพทย์) หลักสูตรกลุ่มสาขาวิชาสาธารณสุข

ศาสตร์ อีก 4 สาขา (การส่งเสริมสุขภาพ อนามัย

ชุมชน อนามัยสิ่ งแวดล้อม และอาชีวอนามัย 

และความปลอดภัย) หลักสูตรปริญญาตรีคู่ขนาน  

และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต 
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สัญลักษณ์ของคณะแพทยศาสตร์ 

   

 
  

 

สีประจ าคณะแพทยศาสตร์ไดแ้ก่ สีเขียว 
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โครงสร้างการบริหารงาน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

สาขาวชิาอนามัยส่ิงแวดล้อม 

สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

สาขาวชิาการส่งเสริมสุขภาพ 

งานบริหารทั่วไป 

งานวชิาการ 

งานแผนงาน 

สาขาวชิาแพทยศาสตร ์

กลุ่มวชิาปรีคลินิก 

กลุ่มวชิาพยาธิวิทยา 

ศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลนิิก ร.พ.พะเยา 

 
ศูนยแ์พทยศาสตรศกึษาชั้นคลนิิก ร.พ.นครพิงค์ 

 

สาขาวชิาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 

 
สาขาวชิาการแพทย์แผนจีน 

 สาขาวชิาปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย ์

 

มหาวทิยาลัยพะเยา 

คณะกรรมการบริหารงานบุคคล 

คณะกรรมการกิจการนิสิต 

สภามหาวทิยาลัย 

อธิการบดี 

คณะกรรมการตรวจสอบภายใน 

คณะกรรมการบริหารมหาวทิยาลัย 

คณะกรรมการการเงนิและคลัง 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ส านักงาน 

ท่ีปรึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

คณะกรรมการวชิาการและวิจัย 

กลุ่มงานด้านสาธารณสุขศาสตร์ กลุ่มงานด้านแพทยศาสตร ์ ศูนย์บริการทางการแพทย์และสาธารณสุข 

คณะกรรมการประจ าคณะแพทยศาสตร์ 
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ปรัชญา Philosophy 

 ความส าเร็จที่แทจ้ริงอยูท่ีก่ารน าความรู้ไปประยกุต์ใช้

เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาต ิ

 True success is not in the learning but in its 

application to the benefit of mankind. 

ปณิธาน Goals 

 การแพทย์และการสาธารณสุขเพ่ือสุขภาพที่ดีของชุมชน 

วิสัยทัศน์ Vision 

 เป็นสถาบันทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีมาตรฐาน 

ระดับสากล 

พันธกิจ Mission 

1. ผลิตบณัฑติทางการแพทย์และสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพ 

   คุณธรรมและจริยธรรม  

2. สร้างงานวจิัยเพื่อสร้างองคค์วามรู้ด้านวทิยาศาสตรส์ุขภาพ  

    และการน าไปประยุกตใ์ช้ 

3. ใหก้ารดูแลสุขภาพ สร้างเสริม ป้องกัน รักษา และฟืน้ฟู 

    สุขภาพที่มีคุณภาพสู่ชุมชน 

4. ให้ความรู้หรือค าปรึกษาทางวชิาการด้านการแพทย์ 

    และสาธารณสุข 

5. ท านุบ ารงุศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

6. บริหารจัดการโดยยดึหลักธรรมาภิบาล   

วัฒนธรรมองค์กร 

ตรงเวลา รูห้น้าที่ สามัคคี มีคุณธรรม 

 

ค่านิยม Med UP 

M=Moral =  ยดึหลักคณุธรรม / ธรรมาภิบาล 

E=Educated =  มีการศกึษา / มีความรู ้

D=Doing =  ท าทนัท ี

U=Unity =  มีเอกภาพ / มีความสามัคคี / เปน็หนึง่ 

P=Perfection =  มีความสมบรูณ์ / ดีพร้อม / ดีเลิศ / บรรลุถงึความส าเร็จ 
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แผนยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 ผลิตบณัฑติแพทย์ บัณฑติทางการแพทย ์และบณัฑิตทางสาธารณสุขท่ีมีคุณภาพใน

ระดับชาติและระดับสากล 

1. ผลิตบัณฑิตระดับปริญญาตรีกลุ่มวิทยาศาสตร์สุขภาพ สาขาวิชาแพทยศาสตร์ การแพทย์แผนไทย

ประยุกต์ การแพทย์แผนจีน ปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ กลุ่มสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาอนา มัย

ชุมชน การส่งเสริมสุขภาพ อนามัยสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัยและความปลอดภัย ที่มีคุณภาพและได้

มาตรฐานสากลมีความรอบรู้ทางทฤษฎี และมีทักษะการปฏิบัติงานวิชาชีพในสาขาของตนเองได้ตาม

มาตรฐานวิชาชีพ ก าหนด 

2. หลักสูตรมีมาตรฐานวิชาชีพสอดคล้องกับสภาวการณ์และทิศทางการพัฒนาประเทศสอดแทรก

คุณธรรมจริยธรรมและจรรยาบรรณวิชาชีพภายใต้กรอบอัตลักษณ์บัณฑิตที่พึงประสงค์พัฒนาอาจารย์

ให้มีความสามารถทั้งในศาสตร์เฉพาะด้านและศาสตร์การเรียนการสอนรวมถึงเสริมสร้างประสบการณ์

จริงในวิชาชีพของอาจารย์ 

3. พัฒนาอาจารย์ให้มีความสามารถทั้งในศาสตร์เฉพาะด้านและสาการเรียนการสอนรวมถึงประสบการณ์

จริงในวิชาชีพของอาจารย์ 

4. พัฒนากระบวนการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญและการเรียนจากประสบการณ์หรือจาก

สถานที่ท างานจริง 

5. ส่งเสริมความเป็นวิชาชีพและการมีจรรยาบรรณวิชาชีพผ่านกิจกรรมนอกหลักสูตร 

6. เสริมสร้างสิ่งแวดล้อมและปัจจัยเกื้อหนุนต่างๆ ที่ส่งเสริมบรรยากาศการเรียนรู้ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 ส่งเสริมการวจิัยแบบมุ่งเป้าหมาย หรอื แบบความร่วมมือ โดยเน้นการวจิัยในชุมชน

เพื่อท าให้เกดิสุขภาวะในชุมชน 

1. ส่งเสริมสนับสนุนการวจิัยและมุ่งสร้างนกัวจิัยและผู้น าทางการวจิัยภายใต้ความร่วมมือกับ

สถาบันที่มีช่ือเสียง 

2. จัดสรรทนุสนับสนุนการวจิัยเพิ่มเติมจากแหลง่ทุนอื่น เพือ่ส่งเสริมให้อาจารย์ได้ท าวจิัย

อยา่งทั่วถึง 

3. สนับสนุนให้น าผลงานวจิัยไปสู่การตีพิมพใ์นวารสารระดบัประเทศและระดับนานาชาติ 
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แผนยุทธศาสตร์ 

ประกอบด้วย 6 ยุทธศาสตร์หลัก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ให้บริการทางการแพทย์เชิงผสมผสานแบบองคร์วม และบริการวชิาการสู่ชุมชน 

