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ตอนที� 1
 

มหาวทิยาลัยพะเยา



         มหาวิทยาลัยพะเยา แต่เดิมได้รับการจัดตั�งเป�นวิทยาเขตของมหาวิทยาลัยนเรศวร ทั�งนี� โดยได้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการกระจายโอกาสและการสร้างความเสมอภาคทางการศึกษาและได้เริ�มจัดการเรียนการสอน

มาตั�งแต่ ป� พ.ศ. 2538 ณ โรงเรียนพะเยาพิทยาคม

        ต่อมาในป� พ.ศ. 2539 คณะรัฐมนตรีได้มีมติให้ใช้ชื�อว่า “วิทยาเขตสารสนเทศพะเยา” และในป� พ.ศ. 2542            

ได้ย้ายมาจัดการเรียนการสอนในที�ตั�งถาวร ณ บริเวณตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวัดพะเยา บนที�ดินเนื�อที�            

5,727 ไร่ โดยจัดการเรียนการสอนผ่านระบบ Video Conference มาจากจังหวัดพิษณุโลก 

   ในป� พ.ศ. 2544 ได้มีการขยายสาขาวิชาเพิ�มมากขึ�น และได้มีการบรรจุอาจารย์ประจําไว้ที�วิทยาเขต

สารสนเทศพะเยา หลังจากนั�นในป� พ.ศ. 2550 สภามหาวิทยาลัยนเรศวร ในคราวประชุม ครั�งที� 13 (4/2550)           

เมื�อวันที� 21 กรกฎาคม 2550 ที�ประชุมได้มีมติให้เปลี�ยนชื�อเป�น “มหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา” เพื�อเป�นการ

เตรียมความพร้อมในการยกฐานะเป�นมหาวิทยาลัยเอกเทศ 

        เมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 2553 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช ได้มีพระบรมราชโองการโปรด

เกล้าฯ ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ�น และประกาศในราชกิจจานุเบกษา เมื�อวันที�                

16 กรกฎาคม 2553 มีผลบังคับใช้เป�น “มหาวิทยาลัยพะเยา” โดยสมบูรณ์ ตั�งแต่วันที� 17 กรกฎาคม 2553 เป�นต้น

มา จึงถือได้ว่า มหาวิทยาลัยพะเยาได้แยกออกจากมหาวิทยาลัยนเรศวร เป�นมหาวิทยาลัยของรัฐ ซึ� งมีฐานะเป�น

นิติบุคคลอย่างเต็มรูปแบบพร้อมมุ่งเน้นการพัฒนาไปสู่การเป�นมหาวิทยาลัยสมบูรณ์แบบ(Comprehensive

University) ที�มีศักยภาพและ พร้อมในการผลิตบัณฑิตที�มีคุณภาพและได้มาตรฐานสากล รวมทั�ง การพัฒนาองค์

ความรู้สู่ชุมชนให้เข้มแข็งและสังคมเป�นสุข อันจะเป�นรากฐานที�สําคัญในการพัฒนาประเทศต่อไป ดังปณิธานว่า

“ป�ญญาเพื�อความเข้มแข็งของชุมชน” (Wisdom for Community Empowerment)

ประวติิความเป�นมา

ข้อมูลทั�วไปของมหาวทิยาลัยพะเยา
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ปรัชญา

         ป�ฺญาชีวี เสฏฐชีวี นาม (ป�ญญาชีวี เสฏฐะชีวี นาม)

" ดํารงชีวิตด้วยป�ญญาประเสริฐที�สุด" (A Life of Wisdom Is the Most Wondrous of All)

ปณิธาน

       ป�ญญาเพื�อความเข้มแข็งของชุมชน (Wisdom for Community Empowerment)

วสิัยทัศน์

มหาวิทยาลัยสร้างป�ญญา เพื�อนวัตกรรมชุมชน สู่สากล 

(University for Community Innovation with International Standard)

อัตลักษณของบัณฑิตมหาวทิยาลัยพะเยา

ความเป�นผู้มี “สุนทรียภาพ สุขภาพ และบุคลิกภาพ” ที�ดี

สุนทรียภาพ หมายถึง เป�นผู้มีความซาบซึ� งในคุณค่าของศิลปะ วัฒนธรรม และธรรมชาติ ตลอดจน  

