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พิธีทาบุญคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม พ.ศ. 2565

“พิธีทาบุญคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
วันพฤหัสบดี ที่ 6 มกราคม 2565”

โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ จัดพิธีเปิ ดหอผู้ป่วยใน 3 (Word 3) โดยได้ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์
ดร.สุ ภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นประธานในพิธี

“ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ าร่ วมพิธีทาบุญเนื่องในวันขึน้ ปี ใหม่
ฮ่ วมบุญ ขึน้ ปี๋ ใหม่ ฮ้ อยดวงใจ จาว ม.พะเยา ประจาปี 2565 ”

วันที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 09.00 -12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา นาโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้ อมด้ วย นายแพทย์ สรวิศ บุ ญญฐี รั กษาการแทนรอง
คณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต เข้ าร่ วมพิธีทาบุญเนื่ องในวันขึน้ ปี ใหม่ “ฮ่ วมบุญ ขึน้ ปี๋ ใหม่ ฮ้ อยดวงใจ จาว
ม.พะเยา” ประจาปี 2565 ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา

“ คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 ”
วัน ที่ 11 มกราคม 2565 เวลา 13.00-16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 1/2565 นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุ กิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ กล่ าวเปิ ดประชุ ม พร้ อมด้ วย คณะกรรมการฯ
จากคณะแพทยศาสตร์ คณะร่ วมสอนชั้ นปรี ค ลิ นิ ก ศู น ย์ แ พทยศาสตรศึ ก ษาชั้ นคลิ นิ ก โรงพยาบาลพะเยา
และศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้ าร่ วมประชุ ม ณ ศู นย์
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ าร่ วมพิธีวันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช
วัน ที่ 18 มกราคม 2565 เวลา 07.30 - 11.00 น. ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี
คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมพิธี "วันยุทธหัตถีสมเด็จพระนเรศวรมหาราช" และร่ วมวางพานพุ่มถวายราชสั กการะ
พระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ พระนเรศวรมหาราช เนื่ อ งในวั น ยุ ท ธหั ต ถี เพื่ อ เป็ นการแสดงความจงรั ก ภั ก ดี
และน้ อ มร าลึ ก ในพระมหากรุ ณ าธิ คุ ณ ของสมเด็ จ พระนเรศวรมหาราช ณ ลานพระบรมราชานุ ส าวรี ย์ ส มเด็ จ
พระนเรศวรมหาราช บริเวณหน้ ามหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

เมื่ อวันที่ 17 - 19 มกราคม 2565 ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ มศรี โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกจิ พันธุ์พมิ านมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นาทีมคณะผู้บริหาร
คณาจารย์ คณะแพทยศาสตร์ คณาจารย์ คณะร่ วมสอน ประกอบด้ วย คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ คณะเภสั ชศาสตร์
คณะสหเวชศาสตร์ พร้ อ มด้ ว ย นายแพทย์ ธ วัช ชั ย ปานทอง ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลพะเยา แพทย์ หญิงกนกรส
โค้ วจิริยะพันธ์ ผู้อานวยการศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา แพทย์ หญิงพรสุ ดา กฤติกาเมษ
ผู้อานวยการศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ ให้ การต้ อนรั บ
คณะกรรมการตรวจประเมิ น หลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต ตามเกณฑ์ ม าตรฐานการศึ ก ษาษาแพทย์ (WFME)
จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์ โดยมี ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์ สมชาย สุ นทรโลหะนะกูล
เป็ นประธานกรรมการ และทีมผู้ตรวจประเมินอีก 3 ท่ าน ได้ แก่ รองศาสตราจารย์ แพทย์ หญิงจันทิมา เอื้อตรงจิตต์
ผู้ ช่ ว ยศาสตราจารย์ นายแพทย์ ยุทธพงศ์ พุ ทธรั ก ษา แพทย์ หญิงเยาวลักษณ์ จริ ยพงศ์ ไ พบู ล ย์ และศาสตราจารย์
นายแพทย์พงษ์ ศักดิ์ วรรณไกรโรจน์ ผู้แทนจากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์