1. พัฒนาระบบการบริการสุขภาพแบบองคร์วม ด้วยการผสมผสานการแพทย์แผนปัจจุบนั

การแพทย์แผนไทยประยุกต ์การแพทย์แผนจีน ปฏิบัตกิารฉุกเฉินการแพทย์ และการ

สาธารณสุข 

2. บริการความรูสู้่ชุมชนและจดัใหบ้รกิารทาง Telehealth Information   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4 เสริมสร้างความสุขให้แก่สมาชิกในคณะ รวมถึงสร้างการมีส่วนร่วมและความผูกพัน

กับคณะ 

1. ยุทธศาสตร์ที่สี่พัฒนาบุคลากรให้มีคุณภาพมีทัศนคติทีด่ีและมีความภูมิใจในองคก์ร 

2. สร้างวัฒนธรรมองคก์ร และคา่นิยมของคณะตามที่ไดต้ัง้ปณิธานไว ้

3. สร้างเสริมสุขภาพกาย สุขภาพใจ และสิง่แวดล้อมที่ดแีก่บุคลากรเพื่อเปน็องคก์รแห่ง

ความสุข 

ยุทธศาสตร์ท่ี 5 ท านุบ ารงุศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดลอ้มให้ย่ังยนื 

1. สนับสนุนให้มีสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการเรียนและการท างานอยา่งมีความสุข 

2. สนับสนุนให้เกดิการประหยดัพลงังาน 

3. ส่งเสริมให้เกิดการท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรม และสิง่แวดล้อม โดยความร่วมมือกับองคก์ร

ปกครองส่วนท้องถิน่และหน่วยงานภายนอก 

ยุทธศาสตร์ท่ี 6 การบรหิารที่มีประสิทธภิาพและโปร่งใส 

1. การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน โดยน าหลักธรรมาภิบาล หลักการ

พึ่งตนเอง การจัดการความรู้ และการป้องกันการทุจริต และประพฤติมิชอบ มาใช้ให้

เกิดผลในการปฏิบัติ 

2. พัฒนาระบบบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

3. พัฒนาระบบบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณอยา่งมีประสิทธภิาพ 

4. สร้างระบบสื่อสารและเทคโนโลยสีารสนเทศที่มีประสิทธภิาพในองค์กร 

5. การใช้ระบบประกันคุณภาพการศึกษา (EdPex) เพื่อพัฒนาองคก์ร 

6. ใช้การบริหารความเสี่ยงเพื่อพัฒนาองคก์ร 
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การจัดการเรียนการสอน/การรับเข้า 
 

 

 

คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

หลักสูตรที่เปิดสอน 

ระดับปริญญาตรี 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี) 

 หลักสูตรแพทย์ศาสตรบัณฑิต 

หลักสูตรท่ีเปิดสอน (ระยะเวลาศึกษา 4 ปี) 

 หลกัสตูรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑติ (พทป.บ.) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาส่งเสรมิสุขภาพ 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาปฏิบัตกิารฉกุเฉินการแพทย์ 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอนามัยชุมชน 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา 

 

 

 

 

 

ระยะเวลาศึกษา (ระยะเวลาศึกษา 5 ป ีและระยะเวลาศึกษา 6 ปี) 

 

 

 

 

การจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดบัปริญญาตรี 2 ปริญญา (ระยะเวลาศึกษา 5 ปี) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาการสง่เสริมสุขภาพ และหลกัสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอนามัยชุมชนและหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบัณฑิต (ศ.บ.) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อมและหลกัสตูรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยและหลักสูตรเศรษฐศาสตรบณัฑิต (ศ.บ.) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอนามัยชุมชน และหลักสูตรนิติบณัฑติ (ศ.บ.) 

 หลกัสตูรวทิยาศาสตรบณัฑติ (วท.บ.) สาขาวชิาอนามัยสิ่งแวดล้อม และหลักสูตรนิตบิัณฑติ (ศ.บ.) 

การจัดการเรียนการสอนปริญญาตรีคู่ขนาน 2 ปริญญา (ระยะเวลาศึกษา 6 ปี) 

 หลกัสตูรการแพทย์แผนจนีบัณฑติ (พจ.บ.) และหลักสตูรศลิปศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาภาษาจีน 

 

ระดับปริญญาโท  

หลักสูตรที่เปดิสอน 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ก แบบ ก2 

 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ส.ม.) แผน ข 
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• การรับสมัครบคุคลเข้าศึกษา • 

คณะแพทยศาสตร ์

 

ระดับปริญญาตรี/ระดับปริญญาตรี โครงการพิเศษ/ 
 บัณฑิตศึกษา ปริญญาโท 

รายงานสถิติ 

จ านวนนิสิตปจจุบัน 
ระดับปริญญาตรี  

ทวิภาค ปกติ / แบบ 3  

ภาคการศึกษา 

ระดับปริญญาโท 

ทวิภาค ปกติ / แบบ 3  

ภาคการศึกษา 
 

ปริญญาตรี ทวิภาคปกติ จ านวนนิสติรวมท้ังหมด    2,513    คน 

ปริญญาตรี ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศึกษา จ านวนนิสติรวมท้ังหมด    34    คน 

ระดับปริญญาโท ทวิภาค ปกติ จ านวนนิสติรวมท้ังหมด    9    คน 

ระดับปริญญาโท ทวิภาค แบบ 3 ภาคการศกึษา จ านวนนิสติรวมท้ังหมด    34    คน 

 

งานรับเข้าศึกษา กองบริการการศกึษา มหาวิทยาลัยพะเยา 

Email : admissionup@live.up.ac.th 

เบอร์โทร : 0 5446 6666 ต่อ 1270-3 
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อัตรากําลัง คณะแพทยศาสตร์ 
ประกอบด้วย บุคลากรสายวิชาการและสายบริการ  

สรุปอัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการ/สายบริการ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

อัตรากําลังบุคลากรสายวิชาการคณะแพทยศาสตร์ 

ที ่ สาขาวิชา 
พนักงาน

มหาวิทยาลัย 
ผู้มีความรู้ ผู้ทรงคุณวุฒิ รวม 

1 สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา 2 - - 2 

2 สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา 1 - - 1 

3 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ 2 - - 2 

4 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 2 - - 2 

5 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน 10 - 2 12 

6 สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ 3 - - 3 

7 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 14 1 6 21 

8 สาขาวิชาพยาธิวิทยา 3 - - 3 

9 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 5 - - 5 

10 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ 2 - 1 3 

11 สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 14 1 - 15 

12 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 8 - - 8 

13 สาขาวิชาอนามัยชุมชน 14 - 1 15 

รวมประเภทบุคลากร 80 2 10 92 
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ที ่ สาขาวิชา ลาศึกษาต่อ ปฏบัิติงาน รวม 

1 สาขาวิชาสูติศาสตร์และนรีเวชวิทยา - 2 2 

2 สาขาวิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา - 1 1 

3 สาขาวิชาจิตเวชศาสตร์ - 2 2 

4 สาขาวิชาอายุรศาสตร์ 2 0 2 

5 สาขาวิชาการแพทย์แผนจีน - 5 12 

6 สาขาวิชาส่งเสริมสุขภาพ - - 3 

7 สาขาวิชาแพทยศาสตร์ 2 19 21 

8 สาขาวิชาพยาธิวิทยา 2 1 3 

9 สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม 1 4 5 

10 สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ - - 3 

11 สาขาวิชาแพทย์แผนไทยประยุกต์ 2 13 15 

12 สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 1 7 8 

13 สาขาวิชาอนามัยชุมชน 1 14 15 

รวมประเภทบุคลากรที่ ลาศึกษาต่อและปฏบัิติงาน (คน) 16 76 92 
 

อัตรากําลังบุคลากรสายบริการคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

ที ่ บุคลากรสายบริการคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 

1 พนักงาน 66 

2 ลูกจ้างฯ 8 

รวมประเภทบุคลากรสายบริการ (คน) 74 
 

 

 

ที ่ บุคลากรสายบริการคณะแพทยศาสตร์ จํานวน 

1 บุคลากรสายบริการลาศึกษาต่อ 14 

2 บุคลากรสายบริการปฎิบัติงานจริง 60 

รวมประเภทบุคลากรสายบริการที่ ลาศึกษาต่อและปฏิบัติงาน (คน) 74 

 

ข้อมูล กองการเจ้าหน้าที่ มหาวิทยาลยัพะเยา 
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การเงินและพัสดุ 
  

การเงิน | พสัดุ | คณะแพทยศาสตร์  

คณะแพทยศาสตร์ 
คณะแพทยศาสตร์  ได้รับงบประมาณตั้งต้น  จํานวน 18,167,500 บาท ได้รับงบประมาณลงทุน (ครุ ภัณฑ์ )  

จํานวน 39,612,400 บาท รวมเงินรายได้ทัง้สิน้จํานวน 53,735,380 บาท (ขอ้มูล ณ วันที่ 30 ก.ย. 62) 

 

แผนงานวิจัย พัฒนาและถ่ายทอดเทคโนโลยี หมวดอุดหนุนท่ัวไป  

จํานวนงบประมาณ 202,725.00 บาท ยอดเงินที่เหลือ 81,867.00 บาท 

แผนงานจัดการศึกษาคณะแพทยศาสตร์ 

1. คา่ใช้จ่ายบุคลากร  

จํานวนงบประมาณ 203,400.00 บาท ยอดเงินที่เหลือ 9,000.00 บาท 

2. งบดําเนนิงาน  

จํานวนงบประมาณ 50,000.00 บาท ยอดเงินที่เหลือ 17,074.00 บาท 

3. ค่าตอบแทน ใช้สอยและวสัดุ  

จํานวนงบประมาณ 7,303,742.00 บาท ยอดเงนิที่เหลอื 787,954.86 บาท 

4. งบลงทุน  

จํานวนงบประมาณ 39,612,400.00 บาท ยอดเงินที่เหลอื 39,377,350.00 บาท 

5. อุดหนุนทั่วไป  

จํานวนงบประมาณ 52,645,655.00 บาท ยอดเงินที่เหลือ 40,688,813.86 บาท 
 

การเงิน

และพัสดุ   
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6. งานบรกิารวชิาการแก่ชุมชน  

จํานวนงบประมาณ 652,500.00 บาท ยอดเงินที่เหลือ 214,054.00 บาท 

7. งานทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม  

จํานวนงบประมาณ 234,500.00 บาท ยอดเงินที่เหลือ 273.00 บา 
 

 

 จํานวนงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์   53,735,380.00 บาท 

 

 จํานวนงบประมาณลงทุน (ครุภัณฑ์) คณะแพทยศาสตร ์จํานวน 39,612,400 บาท 

 

 

   

 

 จํานวนงบประมาณตั้งต้น คณะแพทยศาสตร์   18,167,500.00 บาท 

 

 โอนย้ายงบประมาณ คณะแพทยศาสตร์   35,567,880.00 บาท 

 

 ยอดเงินใช้จริง คณะแพทยศาสตร์   12,750,372.10 บาท 

 

 ยอดเงินที่เหลือ คณะแพทยศาสตร์   40,985,007.86 บาท 

 

 

 จํานวนงบประมาณตั้งต้นที่เหลือ คณะแพทยศาสตร์   จาํนวน 1,372,600.86 บาท 
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งบโครงการ 
 

งบประมาณโครงการ/กจิกรรม 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

งบประมาณ [โครงการ/กิจกรรม], 
การบริหารที่มีประสิทธิภาพและโปร่งใส : พัฒนาระบบการบริหารจัดการด้านการเงินและงบประมาณ

อย่างมีประสิทธิภาพ 

 งบโครงการ            6,064,065.00    บาท 
 งบวิจัย    212,725.00        บาท 
 งบพัฒนาบุคลากร   890,000.00       บาท 
 งบแพทย์    3,075,000.00    บาท 
 งบศูนยแ์พทย์ฯ   350,000.00       บาท 
 งบแพทย์แผนจีน   600,000.00       บาท 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การบริหารท่ีมีประสิทธิภาพและโปร่งใส  

การบริหารแบบมีส่วนร่วมของบุคลากรทุกภาคส่วน  

โดยน าหลักธรรมาภิบาล หลักการ พึ่งตนเอง  

การจัดการความรู้ และการป้องกันการทุจริตและ

ประพฤติมิชอบ มาใช้ให้ เกิดผลในทางปฏิบัติ 

 C O N T A C T   

 medical@up.ac.th 
  

 (054)-466-666 ต่อ 3458 

 http://medicine.up.ac.th/ 

Phayao, Thailand 

 

 

[งานนโยบายและแผน] 

[งบประมาณโครงการ/กิจกรรม] 

[คณะแพทยศาสตร์]   

[มหาวิทยาลัยพะเยา] 

[Phayao, Thailand] 
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 1 

งานบรกิารวชิาการและผลงานวจิัย 
   

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 
ผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารทางวชิาการ ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ผลงานวิจัยท่ีตพิีมพ์ในวารสารทางวิชาการ ประจ าปงีบประมาณ 2562 

ช่ือ-สกุล ช่ือเรื่อง วัน/เดือน/ปี ที่จัด ช่ือวารสาร/ช่ือเอกสารรวมเล่ม 

ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การเลิกบุหรี่ดดยประยุกต์ทฤษฎี

ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทาง

สังคม: กรณีศึกษาต าบลบ้านร้อง อ าเภอ

งาว จังหวัดล าปาง 

กรกฎาคม-

กันยาายน 2562 

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

ผศ.ดร.อนุกูล มะโนทน การพัฒนาวิธีการคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบ

บุหรี่ในสถานบริการสาธารณสุขจากการ

ได้รับควันบุหรี่มือสอง 

กรกฎาคม-

กันยาายน 2562 

วารสารการพยาบาลและสุขภาพ 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ การพัฒนา รูปแบบการมีสวนรวมของภาคี

เครือขายในชุมชนตอการสรางเสริม

สุขภาพผูสูงอายุแบบองครวมใหกับ  

ผูสูงอายุในชุมชนชนบทของจังหวัดพะเยา 

5/1/2561 วารสารสาธารณสุขศาสตร์ 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ The effect of the behavior modification 

Program Dietary Approaches to Stop 

Hypertension (DASH) on reducing the 

risk of hypertension among elderly 

1/31/2019 Journal of Multidisciplinary 

Healthcare 
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patients in the rural community of 

Phayao Thailand 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ Stress and associated risk factors among 

the elderly: a cross-sectional study from 

rural Thailand 

5/29/2019 F1000Research 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ FACTORS RELATED INTENTION TO 

SMOKING CESSATION AMONG THAI 

PEOPLE WHO JOINED QUIT SMOKING 

PROJECT FOR THE KING: A CROSS-

SECTIONAL STUDY OF NORTHERN 

THAILAND 

8/13/2019 JOURNAL OF Ayub Med Coll 

Abbottabad 

ผศ.ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ Predictors of quality of life of the rural 

older adults in orthern Thailand 

3/11/2019 Journal of Health Research 

ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค า ปจจัยทางประชากร ความสามารถของ