                                  คุณค่าในวิชาชีพของตน 

สุขภาพ        หมายถึง เป�นผู้มีสุขนิสัยและสุขภาพที�ดี 

บุคลิกภาพ   หมายถึง เป�นผู้มีความสุขภาพ อ่อนน้อม มีจิตสาธารณะ และ รับผิดชอบต่อสังคม          

                                (ซื�อสัตย์ มีวินัย ใจอาสา)
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ดอกไม้ประจาํมหาวทิยาลัยพะเยา คือ ฟ�ามุ้ย

         ดอกฟ�ามุ้ยเป�นกล้วยไม้ มีชื�อทางวิทยาศาสตร์ว่า Vanda coeruleaGriff. exLindle. คือ Orchidaceae

เป�น กล้วยไม้ประเภทแวนด้า : ลักษณะความงดงาม โดดเด่น ของฟ�ามุ้ยทําให้ถูกยกย่องว่าเป�นกล้วยไม้ป�า

ที�สวยงามที�สุดชนิดหนึ�งของโลก เนื�องจาก ชื�อ ฟ�ามุ้ย แปลว่า ฟ�าหม่นหมองนั�น มีที�มาจากความสวยสด

งดงามของกลีบดอกสีฟ�าอมม่วงจนทําให้สีท้องฟ�าแลดูหม่นหมองไปเลยนั�นเอง

สัญลักษณ์ประจาํมหาวทิยาลัยพะเยา

            ตราสัญลักษณ์ประจํามหาวิทยาลัยพะเยา มีลักษณะเป�นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื�นหลังรูปศิลาจารึก

ยอดกลีบบัวสีม่วง เหนืออักษรย่อ "มพ" สีม่วง ซึ� งเป�นตัวอักษรฝ�กขามล้านนา ด้านล่างของอักษรย่อ มีชื�อ

มหาวิทยาลัยพะเยา สีม่วง และชื�อ ภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาว บนพื�นแถบโค้งสีทอง

พระพุทธภุชคารักษ์
         สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี โปรดเกล้า ฯ พระราชทานนามพระพุทธรูป

นาคปรก ประดิษฐานพระนามาภิไธย ส.ธ. พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยพะเยา ว่า "พระพุทธภุชคารักษ์"

หมายถึงพระพุทธรูปที�มีพญานาคคุ้มครองรักษา

                 พระพุทธภุชคารักษ์ พระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัยพะเยา พระพุทธรูปปางนาคปรกประดิษฐาน

พระนามาภิไธย ส.ธ. ที�ขนาดด้านหน้า เป�นพระพุทธรูปประจํามหาวิทยาลัย เพื�อเป�นศูนย์รวมจิตใจ และเป�นที�

เคารพสักการะของผู้บริหาร คณาจารย์ บุคลากร นิสิต ตลอดจนประชาชนทั�วไป องค์พระ มีขนาดความสูง

18.30 เมคร หน้าตักกว้าง 9 เมตร จําลองแบบมาจากพระพุทธรูปนาคปรกแห่งเมืองครหิที�สร้างในราวพุทธ

ศตวรรษที� 18 พระหัตถ์ทั�งสองวางในลักษณะปางมารวิชัยที�ด้านหน้าพระเมาลีมีรูปคล้ายใบโพธิ�ติดอยู่สังฆาฏิ

พาดบนพระอังสาซ้ายพันทับกันเป�นริ�ว ๆ ประดิษฐานบนเนินเขา ด้านหลัง อาคารหอประชุมพญางําเมือง
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เพลงประจาํมหาวทิยาลัยพะเยา

ความร่วมมือโดยมหาวิทยาลัยพะเยากับมหาวิทยาลัยมหิดล

เพลง  มหาวทิยาลัยพะเยา
ประพันธ์เนื�อร้องโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์ พ.ศ. ๒๕๒๗ และ

ศิลป�นแห่งชาตื พ.ศ. ๒๕๓๖ สาขาวรรณศิลป�
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เพลง  มหาวทิยาลัยพะเยา

ประพันธ์เนื�อร้องโดย อาจารย์เนาวรัตน์ พงษ์ไพบูลย์ กวีซีไรท์ พ.ศ. ๒๕๒๗ และ 

ศิลป�นแห่งชาตื พ.ศ. ๒๕๓๖ สาขาวรรณศิลป� ประพันธ์ทํานองและเรียบเรียงเสียง

ประสานโดย พ.ต. ประทีป สุพรรณโรจน์วาทยกร วงค์ไทยแลนด์ฟ�ลฮาโมนิกออร์เคสตรา
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ตอนที� 2
 

