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คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
" ผลิตบัณฑิตแพทย์ และนักปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์
ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา ที่เป็ นผู้นาด้ านการดูแล
สุ ขภาพแบบองค์ รวม "

คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
19/1 หมู่ 2 ต.แม่กา อ.เมือง จ.พะเยา
56000

0 5446 6666 ต่อ 7020

medicine@up.ac.th
www.medicine.up.ac.th

พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี การศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565

“ พิธีพระราชทานปริญญาบัตร มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี การศึกษา 2563
วันพุธ ที่ 27 เมษายน พ.ศ. 2565 ”

พระบาทสมเด็จพระเจ้ าอยู่หัว ทรงพระกรุ ณาโปรดเกล้ า ฯ ให้ สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้ า กรมสมเด็จพระเทพ
รั ตนราชสุ ดา ฯ สยามบรมราชกุมารี เสด็จพระราชดาเนินมาปฏิบัติพระราชกรณียกิจแทนพระองค์ ในการพระราชทาน
ปริ ญญาบั ต รแก่ ผ้ ู ส าเร็ จ การศึ ก ษาจากมหาวิท ยาลั ยพะเยา ประจ าปี การศึ ก ษา 2563 ในวันพุ ธ ที่ 27 เมษายน 2565
ณ หอประชุ มพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา จังหวัดพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วม “พิธีสระเกล้ าดาหัวอธิการบดี และผู้อาวุโส
เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2565”
เมื่ อ วั น ที่ 8 เมษายน 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
นายแพทย์ ส รวิศ บุ ญญฐี ผู้ อ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้ อ มคณะผู้ บ ริ หารและบุ ค ลากรเข้ า ร่ ว ม
"พิธีสระเกล้ าดาหัวอธิการบดีและผู้อาวุโส เนื่องในเทศกาลสงกรานต์ มหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี 2565" เพื่อแสดงถึง
ความเคารพผู้อาวุโส และความเป็ นสิ ริมงคลแก่ บุคลากร ทั้งยังเป็ นการอนุ รักษ์ สืบสานวัฒนธรรม ประเพณีล้านนา
ณ สวนหย่อม หลังอาคารสานักงานอธิการบดี

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

เมื่ อ วั น ที่ 21 เมษายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ จั ด ประชุ มคณะกรรมการ
ประจาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกจิ พันธุ์พมิ านมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
เป็ นประธานในการประชุ ม พร้ อมด้ วยคณะกรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ ม ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมเตรียมความพร้ อมการรับนิสิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี การศึกษา 2565
วันที่ 21 เมษายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ ได้ จัดประชุ มเตรี ยมความพร้ อมนิสิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี การศึ ก ษา 2565 ณ ห้ อ งประชุ ม ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ มศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
และประชุ มผ่ านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คณะแพทยศาสตร์ ดาเนินการสอบสั มภาษณ์ ผ่านระบบ ZOOM (ออนไลน์ ) เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษา
หลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปี การศึกษา 2565
วั น ที่ 29 เมษายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ ด าเนิ น การสอบสั ม ภาษณ์ ผ่ า นระบบ ZOOM (ออนไลน์ )
เพื่อคัดเลือกนักเรียนเข้ าศึกษาในหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ประจาปี การศึกษา 2565 ซึ่งเปิ ดรับ 3 โครงการ ดังนี้
1.โครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพื่อชาวชนบท กลุ่มแพทย์ เพื่อชุ มชน (Community Track)
2.โครงการผลิตแพทย์เพิม่ เพื่อชาวชนบท กลุ่มลดความเหลื่อมลา้ (Inclusive Track)
3.โครงการผลิตแพทย์เพื่อชาวชนบท กลุ่มสาเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรีลาเรียน (Strengthening Track )

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

วั น ที่ 29 เมษายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ จั ด โครงการ Pre-clinic to Clinic ประจ าปี การศึ ก ษา 2564
ได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็ นประธานในพิธีเปิ ด
โครงการฯ กล่ าวรายงานโดย นายแพทย์ วรั ญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสั มพันธ์ และกิจการนิสิต
พร้ อมด้ วยอาจารย์ แพทย์ อาจารย์ ร่วมสอนจากคณะร่ วมสอน และผู้ปกครองเข้ าร่ วมโครงการในครั้ งนี้ ณ ห้ อง UB002
อาคาร 99 ปี พระอุบาลีคุณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา

โครงการมอบเสื้ อกาวน์ (White Coat Ceremony) จัดขึ้นเพื่อให้ นิสิตแพทย์ ได้ เตรี ยมความพร้ อมเข้ า ศึ กษา
ในระดั บ ชั้ นคลินิก และแสดงความยินดี ที่ส าเร็ จ การศึ กษาระดั บ ชั้ นปรี ค ลินิก ในปี การศึ กษา 2564 จ านวน 40 คน
และเริ่ มเข้ าศึกษาในระดับชั้ นคลินิก ในปี การศึกษา 2565 ณ ศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์
และศูนย์ แพทยศาสตรศึกษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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