ตนเองและความฉลาดทางสุขภาพในการ

ใชสารเคมีก าจัด 

2/7/2562 การประชุมวิชาการระดับชาติ 

ดานวิทยาศาสตร และเทคโนโลยี 

เครือขายภาคใตครั้งที่ 4 

ผศ.ดร.ทวีวรรณ ศรีสุขค า การพัฒนารูปแบบการดูแลก่อนน าส่ง

สถานพยาบาลแบบมีส่วนร่วมส าหรับ

ผู้สูงอายุในเขตลุ่มน้ าแม่ต  า จังหวัดพะเยา 

13/8/2562 

(พฤษภาคม-

สิงหาคม 2562) 

วารสารวิชาการ มหาวิทยาลัยอีส

เทริ์นเอเชีย ฉบับวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี 

ผศ.ดร.เทยีนทอง ต๊ะแก้ว ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับความรุนแรงของ

การบาดเจ็บจาก อุบัติเหตุจราจร  

ในโรงพยาบาลพาน จังหวัดเชียงราย 

26 กรกฏาคม 

2562 

การประชุมวิชาการระดับชาติ ครั้งที่ 5 

(5th TECHCON 2019) “ชาติเข้มแข็ง 

นวัตกรรมไทยม่ันคง ด้วยการวิจัยและ

พัฒนา” ปี 2562 
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ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี ผลของโปรแกรมการให้ทันตสุขศึกษาที่มี

ต่อประสิทธิผลการป้องกันโรคฟันผุของ

นักเรียนชั้นประถมศึกษาตอนปลาย ต าบล

เวียง อ าเภอเชียงค า จังหวัดพะเยา 

1/24/2562 รายงานสืบเนื่องจากการประชุมทาง

วิชาการระดับชาติ ประชุมวิชาการ

พะเยาวิจัย ครั้งที่ 8 

ผศ.ดร.สมชาย จาดศรี ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะซึมเศร้า

ของนิสิตสาขาอนามัยชุมชน ของ

มหาวิทยาลัย พะเยา 

3/1/2561 การประชุมวิชาการการสร้างเสริม

สุขภาพแห่งชาติครั้งที่ 3 “สหสาขา

วิชาชีพเพื่อการพัฒนาคุณภาพชีวิต” 

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า ปจจัยที่มีความสัมพันธกับพฤติกรรมการ

ดูแลสุขภาพตามหลักสุขบัญญัติแหงชาติ 

10 ประการของวัยรุนในจังหวัดพะเยา 

1/1/2562 วารสารกฎหมายสุขภาพและ

สาธารณสุข 

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า การประเมินความเสี่ยงทางสุขภาพจาก

การบริโภคพืชผักของประชาชนที่อาศัย

รอบหนองเล็งทราย อ าเภอแม่ใจ จังหวัด

พะเยา 

15-Jun-62 

 

วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏ

นครศรีธรรมราช 

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า ประสิทธิผลของโปรแกรมการปรับเปลี่ยน

พฤติกรรมสุขภาพและเครื่องมือ“ปิงปอง

จราจรชีวิต 7 สี” ต่อความรู้ การรับรู้ตาม

ทฤษฎีความเชื่อด้านสุขภาพและพฤติกรรม

การป้องกันและควบคุมระดับความรุนแรง

ของโรคเบาหวานและโรคความดันโลหิตสูง 

ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

4/1/2562 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 

ผศ.ดร.สมคิด จูหว้า การประเมินและจัดการความเสี่ยงทาง

สุขภาพจากการบริโภคสัตว์น้ าในกว๊าน

พะเยา ของประชาชนที่อาศัยอยู่รอบ 

7/19/2562 วารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

มหาวิทยาลัยราชภัฏอุดรธานี 
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ดร.ประจวบ แหลมหลัก ผลของโปรแกรมปรับเปลี่ยนพฤติกรรม

การเลิกบุหรี่ดดยประยุกต์ทฤษฎี

ความสามารถตนเองและแรงสนับสนุนทาง

สังคม: กรณีศึกษาต าบลบ้านร้อง อ าเภอ

งาว จังหวัดล าปาง 

กรกฎาคม-

กันยาายน 2562 

วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน 

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ The Use of Epiphytic Lichen as A 

Biomonitor on Air Quality, Nitrogen 

Dioxide and Sulphur Dioxide 

11/30/2561 International of Agriculture 

Technology 

 Behavioral use of chemical pesticide 

effecting on farmer health in maepuem 

sub- districtarea 

28 กุมภาพันธ 

2562 

International Journal of Current 

Science and Technology 

ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ ความสัมพันธ์ระหว่างการรับรู้การป้องกัน

เสียงดังและการใช้อุปกรณ์ปอ้งกันเสียงดัง 

ของผู้ประกอบอาชีพท าครกหิน 

March 01, 2019 

- April 30, 2019 

ศรีนครินทร์เวชสาร 

ดร.เสกสรรค์ ทองติ๊บ การประเมินระดับเสียงในที่ท างานของผู้

ประกอบอาชีพแกะสลักหินและท าครกหิน

จังหวัดพะเยา 

Apr 29, 2019 วารสารคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีนครินทร์วิโรฒ 

นายณรงค ์ใจเที่ยง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการ

ของเด็กปฐมวัยในจังหวัดพะเยา 

7/22/2019

  

วารสารกฎหมายสุขภาพและ

สาธารณสุข 

นายณรงค ์ใจเที่ยง การรับรู้คุณภาพและความพึงพอใจต่อ

ระบบสารสนเทศและการให้บริการ

สารสนเทศของโรงพยาบาลฝาง จังหวัด

เชยีงใหม่ 

7/22/2019 วารสารกฎหมายสุขภาพและ

สาธารณสุข 
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นายณรงค ์ใจเที่ยง ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับพฤติกรรมการ

ดื่มเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ของประชาชนใน

จังหวัดพะเยา 

ส.ค. 28, 2019 วารสารความปลอดภัยและสุขภาพ 

นายประกาศิต ทอนช่วย ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์กับอาการผิดปกติ

ทางระบบโครงร่างและกล้ามเนื้อของ

เกษตรกรเก็บลิน้จี่ จังหวัดพะเยา 

June 5, 2019 วารสารสุขศึกษา 

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชัชวรัตน์ แนวทางการพัฒนา คุณภาพชีวิตของผู้สูงอายุ 

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2561 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การศึกษา 

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชพี Loss to follow-up and associated factors 

of patients through the National AIDS 

Program in Thailand 

2018 Antiviral therapy 

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชพี Incidence and clinical outcomes of 

diabetes mellitus in HIV-infected adults 

in Thailand: A retrospective cohort study 

2018 BMC Public Health 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐ ี แนวทางการพัฒนาคุณภาพชีวิต ของผู้สูงอายุ 

ต าบลจ าป่าหวาย อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

2561 วารสารการพยาบาล การสาธารณสุข และ

การศึกษา 

นายแพทย์สรวิศ บุญญฐ ี The Accuracy of the Edmonton Symptom 

Assessment System for the Assessment 

of Depression in Patients With Cancer: A 

Systematic Review and Meta-Analysis 

2018 American Journal of Hospice and 

Palliative Care 



 

 

 

 ผลการด าเนนิงาน  

   