คณะแพทยศาสตร์



ข้อมูลทั�วไปของคณะแพทยศาสตร์

         คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดตั�งขึ�นเมื�อวันที� 1 ธันวาคม 2551 ในนาม “สํานักวิชาแพทยศาสตร์” สังกัด มหาวิทยาลัย

นเรศวร พะเยา ภายใต้การบริหารของ ดร.วีระชัย ณ นคร เป�นผู้อํานวยการมหาวิทยาลัยนเรศวร พะเยา ผู้บริหารคน

แรกของสํานักวิชาแพทยศาสตร์ คือ นายแพทย์วิชัย เทียนถาวร ดํารงตําแหน่ง หัวหน้าสํานักวิชาแพทยศาสตร์ ได้รับ

โอนนิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั�นป�ที�2 จํานวน 93 คน และนิสิต

หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ชั�นป�ที� 1 จํานวน 150 คน จากสํานักวิชาสหเวชศาสตร์

รวมมีนิสิตในสังกัด จํานวน 243 คน มีบุคลากร สายวิชาการ จํานวน 10 คน และบุคลากรสายสนับสนุน จํานวน       

 3 คน รวมบุคลากรทั�งสิ�น จํานวน 13 คน โดยตั�งเป�าหมายพัฒนาหลักสูตรด้านแพทยศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่า

คณะแพทยศาสตร์ศิริราช ด้านสาธารณสุขศาสตร์ให้ได้มาตรฐานเทียบเท่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

มหิดล และได้แต่งตั�งคณะแพทยศาสตร์ศิริราชเป�นสถาบันพี�เลี�ยงการผลิตแพทย์ 

        เมื�อวันที� 12 กรกฎาคม 2553 ให้ตราพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยพะเยา พ.ศ. 2553 ขึ�น และประกาศในราช  

 กิจจานุเบกษา เมื�อวันที� 16 กรกฎาคม 2553 ภายใต้การบริหารของศาสตราจารย์เกียรติคุณ คุณหญิงไขศรี ศรีอรุณ

นายกสภามหาวิทยาลัย และศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยาสมัยแรก

       สํานักวิชาแพทยศาสตร์ ได้เปลี�ยนชื�อเป�น “คณะแพทยศาสตร์” โดยมีนายแพทย์วิชัย เทียนถาวร เป�นคณบดี   

 คณะแพทยศาสตร์คนแรก คณะแพทยศาสตร์ได้มีการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรเดิมให้ มีความทันสมัยสอดคล้อง

กับความต้องการของตลาดแรงงานและสร้างหลักสูตรใหม่เพื�อรองรับการผลิตบุคลากรด้านสาธารณสุขให้ครอบคลุม

ทุกสาขาวิชาชีพ และเมื�อวันที� 11 พฤศจิกายน 2553 คณะกรรมการแพทยสภา ในการประชุมครั�งที� 11/2553 มีมติ

รับรองหลักสูตรแพทยศาสตร์ของคณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยาเป�นโรงเรียนแพทย์แห่งที� 19ของประเทศไทย

          คณะแพทยศาสตร์ ได้จัดการเรียนการสอน ใน 2 กลุ่มวิชา ได้แก่ กลุ่มวิชาด้านสาธารณสุขศาสตร์ และกลุ่ม

วิชาด้านเวชศาสตร์ รวมจํานวนหลักสูตรที�จัดการเรียนการสอนทั�งสิ�น 10 หลักสูตร แบ่งเป�นหลักสูตรในระดับ

ปริญญาตรี จํานวน 8 หลักสูตร หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จํานวน 8 หลักสูตร ระดับปริญญาโท

จํานวน 1 หลักสูตร และหลักสูตรระดับปริญญาเอก 1 หลักสูตร

           เมื�อวันที� 5 เมษายน พ.ศ. 2558 ตามมติที�ประชุมสภามหาวิทยาลัยพะเยา ในคราวประชุม ครั�งที� 3/2558 ได้

จัดตั�งศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เพื�อพัฒนาโครงสร้างพื�นฐานและขีดความสามารถของ

มหาวิทยาลัย ให้สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนนิสิตสาขาวิชาแพทย์ศาสตร์ และกลุ่มสาขาวิชา

วิทยาศาสตร์สุขภาพทุกสาขาวิชา อีกทั�งเป�นแหล่งวิจัยและสร้างองค์ความรู้ทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข

