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คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ อนรับ
คณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา ในการเยีย่ มชมคณะแพทยศาสตร์
ภายใต้ กจิ กรรม “สภากาแฟสั ญจร”

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ต้ อนรับคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา
ในการเยีย่ มชมคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ กจิ กรรม “สภากาแฟสัญจร”

วั น ที่ 23 มี น าคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
นายแพทย์ ส รวิ ศ บุ ญ ญฐี ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา พร้ อมคณะผู้ บ ริ ห ารและบุ ค ลากร
คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยา ให้ การต้ อนรั บ รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภกร พงศบางโพธิ์ อธิการบดี
มหาวิท ยาลัย พะเยา และคณะผู้ บ ริ ห าร ในการเยี่ย มชมคณะแพทยศาสตร์ ภายใต้ กิจ กรรม “สภากาแฟสั ญ จร”
เพื่ อ ให้ ค ณะผู้ บ ริ ห ารมหาวิ ท ยาลั ย พะเยามี โ อกาสพบปะ พู ด คุ ย และติ ด ตามผลการด าเนิ น งาน ณ ห้ อ งประชุ ม
ศาสตราจารย์พเิ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ได้ ก ล่ า วต้ อ นรั บ อธิ ก ารบดี
และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยพะเยา นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ นาเสนอ
ผลการดาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยาในรอบปี งบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งแสดง
ให้ เ ห็ น การขั บ เคลื่ อ นการด าเนิ น งาน สู่ วิ สั ย ทั ศ น์ ข องคณะ คื อ เป็ นโรงเรี ย นแพทย์ ชั้ น น าของล้ า นนาตะวันออก
(Leading medical school of Eastern Lanna) โดยได้ ดาเนินการตามพันธกิจ ของคณะแพทยศาสตร์ 1) ผลิตบัณฑิต
ทางด้ า นการแพทย์ ที่ มี ภู มิ ปั ญ ญาและจิ ต อาสา เป็ นผู้ น าด้ า นการดู แ ลสุ ข ภาพแบบองค์ ร วม 2) สร้ างงานวิ จั ย
และนวัตกรรม ด้ านแพทยศาสตรศึ กษาและวิทยาศาสตร์ สุขภาพในระดับชาติและนานาชาติ 3) บริ การทางวิชาการ
บริ การวิชาชี พ และประยุกต์ ใช้ เทคโนโลยี เพื่ อยกระดับคุ ณภาพชี วิตของชุ มชนและสั งคมอย่ างยั่งยื น 4) ทานุ บารุ ง
ศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่ วมสื บสานประเพณี ความเป็ นไทย และ 5) บริหารด้ วยหลักธรรมาภิบาล และส่ งเสริมการ
มีส่วนร่ วมของบุคลากรและชุ มชน

คณะผู้บริหาร คณะแพทยศาสตร์ ร่ วมกล่าวปฏิญาณตนและแสดงสั ญลักษณ์ ต่อต้ านการทุจริต มุ่งเสริมสร้ าง
ความเข้ มแข็งด้ านคุณธรรมและความโปร่ งใส ขับเคลื่อนสู่ การเป็ นวัฒนธรรมองค์ กร

มูลนิธิทุนแพทย์ เพื่อปวงประชา มอบทุนการศึกษาแก่นิสิตแพทย์
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ปี การศึกษา 2564
เมื่อในวันที่ 16 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดี คณะแพทยศาสตร์ เป็ น
ผูแ้ ทนมอบทุนการศึกษา เนื่องจากมูลนิธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชา ไม่สามารถเดินทางมามอบทุนการศึกษาได้ เนื่องจาก
การแพร่ ระบาด ของโรคติดเชื้ อไวรัสโคโรนา 2019 (Coronavirus Disease 2019) (COVID-19) ซึ่ งปี การศึกษา 2564 พิธี
มอบทุนการศึกษามูลนิ ธิทุนแพทย์เพื่อปวงประชาในครั้งนี้ ผูม้ ีจิตศรัทธาได้มอบทุนการศึกษาให้แก่นิสิตแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยพะเยา จานวน 9 ทุนๆ ละ 60,000 บาท/ปี ทุนต่อเนื่องจนสาเร็ จการศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต

ทั้ง นี้ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ได้ ก ล่ า วกับ นิ สิ ต ที่ไ ด้ รับ
ทุนการศึกษา ความว่ า ขอให้ นิสิตทุกคนที่ได้ รับทุนการศึกษาในครั้ งนี้ ให้ พึงตระหนักถึงผู้ให้ ทุนการศึ กษา และนาเงิน
ทุนการศึกษาที่ได้ รับไปใช้ ให้ เกิดประโยชน์ สูงสุ ดเพื่อการศึกษาอย่ างแท้ จริ ง เพื่อเป็ นการตอบแทนแก่ ผ้ ูให้ การสนับสนุน
ทุนการศึกษาและกระทาตัวให้ เป็ นประโยชน์ ต่อสั งคมต่ อไป

คณะแพทยศาสตร์ ดาเนินการสอบสั มภาษณ์ ผ่านระบบ ZOOM (ออนไลน์ ) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปี การศึกษา 2565

เมื่ อ วันที่ 17 - 20 มี นาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิจ พันธุ์ พิม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
เข้ าร่ วมงาน "Thailand International Health Expo 2022" ซึ่งจัดงานโดย กระทรวงสาธารณสุ ข กรมสนับสนุนบริการ
สุ ขภาพ ร่ วมกับสานักงานส่ งเสริ มการจัดประชุ มและนิ ทรรศการ (องค์ การมหาชน) การท่ องเที่ยวแห่ งประเทศไทย
และส านั ก งานกองทุ น สนั บ สนุ น การสร้ างเสริ ม สุ ขภาพ ณ รอยั ล พารากอน ฮอลล์ ชั้ น 5 สยามพารากอน
กรุ งเทพมหานคร ภายใต้ แนวคิดหลัก สร้ างสุ ขภาพ เสริมเศรษฐกิจ เพื่อคุณภาพชี วติ ประชาชน โดยมุ่งเน้ นศักยภาพและ
ความพร้ อมในด้ านเทคโนโลยี และนวัตกรรมด้ านการแพทย์ และสาธารณสุ ขแห่ งประเทศไทย

คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมงาน "Job Fair 2022" ณ ห้ องประชุมเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

วันที่ 24 มีนาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมงาน
"Job Fair 2022" ณ ห้ องประชุ มเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ผ่านการประเมินรับรองสถาบันและหลักสู ตร
ตามมาตรฐานสากล TMC.WFME.BME. Standard (2021)
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ผ่ านการประเมินรั บรองสถาบันและหลักสู ตร ตามมาตรฐานสากล
TMC.WFME.BME. Standard (2021)หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต หลักสู ตรปรั บปรุ ง พ.ศ. 2565 (รับรองมาตรฐาน
ถึงวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2571)

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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