คณะแพทยศาสตร์ + (054) 466 666  HTTP://MEDICINE.UP.AC.TH/ 

 

โครงการ/กิจกรรม 
คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา 

 

โ คร งก าร  How to Learn ณ ห้ อ ง  MD4401 อาคา ร

แพทยศาสตร์ 2 เพื่อคณะแพทยศาสตร์ ได้ด าเนินการรับนสิติ

เข้าศึกษาหลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิตและด้วยรัฐบาล  

มีเจตจ านงให้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้รับนิสิตสาขาวิชาแพทยศาสตร์ ในปีการศึกษา 2561 

จ านวน 41 คน โดยมีนิสิตแพทย์ 40 คนยังไม่มีต้นสังกัด  

จึงต้องให้นิสิตที่ยังไม่มีต้นสังกัด ท าสัญญากับกระทรวง

สาธารณสุขตามโครงการร่วมผลิตแพทย์เพิ่มเพื่อชาวชนบท 

โดยท าสัญญา ณ มหาวิทยาลัยพะเยา เพื่ อ ให้นิสิต 

ที่จบการศึกษาแล้วได้เข้าท างานหรือรับราชการสนองความ

ต้องการของประเทศชาติ ดังนั้น คณะแพทยศาสตร์ จึงได้ 

จัดโครงการท าสัญญานิสิตแพทย์ ขึน้ 

 

   

โครงการ เติมใจให้กันสานสัมพันธ์พี่น้อง  

โดยมีกิจกรรมต้อนรับนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 

2561 ณ หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัย

พะเยา ที่ผ่านมา 

โครงการขึ้ น  เพื่ อ เป็นการส่ ง เสริมศิลปะ 

และวัฒนธรรมให้นิสิตบุคลากร ได้แสดงออก 

ถึงการฟื้นฟูอนุรักษ์วัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

ที่เป็นเอกลักษณ์ท้องถิ่น 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วีรพล จันทร์ดียิ่ง 

พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์   

ร่วมประเพณีเดินขึ้นมอ นับวา่เป็นกิจกรรมที่เป็นการ

ทดสอบทั้งจิตใจและร่างกายของนิสิตว่ามีความ

พยายามและแสดงความเป็นอันหนึ่งอันเดียวกัน 
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ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

  

กิจกรรมวันไหว้ครู ประจ าปีการศึกษา 2561 
คณะแพทยศาสตร ์

กิจกรรมวันไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 2561 

เม่ือวันที่ 30 สิงหาคม 2561 ที่ผ่านมา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ได้จัดกิจกรรมวันไหวค้รู ประจ าปกีารศึกษา 2561 เพื่อให้นิสิตได้ระลึกถึงพระคุณของครู

บาอาจารย์ ที่อบรมสั่งสอน ประสิทธิ์ประสาทวิชาความรู้ โดยได้รับเกียรติจาก 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์วรีะพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็นประธานใน

พิธี  พร้อมทั้ งตัวแทนคณาจารย์ทุกสาขาวิชาเข้าร่วมกิจกรรมในครั้งนี้  จัดขึ้น  

ณ หอประชุมพญาง าเมืองมหาวิทยาลัยพะเยา 

 
   

 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

 

 

 
 

โครงการ "อบรมการเสนอบทความวิจัยเข้าสู่ฐานข้อมูลวารสาร 

Thai Journal Online" เพื่อพัฒนา อาจารย์คณะแพทยศาสตร์ รวมถึง

คณาจารย์คณะวิทยาศาสตร์สุขภาพ ให้มีทักษะด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศในการเสนอบทความวิจัย เข้าสู่ฐานข้อมูลวารสาร Thai 

Journal Online และมีความเข้าใจในขั้นตอนกระบวนการพิจารณา 

บทความตีพิมพ์ ตลอดจนการตอบสนองการปรับปรุงบทความก่อน

ตพีมิพ ์เป็นวารสารออนไลน์ 

 

 

 
 

คัดเลือก และส่งประวัตินักศึกษาแพทย์ผู้ขอรับทุนการศึกษา จาก

มูลนิธทิุนแพทย์เพ่ือปวงประชา จึงพจิารณานิสิตแพทย์ที่ประสพปัญหา

ขาดทุนทรัพย์ ในการศึกษาเล่าเรียน เพื่อขอรับความช่วยเหลือ 

 

 

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการท าบุญคณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561 

ศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ 

ศวีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดี.นพ.

 คณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหาร

บุคลากร  เข้ าร่ วมโครงการท าบุญ

คณะ เพื่อความเป็นสิริมงคลแก่บุคลากร

ของคณะแพทยศาสตร์ และตามแผนการ

ด าเนินการ ของคณะแพทยศาสตร์  

เกี่ยวกับการอนุรักษ์ศิลปวัฒนธรรม

เป็นไปตามนโยบายที่สอดคล้องกับ

วัตถุประสงค์ที่ก าหนดไว้อย่างครบถ้วน

สมบูรณ์จึงได้ด าเนินการจัดพิธีท าบุญ 

คณะพทยศาสตร์ ประจ าปี 2561 

 
 

 
 

 

โครงการอบรมครูพ่ีเลี้ยงประจ าแหล่ง

ฝึก ภาคโรงพยาบาล ปีการศึกษา 

2561 ส า ข า วิ ช า อ น า มั ย ชุ ม ช น  

คณะแพทยศาสตร์ 

 
 

 
 

กิจกรรมอบรมครูพี่เลี้ยงประจ าแหล่ง

ฝึก ภาคโรงพยาบาล ปีการศึกษา 2561 

เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมให้กับ

คณะครูพี่เลี้ยงประจ าแหล่งฝึกในการ

ติดตามดูแลนิสิต ช้ันปีที่  4 ที่จะลงฝึก

ป ฏิ บั ติ ง า น ใ นภ าค โ ร งพยาบ าล ให้ 

มีคุณภาพและมีประสิทธิภาพในการฝึก

ปฏิบัติงานครั้งนี ้ 

  



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

โครงการการปฐมนิเทศครูพี่เล้ียงการฝึกงาวิชาชพีของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
เพื่อเป็นการเตรียมความพร้อมครูพีเ่ลีย้ง ท าความเขา้ใจและกฎระเบียบใหก้ารฝึกปฏิบตัิการวชิาชีพของนสิิตช้ันปีที่ 4 ที่จะลงฝึกปฏิบตัิงานในภาคโรงพยาบาล

ประจ าจังหวดั ให้มีคุณภาพและมีประสิทธภิาพมากยิ่งขึน้ 

 

คณะแพทยศาสตร์ กลุ่มวิชาสาธารณสุขศาสตร์  

เข้าร่วม งานสาธารณสุขสัมพันธ์ ครั้งที่ 37 "ราชาวดี

เกมส์" กับกลุ่มสมาพันธ์นิสิตนักศึกษาสาธารณสุข

ศาสตร์และวิทยาศาสตร์สุขภาพแห่งประเทศไทย  

ทั้ง16 สถาบันทั่วประเทศ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ วิทยา