ตลอดจนธํารงรักษาอาจารย์แพทย์ผู้เชี�ยวชาญในสาขาต่าง ๆ ให้คงอยู่ในมหาวิทยาลัย และในเขตพื�นที�ให้บริการ    

 เพื�อประโยชน์ด้านการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย

         เมื�อวันที� 31 ตุลาคม พ.ศ. 2563 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้อนุมัติให้ ศูนย์การแพทย์และโรงพยาบาลพะเยา

เป�นหน่วยงานที�อยู่ภายใต้คณะแพทยศาสตร์ และอนุมัติเปลี�ยนชื�อ เป�น "โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา" วันที�            

1 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563 เป�นต้นไป

           และเมื�อวันที� 1 มกราคม พ.ศ. 2564 สภามหาวิทยาลัยพะเยา ได้มีมติให้ปรับปรุงโครงสร้างคณะแพทยศาสตร์

พร้อมทั�งจัดตั�งคณะสาธารณสุขศาสตร์แยกออกจากคณะแพทยศาสตร์ ป�จจุบัน คณะแพทยศาสตร์ ได้มีการจัดการ

เรียนการสอน 2 หลักสูตร ได้แก่ หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติ

การฉุกเฉินการแพทย์

ประวติิความเป�นมา
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ปรัชญา

         ความสําเร็จที�แท้จริงอยู่ที�การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื�อประโยชน์สุข แก่มวลมนุษยชาติ

(true success is application of learning to the benefit of mankind)

ปณิธาน

ป�ญญาและการอุทิศตนเพื�อสุขภาวะที�ดีของชุมชน

(Wisdom and dedication for community well-being)

วสิัยทัศน์

เป�นโรงเรียนแพทย์ ชั�นนําของล้านนาตะวันออก

(Leading medical school of Eastern Lanna)

พันธกิจ

1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที�มีภูมิป�ญญาและจิตอาสา เป�นผู้นําด้านการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

2. สร้างงานวิจัยและนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ

3. บริการทางวิชาการ บริการวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชนและสังคม

อย่างยั�งยืน

4. ทํานุบาํรุงศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ�นและร่วมสืบสานประเพณี ความเป�นไทย

5. บริหารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่งเสริมการมีส่วนร่วมของบุคลากรและชุมชน

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ค่านิยม

                                     MED UP (School of Medicine, University of Phayao)

 M : Moral and service mind เป�นผู้มีคุณธรรมจริยธรรมแห่งวิชาชีพ,จิตอาสา จิตบริการ

 E : Engagement ผูกพัน และภักดีต่อองค์กร

 D : Development พัฒนาความรู้ความสามารถด้านวิชาชีพอย่างต่อเนื�อง

 U : Unity ทักษะการทํางานเป�นทีมและการมีส่วนร่วมจากทุกองค์กร

 P : Professional มีความเชี�ยวชาญในการดูแลสุขภาพแบบองค์รวม

สมรรถนะหลักของสถาบัน

มีจิตอาสาและมีความเชี�ยวชาญในการใช้ภูมิป�ญญาดูแลสุขภาพแบบองค์รวม
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ตราสัญลักษณ์ประจาํคณะแพทยศาสตร์

             มีลักษณะ เป�นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื�นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัว สีม่วง เหนือรูปคบเพลิง

มีป�กและงูพันคบเพลิงซึ� งเป�นเครื�องหมายวิชาชีพแพทย์ด้านล่างของรูปภาพมีชื�อ School of Medicine

สีเขียวซึ� งเป�นสีประจําคณะแพทยศาสตร์ ชื�อภาษาอังกฤษ UNIVERSITY OF PHAYAO สีขาวบนพื�นแถบ

ทองโค้งสีทอง และชื�อ คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา สีม่วง อันเป�นสีประจํามหาวิทยาลัย

ตราสัญลักษณ์ประจาํสโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์

             มีลักษณะ เป�นรูปสัตภัณฑ์สีขาว บนพื�นหลังรูปศิลาจารึกยอดกลีบบัว สีม่วง รูปพญานาคถือ

คบเพลิง ซึ� งเป�นเครื�องหมายวิชาชีพแพทย์ ความทรงพลัง การคงไว้ซึ� งความรู้และป�ญญา ด้านล่างของ