ศาสตราจารย์ น ายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ น าเสนอผลการด าเนิ น งานใน
ภาพรวมของคณะ นายแพทย์ สรวิศ บุญญฐี รองคณบดีฝ่ายวิชาการฯ แนะนาข้ อมูลขององค์ กรและข้ อมูลหลัก สู ต ร
แพทยศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ.2565 คณะกรรมการฯ เข้ าเยี่ยมชมห้ องเรียน ห้ องปฏิบัติการ ดูกิจกรรม
การเรียนการสอน รวมถึงหอพักของนิสิต
และเข้ า เยี่ยมชมศู นย์ บ รรณสารและการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา ซึ่ งได้ รับ เกียรติจ าก นางสาววันเพ็ญ
ตันจันทร์ กูล ผู้อานวยการศูนย์ บรรณสารและการเรี ยนรู้ พร้ อมด้ วยบุคลากร ให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดี

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการตรวจประเมินหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ตามเกณฑ์ มาตรฐาน
การศึกษาแพทยศาสตร์ (WFME) จากสถาบันรับรองมาตรฐานการศึกษาแพทยศาสตร์
วันที่ 18 มกราคม 2565 คณะกรรมการประเมินฯ เข้ าตรวจการประเมินฯ ณ ศู นย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้ นคลินิก
โรงพยาบาลพะเยา และศู น ย์ แ พทยศึ ก ษาชั้ น คลิ นิ ก โรงพยาบาลนครพิง ค์ โดยทั้ง 2 ศู น ย์ ได้ น าเสนอหลั ก สู ต ร
และผลการดาเนินงานศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลินิก คณะกรรมการฯ เยี่ยมชมอาคารสถานที่ และสั งเกตกิจกรรม
การเรียนการสอน ห้ องเรียนบรรยาย ห้ องฝึ กทักษะทางคลินิก หอผู้ป่วยใน ห้ องปฏัติการ คลินิกผู้ป่วยนอก และห้ องสมุด

วันที่ 19 มกราคม 2565 ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์ พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี เข้ าร่ วมรับฟังสรุ ปผลการ
ตรวจประเมินสถาบัน จากคณะกรรมการประเมินฯ รวมทั้งการให้ ข้อมูลป้ อนกลับเพื่อการพัฒนาต่ อไป

คณะแพทยศาสตร์ จัดพิธีรับเสื้ อกาวน์ และชุ ดปฏิบัติการวิชาชีพ นิสิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์

วันที่ 24 มกราคม 2565 เวลา 08.30-12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดพิธีรับเสื้ อกาวน์ และ
ชุ ด ปฏิ บั ติ ก ารวิชาชี พ นิ สิ ต หลัก สู ต รวิทยาศาสตรบั ณฑิ ต สาขาวิช าปฏิ บั ติก ารฉุ ก เฉิ นการแพทย์ ได้ รับ เกียรติ จาก
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกจิ พันธุ์พมิ านมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็ นประธานกล่าวเปิ ดพิธี

ผู้ ช่ วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิ ด จู ห ว้ า คณบดี ค ณะสาธารณสุ ข ศาสตร์ คณาจารย์ ค ณะแพทยศาสตร์
คณะจารย์ ค ณะสาธารณสุ ขศาสตร์ บุ ค ลากรและนิ สิ ต หลั ก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบั ณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปฏิ บั ติ ก าร
ฉุ กเฉินการแพทย์ ชั้นปี ที่ 1-3 เข้ าร่ วมพิธีดังกล่าว ณ ห้ อง OPD4 ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ รับรางวัล 1 คณะ 1 ชุ มชนนวัตกรรม ประจาปี 2564 ระดับ Bronze Award
ในงาน "การประชุมวิชาการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้งที่ 11"
วันที่ 27 มกราคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้ อมด้ วย นายแพทย์ สรวิศ บุ ญญฐี ผู้ช่วยอธิ การบดี และรั กษาการแทนรองคณบดีฝ่าย
วิชาการและพัฒ นาคุ ณภาพนิ สิต เข้ าร่ วมงาน "การประชุ มวิช าการระดับชาติพะเยาวิจัย ครั้ งที่ 11 Economic and
Social Recovery from COVID-19 By Research and Development" และได้ รับรางวัล "1 คณะ 1 ชุ มชนนวัตกรรม"
ระดับ Bronze Award พื้นที่ดาเนินการ : ตาบลแม่ ใส อาเภอเมือง จังหวัดพะเยา โครงการพัฒนาชุ มชนนวัตกรรมการ
จัดการสุ ขภาพ เพื่อสร้ างความเข้ มเเข็งของชุ มชน ณ อาคารพระอุบาลี 99 ปี มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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