เขตพัทลุง จังหวัดพัทลุงระหว่างวันที่ 26 - 27 มกราคม 

2561 ในการนี้  คณะแพทยศาสตร์ได้ส่งผลงานทาง

วิชาการเข้าร่วมการแข่งขันทักษะทางด้านวิชาก าร  

โดยได้รับรางวัลรองชนะเลิศ อันดับ 2 ในชื่อโครงการ

ชุมชนห่วงใยใส่ใจ CPR โดยโครงการดังกล่าวได้จัดท าขึ้น

ใ น  โ ร งพยาบาลส่ ง เ ส ริ มสุ ขภาพต าบลขุ น ล าน  

อ.ดอกค าใต้ จังหวัดพะเยา 

  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ยินดีต้อนรับคณะศึกษาดูงานจาก วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี 

 
 

เพื่อเตรียมความพร้อมสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับ โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อให้บุคลากรประกอบด้วย อาจารย์ นักวชิาการศึกษา และเจ้าหน้าที่บริหารงาน 

ได้ศึกษาเรียนรู้ระบบการบริหารจัดการหน่วยงาน และองคก์ร ที่มีแนวปฏิบัติที่ดี เพื่อน ามาใช้เป็นแนวทางในการเตรียมความพร้อม และพัฒนารูปแบบการบริหาร

องค์กรสู่การเป็นมหาวิทยาลัยในก ากับของรัฐ ในรูปแบบการเป็นหน่วยงานในก ากับของรัฐ โดยมีผู้เข้าศึกษาดูงานจ านวน 53 คน ได้รับเกียรติจากรอง

ศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม เป็นประธานกล่าวต้อนรับคณะศึกษาดูงาน และนายแพทยเ์ทพนฤมิตร เมธนาวิน น าเสนอแนวทางหรือรูปแบบของ

คลินิกศูนยบ์ริการทางการแพทย์และสาธารณสุข คลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คลินิกการแพทย์แผนจีน 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย

พะเยา ได้รับรางวัลผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับท่ีมีคุณภาพ 

(4 ดาว) 

 
 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอแสดงความยนิดีกับนิสิตสาขาวชิาการ

ส่งเสริมสุขภาพ ประกอบด้วย นายณัฐกร คนขยัน นายอลงกรณ์ อินต๊ะแสน  

นายนวมินทร์ สุทัศนาราม นายนพคณุ จงรักษ์ นางสาวสุชานันท์ สัมฤทธิตานนท์ 

และนางสาววชิราภรณ์ ธรรมไชยกูล ที่ได้ผ่านการคัดเลือกงาน และได้รับรางวัล

ติดดาวผลงานสิงประดิษฐ์และนวัตกรรมในระดับที่มีคุณภาพ ระดับ 4 ดาว  

โดยมีเงินรางวัลสนับสนุน 4,000 บาท พร้อมเกียรติบัตร จากการคัดเลือกผลงาน

ที่มีการน าเสนอแนวคิดนวัตกรรมที่โดดเด่นด้านการแพทย์และสาธารณสุข  

โดยมีสถาบันการอุดมศึกษาทั้งภาครัฐบาลและภาคเอกชนในกลุ่มพื้นที่ภาคเหนือ 

ภาคใต้ และภาคตะวันออกเฉียงเหนือจากทั่วประเทศเข้าร่วมประกวดในครั้งนี้ 
 

     โครงการปฐมนิเทศครูพ่ีเลี้ยงประจ าแหล่งฝึก สาขาวิชาอนามัย

ชุมชน (ภาค รพ.สต.) 

 
 

การฝึกปฏิบัติงานสาธารณสุขในหน่วยงานภาครัฐและเอกชน โดยก าหนด 

ให้นิสิตออกฝึกปฏิบัติงานวิชาชีพภาคสาธารณสุขชุมชนซ่ึงครอบคลุมเนื้อหา

เกี่ยวกับการเตรียมชุมชน การท าเครื่องมือ 7 ช้ิน  การส ารวจปัญหา

สาธารณสุข การศึกษาอนามัยครอบครัว การค้นหาและการจัดล าดับ

ความส าคัญของปัญหาสาธารณสุข การประชาคมสุขภาพ และการก าหนด

แนวทางแก้ปัญหาสุขภาพของชุมชนที่โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพต าบล 

ในสังกัดส านักงานสาธารณสุขจั งหวัดพะเยา และจังห วัดใกล้ เคียง 

เป็นระยะเวลา 8 สัปดาห์ ระหว่างวันที่ 11 มีนาคม – 3 พฤษภาคม 2562 

อย่างไรก็ตามการฝึกงานวิชาชีพของนิสิตดังกล่าวต้องมีครูพี่เลีย้งที่จะเข้ามา

ท าหน้าที่เกี่ยวกับการวางแผน การควบคุมดูแล และการประเมินผลการฝึก 

ที่มีความเขา้ใจกระบวนการฝึกเป็นอยา่งดี 

    
 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

โครงการฝึกประสบการณ์จิตอาสานิสติคณะแพทยศาสตร์ 
3 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการฝึกประสบการณ์จิตอาสานิสิตคณะแพทยศาสตร์ น าโดยผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์  ,อาจารย์ ,บุคลากร ,สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ และนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ ในการด าเนินกิจกรรมจิตอาสา ณ บ้านปงใหม่ หมู่ที่ 8 ต.ทุ่งกล้วย อ.ภูซาง จ.พะเยา โดยพื้นที่เป้าหมายในครั้งนี้ได้แก่ โรงเรียนบ้านปงใหม่ โดยในกิจกรรมได้มีการมอบ

อุปกรณ์การเรียนให้แก่น้อง ๆ นักเรียน พร้อมทั้งท าความสะอาดและทาสีบริเวณสนามเด็กเล่น Brain-Based Learning (ppl) เพื่อใช้เป็นแหล่งเรียนรู้ตามหลักการพัฒนาสมอง ในการพัฒนา

พื้นที่เล่นและเรียนรู้ส าหรับเด็กระดับปฐมวัยและประถมศึกษาในสถานศึกษาเพื่อเป็นการสร้างประโยชน์ให้แก่ชุมชน  และเป็นการปลูกจิตส านึกในการเป็นผู้มีจิตสาธารณะในการสร้าง

ประโยชน์ให้กับสังคมและเพื่อเป็นการสร้างความสัมพันธ์ความสามัคคีภายในสโมสรนิสิตเพื่อเตรียมความพร้อมเป็นแกนน าที่ดีและสร้างประโยชน์ในการด าเนินกิจกรรมตลอดปีการศึกษา 

2562 ต่อไป 

     โดยในการด าเนินกิจกรรมครั้งนี้ ได้น าผู้เข้าร่วมโครงการลงพืน้ศึกษาในศูนย์การเรียนรู้หมู่บา้นท่องเที่ยวโดยชุมชนตามแนวทางวิถีพอเพียง และสัมมาชีพในชุมชน ภายใต้หลักทฤษฏี

เศรษฐกิจพอเพียงของรัชกาลที่ 9 ได้แก่ 

         1. สวนฮอมผญ๋าแบบ Health Fram (รักษาสุขภาพโดยใช้ธรรมชาติ/ผ้ามัดย้อม-สวนเกษตรปลอดสารพิษ) 

         2. ฟาร์มเห็ดสุขใจ โดยมีแนวคิดสร้างสรรค์อาชีพจากภูมิปัญญาชุมชนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่พืน้ที่                     

         3. สวนลมหายใจในการเรียนรู้วิถีการปลูกผังสวนครัวในครัวเรือนเพื่อสร้างรายได้ให้แก่ตนเองที่ยังยืน 

        รวมทั้งสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ยังได้มีการจัดท าแผนปฏิบัติการ ประจ าปีการศึกษา 2562 ในการด าเนินแผนกิจกรรมตลอดปีการศึกษาที่ก าลังถึงนี้ ซึ่งเปา้หมายในการวาง