รูปภาพมีชื�อ คณะแพทยศาสตร์ สีเขียวซึ� งเป�นสีประจําคณะแพทยศาสตร์ ชื�อ มหาวิทยาลัยพะเยา

สีขาวบนพื�นแถบทองโค้งสีทอง ซึ� งสีม่วงและสีทองอันเป�นสีประจํามหาวิทยาลัย
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โครงสร้างผู้บริหาร 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวชั
รองคณบดีฝ�ายบริหาร

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก
รองคณบดีฝ�ายวชิาการ
และพัฒนาคุณภาพนิสิต

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์
รองคณบดีฝ�ายวจิัยและบริการวชิาการ

นายแพทย์วรเชษฐ เต๋ชะรัก
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ�ายแพทยศาสตรศึกษา

ชั�นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

นายแพทย์ธวชัชยั ปานทอง
รักษาการแทนรองคณบดี
ฝ�ายแพทยศาสตรศึกษา

ชั�นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

นายแพทย์วรกันต์ วรธาํรงผไท
รองคณบดีฝ�ายบริการทางการแพทย์

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน
รองคณบดีฝ�ายการแพทย์และสหวชิาชพี

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล
รองคณบดีฝ�ายพัฒนาคุณภาพโรงพยาบาล

นายแพทย์สุทธิวฒัน์ เจียมตระกูล
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายนโยบายและ

พัฒนาคุณภาพองค์กร

นายแพทย์วชัเรสร พันธ์พัฒนกุล
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายแพทยศาสตรศึกษา

นายแพทย์วรัญ�ู เหงี�ยมไพศาล
ผู้ชว่ยคณบดีฝ�ายวจิัย วเิทศสัมพันธ์

และกิจการนิสิต
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แพทย์หญิงพรสุดา กฤติกาเมษ
ผู้อํานวยการศูนย์แพทย์

ชั�นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

แพทย์หญิงกนกรส โค้วจิริยะพันธ์
ผู้อํานวยการศูนย์แพทย์

ชั�นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

http://www.google.com/url?q=http%3A%2F%2Fwww.nkp-hospital.go.th%2Fth%2Fdepartment%2Fped%2Fcommittee.php%23&sa=D&sntz=1&usg=AOvVaw3XaA_D5FbT6z8jQWzMJYdX
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ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิากุมารเวชศาสตร์

นายแพทย์สรกิจ ภาคีชพี
หัวหน้าภาควชิากุมารเวชศาสตร์

แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก 
อาจารย์

นายแพทย์ธนู ตั�งศรีเจริญ
อาจารย์

ภาควชิาจักษุวทิยา

นายแพทย์วงค์วฒัน์ เตมียบุตร
หัวหน้าภาควชิาจักษุวทิยา

แพทย์หญิงเพ็ญพรรณ กันฑะษา
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

10



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิาจิตเวชศาสตร์

นายแพทย์สรวสิ บุญญฐี 
หัวหน้าภาควชิาจิตเวชศาสตร์

ภาควชิานิติเวชศาสตร์

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา 
หัวหน้าภาควชิานิติเวชศาสตร์

แพทย์หญิงสิริกร สาททอง
ผู้ชว่ยสอน (ลาศึกษาต่อ)
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ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิารังสีวทิยา

แพทย์หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์
หัวหน้าภาควชิารังสีวทิยา

นายแพทย์สุทธิวฒัน์ เจียมตระกูล
นายแพทย์

ภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

นายแพทย์สรวศิ บุญญฐี
หัวหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ครอบครัวและชุมชน

แพทย์หญิงอชริญา ชนะพาล
อาจารย์

12



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิาพยาธิวทิยา

ดร.รัษฎา ประภาสะวตั
หัวหน้าสาขาวชิาพยาธิวทิยา

ดร.ณรงค์ศักดิ� มั�นคง 
อาจารย์

อาจารย์ชลวชัร ชยัชาญ 
อาจารย์

นายแพทย์พรชยั สุขแสน
อาจารย์

นายนกิจ จันทร์สมุทร
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

อาจารย์สรยุทธ ฉัตรากาญจน์
(ลาศึกษาต่อ)

ภาควชิาเวชศาสตร์ฟ�� นฟู

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวญัเมือง
หัวหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ฟ�� นฟู
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งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิาวสิัญญีวทิยา

