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ค่ ายจริยธรรมสั ญจร ครั้งที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural
Pluralism : ศิลป์ แห่ งการแพทย์ องค์ รวมท่ ามกลางความหลากหลาย)
วันที่ 6-8 พฤษภาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมโครงการ "ค่ ายจริยธรรมสั ญจร ครั้งที่ 19" (The Art of Holistic Medicine in Cultural
Pluralism : ศิลป์ แห่ งการแพทย์ องค์ รวมท่ ามกลางความหลากหลาย)
เมื่ อ วัน ที่ 6-8 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ เข้ า ร่ ว มโครงการ "ค่ า ยจริ ย ธรรมสั ญ จร ครั้ ง ที่ 19"
(The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิ ล ป์ แห่ ง การแพทย์ อ งค์ ร วมท่ า มกลางความหลากหลาย)
นาโดย อาจารย์ นายแพทย์ วรั ญญู เหงี่ยมไพศาล ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิจัย วิเทศสั มพันธ์ และกิจการนิสิต พร้ อมด้ วย
บุ ค ลากรฝ่ ายกิจ การนิ สิ ต และตัว แทนนิ สิ ต แพทย์ ชั้ นปี ที่ 2 เข้ า ร่ วมโครงการดั งกล่ า ว ณ โรงแรมบี พี สมิหลาบี ช
จังหวัดสงขลา

ส าหรั บ ค่ า ยจริ ย ธรรมสั ญ จร ครั้ ง ที่ 19 (The Art of Holistic Medicine in Cultural Pluralism : ศิ ล ป์ แห่ ง
การแพทย์องค์ รวมท่ามกลางความหลากหลาย) ในครั้งนี้ จัดโดย คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์
มีกจิ กรรมดังนี้
วันที่ 6 พฤษภาคม 2565 เวลา 10.00-12.00 น. เสวนา หัวข้ อ "ศิ ลป์ แห่ งการแพทย์ องค์ รวมท่ า มกลางความ
หลากหลาย" โดย นายแพทย์ มูฮัมหมัดอาลี กระโด รพ.ยะรัง จังหวัดปัตตนี แพทย์หญิงนภัทร แผ่ผล รพ.นาทวี จังหวัด
สงขลา นายแพทย์ มูฮาหมาด ละใบจิ รพ.โคกโพธิ์ จังหวัดปั ตตนี เวลา 15.00-16.30 น. เข้ าฐาน A&B และกิจกรรม
"วงกลมใจเดียวกัน"

คณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมโครงการ "ค่ ายจริยธรรมสั ญจร ครั้งที่ 19"
วันที่ 7 พฤษภาคม 2565 เดินทางไปกิจกรรมในชุ มชน 3 ชุ มชน "กิจกรรม ความหลากหลายของวัฒนธรรมกับ
ปัญหาทางการแพทย์ " ทากิจกรรมร่ วมกับชาวบ้ าน

วันที่ 8 พฤษภาคม 2565 present สรุ ปรวบยอดความคิดสิ่ งที่ได้ จากกิจกรรมทั้งหมดในรู ปแบบการแสดงละคร
ในหัวข้ อ "ของขวัญจากจริยธรรมสั ญจร"

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565

วัน ที่ 3 พฤษภาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 3/2565 นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์
สุ กิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ประธานกรรมการ กล่ าวเปิ ดประชุ ม พร้ อมด้ วย คณะกรรมการฯ
จากคณะแพทยศาสตร์ คณะร่ วมสอนชั้ นปรี คลินิก ศู นย์ แพทยศาสตรศึ กษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลพะเยา และศู นย์
แพทยศาสตรศึ ก ษาชั้ นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนตัวแทนนิ สิต แพทย์ เข้ าร่ วมประชุ ม ณ ห้ องประชุ ม
ศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ ม ศรี โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา และประชุ ม ผ่ า นระบบออนไลน์
Zoom Meeting

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกบั ดร.รัษฎา ประภาสะวัต หัวหน้ าภาควิชาพยาธิวทิ ยา
ได้ ผ่านการประเมินระดับอาจารย์ มืออาชีพ ระดับที่ 2

คณะแพทยศาสตร์ ขอแสดงความ
ยิน ดี กับ ดร.รั ษ ฎา ประภาสะวัต หั ว หน้ า
ภาควิ ช าพยาธิ วิ ท ยา คณะแพทยศาสตร์
มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ได้ ผ่ า นการประเมิ น
ระดั บ อาจารย์ มื อ อาชี พ ระดั บ ที่ 2 ครั้ ง ที่
1/2565 จากมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา ในคราว
ประชุ มคณะกรรมการบริ หารมหาวิทยาลัย
พะเยา ครั้ งที่ 75 (8/2565) เมื่ อ วั น ที่ 20
เมษายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการบ่ มเพาะงานประจาสู่ งานวิจยั : Routine to Research (R2R) ระยะที่ 2

วันที่ 17-19 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ จั ด โครงการบ่ ม เพาะงานประจ าสู่ งานวิจั ย : Routine to
Research (R2R) ระยะที่ 2 ได้ รับเกียรติจาก ดร.สมหมาย คชนาม ผู้จัดการสานักงานวิจัยและสถิติ บรรยายให้ ความรู้ ใน
หัวข้ อ การสร้ างเครื่ องมือ การฝึ กปฏิบัติการสร้ างเครื่ องมือ การวิเคราะห์ ข้อมูล และเตรี ยมความพร้ อมเพื่อเรียนสถิติ
สถิติสาหรั บการตรวจสอบคุณภาพเครื่ องมือ การเปรียบเทียบและวิเคราะห์ ความสั มพันธ์ และการเลือกใช้ สถิติที่เหมาะ
สอบ ทั้งนี้ วิทยากรได้ ให้ คาปรึ กษาการเขียนงานวิจัยให้ กับผู้เข้ าร่ วมโครงการในครั้ งนี้ ณ ห้ องเรียน OPD3 โรงพยาบาล
มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ เข้ านิเทศงานและติดตามนิสิต การฝึ กปฏิบัติงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุกเฉินการแพทย์ ชั้นปี ที่ 3 ประจาปี การศึกษา 2564
เมื่อวันที่ 19, 20 และ 24 พฤษภาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ นาโดย แพทย์ หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดี
ฝ่ ายบริ หาร พร้ อมด้ วย นายแพทย์ พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉิ น
การแพทย์ และอาจารย์ ทัศนีย์ ศรี โพธิ์ อาจารย์ สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉิ นการแพทย์ เข้ านิเทศงานและติดตามนิสิต
การฝึ กปฏิบัติงานวิชาชี พ ของนิ สิตหลักสู ต รวิทยาศาสตรบั ณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ ก เฉิ นการแพทย์ ชั้ นปี ที่ 3
เพื่อรั บทราบปั ญหาและอุปสรรค ในการฝึ กปฏิบัติงานวิชาชี พ ณ โรงพยบาลปง โรงพยาบาลเชี ยงคา โรงพยาบาลแม่ ใจ
จังหวัดพะเยา และโรงพยาบ
าลแม่ ลาว โรงพยาบาลเวียงป่ าเป้ า จังหวัดเชียงราย

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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