แผนการด าเนินกิจกรรม ทางสโมสรนิสิต ได้เน้นกิจกรรมเพื่อตอบสนองต่อแนวทางการพัฒนาคุณภาพนิสิตตามนโยบายของคณะ และมหาวิทยาลัยพะเยา เพื่อให้การพัฒนาคุณภาพ

นิสิต ก้าวเป็นบัณฑิตที่พึงประสงคข์องมหาวิทยาลัยและก้าวสู่สังคมที่ดีต่อไปโดยมีอาจารย์เป็นผู้ให้ค าแนะน าระหว่างการด าเนินการในครั้งนี้ 

 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ 

 

 
 

งานพิธีพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ คณะแพทยศาสตร์ ม ด าเนินการฝึกซ้อมเพื่อเตรียมความพร้อมแก่บัณฑิต มหาบัณฑิต ของคณะ

แพทยศาสตร์ ที่จะเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ประจ าปีการศึกษา ๒๕๖๐ จากสมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราช

กุมารี 

 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

 
 

นิสิตสาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา สร้างชื่อเสียงเวทีระดับชาติ

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

ร่วมแสดงความยนิดีและช่ืนชม กับตัวแทนนิสิตสาขาวชิาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยคณะแพทยศาสตร์ที่สร้างช่ือเสียงในเวทีระดับชาติ ในงานประชุม

วิชาการ ส.อ.ป. (สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัยในท างาน)  ปีที่ 27 ประจ าปี 2562 ครั้งที่ 1 “Occupational Health & Industrial Hygiene Management 

System and Pratice”ณ โรงเเรมเจ้าพระยาพาร์ค กรุงเทพฯ เม่ือวันพฤหัสบดีที่ 23 พฤษภาคม 2562 ที่ผ่านมา 

โดย ได้รับรางวัลชนะเลิศการน าเสนอด้วยโปสเตอร์ (Best Poster Presentation) นายณัฐพงศ์  ม้าเทศ   และคณะ อ.ศศิวิมล บุตรสีเขียว และคณาจารย์

ประจ าสาขาวิชา (อาจารย์ที่ปรึกษา) ผลงานวิจัยเรื่อง : การเปรียบเทียบประสิทธิภาพของวัสดุดูดซับความสั่นสะเทือนของพนักงานที่ใช้เครื่องบล็อกลม ในอู่ซ่อม

รถยนต์ อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 

 

 

     การตรวจประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน 

 
 

 ผศ.ดร.น้ าเงิน จันทรมณี ผู้ช่วยอธิการบดี พร้อมด้วย รศ.ดร.ปราโมทย ์วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายบริหารและวิชาการ อาจารย์สาขาการแพทย์แผนจีน 

เข้าร่วมน าเสนอโครงสร้างหลักสูตร กระบวนการจัดการเรียนการสอน ผลการประเมินตนเองและอื่นๆ พร้อมสรุปผลการตรวจและข้อเสนอแนะ ภายใต้การตรวจ

ประเมินสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอนในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน ด้านการประเมินโดยมีคณะอนุกรรมการวิชาชีพฯได้แก่ น างสุภาวดี 

นวลมณี ประธานอนุกรรมการวชิาชีพ นายแพทยเ์ทวัญ ธารีรัตน์ นายปวินท์ สุวรรณกุล อนุกรรมการวชิาชีพ นางสาวปรานอมณัฐ วไิลรัตน์ อนุกรรมการวชิาชีพและ

เลขานุการ และนางวรุณรัตน์ เงากระจ่าง อนุกรรมการวชิาชีพและผู้ช่วยเลขานุการ ด าเนินการตรวจประเมินเพื่อการรับรองสถาบันการศึกษาที่จัดการเรียนการสอน

ในระดับปริญญาตรี สาขาการแพทย์แผนจีน 

 

 

https://www.facebook.com/hashtag/%E0%B8%A3%E0%B8%B2%E0%B8%87%E0%B8%A7%E0%B8%B1%E0%B8%A5%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B0%E0%B9%80%E0%B8%A5%E0%B8%B4%E0%B8%A8%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%99%E0%B8%B3%E0%B9%80%E0%B8%AA%E0%B8%99%E0%B8%AD%E0%B8%94%E0%B9%89%E0%B8%A7%E0%B8%A2%E0%B9%82%E0%B8%9B%E0%B8%AA%E0%B9%80%E0%B8%95%E0%B8%AD%E0%B8%A3%E0%B9%8C?source=feed_text&epa=HASHTAG&__xts__%5B0%5D=68.ARCwnPiTaecskgtqsnM21GClakUd3n-tYcl4MP8ydtNQ5OKNpkPNEG1y58E-mEhRru1ZuaJZJwl8hQVH_MthqQG68UIuO3deka8CbeW-B3nO8G8f0M7ZydWzHVnMvaLaBtmt8MGQLSksIASzMNeNxdI9mKlIaC7HpPkecVppZRuAN7hC_J7400zZpwFqmKYX8qe1RcAEJio6okRMwQmHobDAXwrjnDH34Lwa2SF-gk1AHmmwsE9zKGf6jqQeXvbJxB7JHokGX8ws1M3iqUiQMsiIiA9Iz0eDMucB0dDTMoACnDpbsuT8GmY5Oyxdxyx_IDHPmqfTl5-gXaWEISEr-CQ&__tn__=%2ANK-R


 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบตัิงานของบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 
 

 
 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานของบุคลากร  คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา  

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวร จ.พษิณุโลก โดยได้รับเกียรติจากท่าน รองศาสตราจารย์ ดร.ณรงคศ์ักดิ์  หนูสอน คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยนเรศวร คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนด้วยบรรยากาศอันอบอุ่น 

 

 
 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา ศึกษาดูงานเพ่ือเพ่ิมประสทิธิภาพในการปฏิบัตงิานของบคุลากรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

ณ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยบูรพา 

 
 

น าเสนองานวิจัยในงานประชุมวิชาการบุหร่ีกับสุขภาพแห่งชาติ” ครั้งท่ี 18 “Tobacco and Lung Health” บุหร่ีเผาปอด 

 
 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ น าเสนอ Super KPI ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผูป้กครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 คณะแพทยศาสตร์จัดโครงการ ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผู้ปกครองและปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2562  

ณ ห้อง UB - 003 (ห้องประชุมศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ) โดยได้รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดี 

คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้อนรับผู้ปกครองนิสิตใหม่ และรองศาสตราจารย์ ดร.ปราโมทย์  วณิตย์ธนาคม รองคณบดีฝ่ายวิชาการและบริหาร พร้อมด้วย  

อาจารย์ประจ าสาขาวชิาแนะน าการเรียนการสอนหลักสูตร ให้แก่ผู้ปกครองและนิสิตใหม่ทราบ 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

ผู้บริหาร คณาจารย์คณะแพทยศาสตร์พบผูป้กครองและปฐมนิเทศนิสติใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีการศกึษา 2562 

 
 

Safety Youth Brand Ambassador 2019 

 

 
 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

โครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงานท่ัวไป งานคลัง และงานพัสดุ ณ ห้องประชุมบุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่  

 
 

 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา น าโดยศ.นพ.วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ และรศ.ดร.ปราโมทย์ วณิตย์ธนาคม รองคณบดี  