แพทย์หญิงลภัสกรณ์ ยะปะนัน
หัวหน้าภาควชิาวสิัญญีวทิยา

นายแพทย์วรัญ�ู เหงี�ยมไพศาล
อาจารย์

แพทย์หญิงวลิาสินี ศิติสาร
นายแพทย์

แพทย์หญิงอรอนงค์ มาลา
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

แพทย์หญิงภัทรณี ศรีชยัรัตนกุล
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

นายแพทย์พีรณัฐ ผลวชิา
หัวหน้าภาควชิาเวชศาสตร์ฉุกเฉิน

แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวชั
อาจารย์

14



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิาศัลยศาสตร์

นายแพทย์กฤติน นาราเวชสกุล
หัวหน้าภาควชิาศัลยศาสตร์

ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์

นายแพทย์ภราดร วานิชขจร
ผู้ชว่ยสอน (ลาศึกษาต่อ)

ภาควชิาสูติศาสต์และนรีเวชวทิยา

นายแพทย์กฤติน นาราเวชกุล
หัวหน้าภาควชิาสูติศาสตร์และนรีเวชวทิยา

แพทย์หญิงสโรชนีิ สถิตเลิศสกุล
ผู้ชว่ยสอน (ลาศึกษาต่อ)
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งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา

นายแพทย์วงศ์วฒัน์ เตมียบุตร
หัวหน้าภาควชิาโสต ศอ นาสิกวทิยา

นายแพทย์วรัทภพ แดนเขตต์
ผู้ชว่ยสอน (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์สิรวชิญ์ สุนทรชยัยะ
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

ภาควชิาออร์โธดิกส์

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวญัเมือง 
หัวหน้าภาควชิาออร์โธป�ดิกส์

นายแพทย์วรกันต์ วรธาํรงผไท
นายแพทย์

นายแพทย์พชรพล อุดมลักษณ์
นายแพทย์

นายแพทย์นิติภูมิ ป�นสิน
นายแพทย ์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์ฐิตินันท์ ธาราทิพยกุล
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์ชานนท์ ฟ�าภิญโญ
ผู้ชว่ยสอน (ลาศึกษาต่อ)

16



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบอาจารย์คณะแพทยศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ภาควชิาอายุรศาสตร์

นายแพทย์คามิน สุทธิกุลบุตร 
หัวหน้าภาควชิาอายุรศาสตร์

แพทย์หญิงณัฎฐินี นันทาทอง 
อาจารย์

แพทย์หญิงเพชราภรณ์ ชชัวรัตน์
อาจารย์

นายแพทย์วสุชล ชยัชาญ
อาจารย์

นายแพทย์ภาษา สุขสอน
อาจารย์ (ลาศึกษาต่อ)

แพทย์หญิงมัลลิกา ขวญัเมือง
อาจารย์

นายแพทย์วชัเรสร พันธ์พัฒนกุล
อาจารย์

แพทย์หญิงกานต์จิรา ทิตย์สีเเสง
นายแพทย์

แพทย์หญิงภัทรภร กุมภวจิัตร
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

นายแพทย์พงศธร ทั�งสุข
นายแพทย์ (ลาศึกษาต่อ)

17



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบบุคลากร สายสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

หัวหน้าสาํนักงานคณะ

นายศรัณยู พิชยัยา
หัวหน้าสาํนักงานคณะแพทยศาสตร์

งานบริหารทั�วไป

นายพิทักษ์ ตันนันตา
หัวหน้างานบริหาร

นางสาวชไมพร ใหม่ไชยา
นักวชิาการคอมพิวเตอร์

นางสาวชลิตา ยงยิ�ง
นักวชิาการการเงินและบัญชี

นายณัฐพงษ์ กีพงษ์
นักวเิคราะห์นโยบายและแผน

นางสาวณิรัชดา วนัมหาชยั
เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

นางสาวป�ยะฉัตร พิชยัยา
เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

นางสาวภัทราพร ชาญวนังกูร
เจ้าหน้าที�บริหารงานทั�วไป

นายณัฐวุฒ ิเครืออินทร์
พนักงานขับรถ
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งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบบุคลากร สายสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

งานวชิาการ

นางสาวมนัสนันท์ ตันอารมณ์
หัวหน้างานวชิาการ

นางสาวปทุมพร สุยะ
นักวชิาการศึกษา 

(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.พะเยา)

นายอภิสิทธิ� ศรีรักษา
นักวทิยาศาสตร์

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
นักวทิยาศาสตร์

นายสิงหา เกล็ดพงษา
นักวชิาการศึกษา

นางสาวสุธาทิพย์ เทพสิงห์
นักวชิาการศึกษา

นางสาวเบญจาภา ใจเย็น
นักวชิาการศึกษา

นางสาวกนกกาญจน์ อินถา
พยาบาล 

(ศูนย์แพทยศาสตศึกษา รพ.นครพิงค์)

นางสาวชญาภา มูลไชย
นักวชิาการศึกษา 

(ศูนย์แพทยศาสตรศึกษา รพ.นครพิงค์)
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นางสาวพรทิพา นุโปจา
นักวชิาการศึกษา



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ทําเนียบบุคลากร สายสนับสนุน
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

งานวจิัยและบริการวชิาการ

นางสาวนริศรา ญาติอยู่ไกล
หัวหน้างานวจิัยและบริการวชิาการ

นายอภิสิทธิ� ศรีรักษา
นักวทิยาศาสตร์

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต

นายพงษ์ณรินทร์ พันธ์พืช
หัวหน้างานพัฒนาคุณภาพนิสิต

นางสาวพรทิพา นุโปจา
นักวชิาการศึกษา
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ระเบียบการแต่งกายนิสิต
มหาวทิยาลัยพะเยา

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา21



ระเบียบการแต่งกายนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เครื�องแบบพิธีการ

22

เสื�อเชิ�ตสีขาว แขนยาว

เขม็เนคไททําด้วยโลหะสีทอง
ลงยาสีมว่งมตีรามหาวิทยาลัย
ขนาดสูง 2 ซม. หนีบบนเนคไท
สีเขยีว ในระดับลิ�นป��  

หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน
ลงยาสีม่วงมีตรามหาวิทยาลัย
รูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า กว้าง 4 ซม.
ยาว 5.5 ซม. เข็มขัดหนังเรียบ
สีดํา กว้าง 3 ซม.

กางเกงขายาวแบบสากล
ทําด้วยผ้าสีดํา

เข็มกลัดตรามหาวิทยาลัย
ขนาดสูง 2 ซ.ม. 

ป�กบนปลายปกเสื�อด้านซ้าย

เข็มกลัดทําด้วยโลหะสีทอง
ลงยาสีม่วงมีตรามหาวิทยาลัย

ขนาดสูง 2.5 ซ.ม.

กระดุมโลหะสีเงิน 
ดุนเป�นตรามหาวิทยาลัยพะเยา

หัวเข็มขัดทําด้วยโลหะสีเงิน
ลงยาสีม่วงมีตรามหาวิทยาลัย
รูปสี�เหลี�ยมผืนผ้า กว้าง 4 ซม.
ยาว 5.5 ซม. เข็มขัดหนังเรียบ

สีดํา กว้าง 3 ซม.

กระโปรงแบบจีบรอบ (พรีท)

เข็มไทโบว์ทําด้วยโลหะสีทอง
ลงยาสีม่วงมีตรามหาวิทยาลัย 

ขนาดสูง 2 ซ.ม. ป�กบนไทโบว์สีเขียว

รองเท้าหุ้มส้นหรือรัดส้นแบบ
สุภาพ สีดํา-น�าตาล-กรมท่า

หรือเทา ไม่มีลวดลาย ไม่เป�ด
หัวรองเท้า

รองเท้าหุ้มส้นแบบสุภาพ
สีดํา-น�าตาล-กรมท่า หรือ
เทา ไม่มีลวดลาย ไม่เป�ด
หัวรองเท้า



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ระเบียบการแต่งกายนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เครื�องแบบชุดกาวน์ในขณะฝ�กปฏิบัติงานในสถานพยาบาล