ฝ่ายบริหารและวชิาการ พร้อมทั้งเจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร ได้ด าเนินการจัดโครงการศึกษาดูงานด้านระบบการบริหารงานทั่วไป งานคลัง และงานพัสดุ ณ ห้องประชุม

บุญสม มาร์ติน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ โดยได้รับเกียรติจาก รศ.นพ.ณัฐพงศ์ โฆษชุณหนันท์รองคณบดีด้านบริหารทั่วไป และนางอรวรรณ เร่งเรว็ 

หัวหน้างานบริหารทั่วไป นางอภิญญา ธนประสิทธกิุล หัวหน้างานคลัง นายวชิาญ ไชยเทยีน หัวหน้างานพัสดุและยานพาหนะ พร้อมทั้งบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ให้การต้อนรับและแลกเปลี่ยนแนวคิดในด้านการบริหารงานทั่วไป งานคลัง งานพัสดุ เพื่อเพิ่มประสิทธภิาพในการปฏิบัติงานต่อไป 

โครงการพัฒนาองค์กรเพ่ือการส่งเสริมความรู้และเพ่ิมประสทิธภิาพองค์กรคณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

 
 

 
 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยได้รับเกียรติจาก ผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ ประธานกรรมการ ดร.สรายศ ร่าเริ่งใจ 

กรรมการ ในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย และดร.เนติ เงินแพทย์  ประธานกรรมการ  

ผู้ ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภา พ  

โดยมี ศ.นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์  และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ แก่กรรมการ 

ตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อทบทวนการด าเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพื่อน าผลการประเมิ นไปปรับปรุง  

และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธภิาพเพ่ิมมากขึ้น ต่อไป 

 

โครงการหนว่ยแพทย์อาสา คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

เพ่ือเฉลมิพระเกยีรติ พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว  

เนื่องในวโรกาสวันเฉลมิพระชนมพรรษา 

 
 

 

 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการพิธไีหว้ครู ประจ าปีการศกึษา 2562 

 

  
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ร่วมจัดนิทรรศการวิชาการ Up Open House 2019 

 
 

เพื่อประชาสัมพันธ์หลักสูตรของคณะแพทยศาสตร์ และช้ีแจงขอ้มูลการรับสมัครนักเรียนเพื่อคัดเลือกเขา้ศึกษาในมหาวทิยาลัยพะเยา รายละเอียดเกี่ยวกับ

หลักสูตร การเรียนการสอน ตลอดจนถึงแนวทางการสมัครเข้าศึกษาต่อ 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการประกันคุณภาพระดับหลักสูตร คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งรับการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา

ระดับหลักสูตร (AUN-QA) โดยได้รับเกียรติจาก ดร.สรายศ ร่าเริ่งใจ ประธานกรรมการ ดร.เนติ เงินแพทย์กรรมการ ในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตร

บัณฑิต สาขาวิชาอานามัยสิ่งแวดล้อม และผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชณิตา ประดิษฐ์สถาพร ประธานกรร มการ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สมคิด จู่หว้า  

เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิตสาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์ และผศ.ดร.ปะราลี โอภาสนันท์ ประธานกรรม การ  

ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ เป็นกรรมการในการตรวจประเมินหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิตสาขาวิ ชาอนามัยชุมชน โดยมี ศ.นายแพทย์วีระพล จันทร์ดียิ่ง 

คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วยผู้บริหารคณะ คณาจารย์ และบุคลากรสายสนับสนุน ให้การต้อนรับ แก่กรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษา  

โดยมีวัตถุประสงคเ์พื่อทบทวนการด าเนินงานระดบัหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพื่อน าผลการประเมิน ไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนใหมี้คุณภาพ 

ประสิทธภิาพเพ่ิมมากขึ้น ต่อไป 

โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ได้จัดโครงการการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตร (AUN-QA) หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต โดยมีวัตถุประสงค ์

เพื่อทบทวนการด าเนินงานระดับหลักสูตร ตลอดปีการศึกษา เพื่อน าผลการประเมิน ไปปรับปรุง และพัฒนาการจัดการเรียนการสอนให้มีคุณภาพ ประสิทธิภาพ  

เพิ่มมากขึ้น ต่อไป   



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจ าโรงเรียน (อสม.น.) ภายใต้โครงการ

จิตส านึกรักเมืองไทยปีท่ี 11 โดยการสนับสนุนของส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
 

 นิสิตสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการอาสาสมัครน้อยประจ าโรงเรียน (อสม.น.) รุ่นท่ี 2 ภายใต้โครงการจิตส านึกรัก

เมืองไทยปีท่ี 11 โดยการสนับสนุนของส านักงานเลขานุการส านักงานปลัดกระทรวงกลาโหม 

 
 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

การอบรมการบริหารจัดการ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ 

 
 

พิธมีอบเสื้อปฏบิัติการวิชาชีพสาธารณสุขชุมชนและเข็มสมเด็จพระมหิตลาธิเบศ อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกแก่นิสิตสาขาวิชาอนามัยชุมชน 

 
 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

โครงการประกันคุณภาพระดบัหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิตและหลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ 

 

 
 

 

บุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้าร่วมโครงการปฐมนเิทศบุคลากร มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 

 

  

 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการเสริมสร้างประสบการณ์ทางวิชาการและวิชาชีพสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 

 
 

รับการตรวจเย่ียมการด าเนินการของหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

จากกรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงานกรมสวัสดิการและคุม้ครองแรงงาน 

 

  



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จัดกจิกรรม ถวายเทียนพรรษาและถังดับเพลงิ 

 
 

โครงการเย่ียมชมและศึกษาดูงาน หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏบิัติการฉุกเฉินการแพทย์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

 
 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

นิสติสาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้าร่วมพิธปีระกาศผลและมอบรางวัลโครงการจิตส านึกรักเมืองไทยปีท่ี 11 

ส านักงานเลขานุการส านักงานปลดักระทรวงกลาโหม 

 
 

  
 

สาขาวิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ด าเนินการจัดโครงการไหว้ครูแพทย์แผนไทย 

  



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

กจิกรรมและจิตอาสาคณะแพทยศาสตร์ ณ วัดพระธาตุจอมทอง และวนัท่ีศรีโคมค า 

 

 
 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์อาสาบริการตรวจรักษาโรค ณ อ.เชียงค า จ.พะเยา 

 



 

ผลการด าเนินงาน โครงการ กิจกรรม  คณะแพทยศาสตร์ 

-คณะแพทยศาสตร์  มหาวิทยาลัยพะเยา-  

 

 

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ออกหน่วยแพทย์อาสาบริการตรวจรักษาโรค ณ อ.เชียงค า จ.พะเยา 

  
 

  
 

  



 

คณะแพทยศาสตร์ 

 

 

เลขท่ี 19 หมู่ 2 คณะแพทยศาสตร ์มหาวิทยาลัยพะเยา 

ถนนพหลโยธิน ตําบลแม่กา อําเภอเมือง  

จังหวัดพะเยา 65000 

โทรศัพท์: 0-5446-6666 

โทรสาร: 0-5446-6698 

 

สถานท่ีตัง้คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 

44 



 
 

  

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา  

19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมอืงพะเยา  

จังหวัดพะเยา 56000 

0 5446 6666 ต่อ 3313-8 

E-mail: medical@up.ac.th web 
 

 

 