23

 หมายเหตุ : ให้นิสิตสวมเสื�อกาวน์ทับชุดนิสิต

ระดับชั�นคลินิก

ผูช้าย : ทรงผมยาวไมเ่กินทรง
ผมรองทรง

เสื�อกาวน์สีขาว แขนสั�น คลุมเขา่
คอฮาวายผา่ลึกคล้ายสูท
กระดุมสีขาว

ด้านหน้ามกีระเป�าแบบแปะ
บนหน้าอกป�กตราสัญลัก

ประจําคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

บนหน้าอกเสื�อด้านขวา ป�กคํา
ว่า นสพ. หน้าชื�อและนามสกุล
ด้วยด้ายสีเขยีว

กางเกงขายาวสีดําทรงสุภาพ 

รองเท้าหนังหรือรองเท้าหุ้มส้น
สีดํา-เทา-น�าตาล-กรมท่า
ถุงเท้าสีสุภาพ

รองเท้าหุ้มส้นสีดํา-เทา-
น�าตาล-กรมท่า ถุงเท้าสีสุภาพ

ผู้หญงิ : รวบผมหรือมัดผมให้เรียบร้อย

กระโปรงยาวคลุมเข่าสีดํา ไมรั่ดรูป 



งานพัฒนาคุณภาพนิสิต คณะแพทยศาสตร์ มหาว �ทยาลัยพะเยา

ระเบียบการแต่งกายนิสิต
คณะแพทยศาสตร์ มหาวทิยาลัยพะเยา

หลักสูตรแพทยศาสตรบัณฑิต
เครื�องแบบ EXTERN

24

ระดับชั�นคลินิก

แบบเสื�อ เป�นทรงซาฟารีสีขาว
แขนสั�น คอกลม กระดุมป�ายขา้ง
ขวา สีขาว

ด้านหน้ามกีระเป�าแบบแปะ ตรง
หน้าอกซ้าย ป�กตราสัญลักษณ์
ประจําคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

บนหน้าอกเสื�อด้านซ้าย ป�กชื�อ
และนามสกุล ด้วยด้ายสีแดง

กางเกงขายาวสีดําทรงสุภาพ 

รองเท้าหนังส้นสีดํา-เทา-น�าตาลเขม้-
กรมท่า ถุงเท้าสีสุภาพ

ผูช้าย : ทรงผมสุภาพ ไมย่าวจนเกินไป

ผู้หญงิ : รวบผมหรือมดัผมให้เรียบร้อย

แบบเสื�อ เป�นทรงซาฟารีสีขาว
แขนสั�น คอกลม กระดุมป�ายข้าง

ซ้าย สีขาว

ด้านหน้ามกีระเป�าแบบแปะ ตรง
หน้าอกขวา ป�กตราสัญลักษณ์

ประจําคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา 

บนหน้าอกเสื�อด้านขวา ป�กชื�อ
และนามสกุล ด้วยด้ายสีแดง

กระโปรงพรีท หรือทรงกระสอบ
ยาวคลุมเขา่สีดํา ไมรั่ดรูป

รองเท้าหนังส้นสีดํา-เทา-น�าตาลเข้ม-
กรมท่า ถุงเท้าสีสุภาพ
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หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
เครื�องแบบชุดปฏิบัติการวชิาชพี
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ผูช้าย : ทรงผมยาวไมเ่กินทรงผมรองทรง

เสื�อปฏิบติัการคอวี สีกรมท่า
และกระดุมที�ไหล่ขวา 

กระเป�าที�ชายเสื�อ 2 ขา้ง พร้อม
ป�กแถบสีสะท้อนแสง

กางเกงทรงกระบอกขายาว 
สีกรมท่า พร้อมป�กแถบสะท้อนแสง
บริเวณเข่าทั�ง 2 ข้าง

ผูห้ญงิ : รวบผมพร้อมติดเน็ตเก็บผม

กระเป�าเสื�อแบบแปะ ป�กตรา
สัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์

มหาวิทยาลัยพะเยา บนอกด้าน
ซ้าย

รองเท้าผา้ใบหรือรองเท้าเซฟตี�
สีดํา-เทา-กรมท่า

ป�กชื�อ-นามสกุล ที�อกด้านขวา
ด้วยด้ายสีขาว
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เครื�องแบบชุดกาวน์
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์
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ผูช้าย : ทรงผมยาวไมเ่กินทรงผมรองทรง

เสื�อกาวน์สีขาวแขนสั�น คอกลม
ทีกระดุมป�ายข้าง

กระเป�าหน้าแบบแปะที�ชายเสื�อ
ทั�ง 2 ขา้ง

กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีดํา

ผู้หญงิ : รวบผมพร้อมติดเน็ตเก็บผม

ป�กชื�อ-นามสกุลด้วยด้ายสีเขยีว

กระเป�าป�กตราสัญลักษณ์ 
คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา

ที�กระเป�าบนอกด้านซ้าย

รองเท้าผา้ใบหรือรองเท้าเซฟตี�หุ้มส้น
สีดํา-เทา-กรมท่า

กางเกงขายาวแบบสุภาพ สีดํา
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3.2 ระเบียบ
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โครงสร้างหลักสูตร / สาขาวชิา
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