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คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่
ออกหน่ วยบริการสุ ขภาพ และจัดตั้งศูนย์ สุขภาพ
วันที่ 7 มิถุนายน 2565

คณะแพทยศาสตร์ และ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ลงพืน้ ที่ออกหน่ วยบริการสุ ขภาพ
และจัดตั้งศูนย์ สุขภาพ
วันอังคาร ที่ 7 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่ วมกับ คณะสาธารณสุ ข
ศาสตร์ นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์ สรวิศ บุ ญญฐี
ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จู หว้ า คณบดีคณะสาธารณสุ ขศาสตร์
พร้ อมด้ วยทีมบุคลากรทางการแพทย์ จากคณะแพทยศาสตร์ และคณะสาธารณสุ ขศาสตร์ ลงพื้นที่ออกหน่ วยบริ การ
สุ ข ภาพและจั ด ตั้ ง ศู น ย์ สุ ข ภาพ ณ โรงเรี ย นต ารวจตระเวนชายแดนเบ็ ต ตี้ ดู เ มน ต าบลผาช้ างน้ อ ย อ าเภอปง
จังหวัดพะเยา ซึ่งเป็ นการให้ บริการตรวจสุ ขภาพและการบริ การแพทย์ ทางเลือก (แพทย์ แผนไทยประยุกต์ และแพทย์
แผนจีน) และการประเมินพัฒนาการเด็กปฐมวัย กับนักเรี ยน บุ คลากรโรงเรี ยนตารวจตระเวนชายแดนเบ็ตตี้ดูเมน
และประชาชนทัว่ ไป

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ How to Learn ประจาปี การศึกษา 2565
เมื่ อ วั น ที่ 6-9 มิ ถุ น ายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา จั ด โครงการ "How to Learn"
ประจ าปี การศึ ก ษา 2565 โดยมี วัต ถุ ประสงค์ เพื่ อ ให้ นิสิ ต ได้ มีค วามรู้ ค วามเข้ า ใจในเรื่ อ งของกฎระเบี ยบ ข้ อบั งคั บ
มหาวิทยาลัยพะเยา การใช้ ชีวิตในรั้ วมหาวิทยาลัยพะเยา เตรี ยมความพร้ อมและปรั บตัวในการเรี ยนแบบต่ อเนื่ อ ง
(Module) ในระดับชั้นปี ที่ 2 และชั้นปี ที่ 3 ต่ อไป

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ How to Learn ประจาปี การศึกษา 2565

วันที่ 7 มิถุนายน 2565 ได้ รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วัชระ แลน้ อย คณะเกษตรศาสตร์ ฯ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.พรรพิมล สุ ขวงษ์ คณะพยาบาลศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ .ดร.ภญ.จันทิมา ชู รัศมี คณะเภสั ชศาสตร์
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กนกกาญจน์ พรหมน้ อย คณะวิทยาศาสตร์ การแพทย์ ผ้ ูช่วยศาสตราจารย์ กฤษฎา ใจแก้ วทิ
คณะนิติศาสตร์ และ ดร.จุ มภฏ สนิ ทธางกูร คณะวิทยาการจัดการและสารสนเทศศาสตร์ บรรยายความรู้ เบื้องต้ น
เกี่ยวกับการทางานเป็ นทีม ลักษณะการทางานเป็ นทีมที่ดี และข้ อเสี ยจากการทางานเป็ นทีมที่ไม่ มีการวางแผน ร่ วมทา
กิจกรรมการทางานเป็ นทีม เพื่อฝึ กทักษะในการทางานเป็ นทีมที่ดี สรุ ปการบรรยาย การทางานเป็ นทีม และให้ นิสิต
ถามข้ อสงสั ย และแชร์ ความรู้ ร่วมกัน

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ How to Learn ประจาปี การศึกษา 2565
วันที่ 8 มิถุนายน 2565 ได้ รับเกียรติจาก คุณวิชญนนท์ มณีชาติ หัวหน้ างานบริการ และทีมงาน ศูนย์ บรรณสาร
และการเรี ยนรู้ มหาวิทยาลัยพะเยา บรรยายให้ ความรู้ เบื้องต้ นเกี่ยวกับการสื บค้ นฐานข้ อมูลออนไลน์ บรรยายขั้นตอน
การสื บค้ นฐานข้ อมูลออนไลน์ แนะนาขั้นตอนการใช้ ห้องค้ นคว้าสารสนเทศ และกิจกรรม ถาม - ตอบ

วันที่ 9 มิถุนายน 2565 กิจกรรมรุ่ นพี่สโมสรนิสิตคณะแพทยศาสตร์ ให้ คาแนะนาการเรี ยนการสอน แนะนา
สถานทีเ่ รียน กิจกรรมต่ างๆ และแนวทางการใช้ ชีวติ ในรั้วมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปี การศึกษา 2565

วันที่ 10 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ จัดโครงการปฐมนิเทศนิสิตใหม่ ประจาปี
การศึ ก ษา 2565 ณ ห้ อ ง UB001 อาคาร 99 ปี พระอุ บ าลีคุ ณูปมาจารย์ มหาวิทยาลัยพะเยา นาโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุกจิ พันธุ์พมิ านมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ แพทย์หญิงกิตติยา ไทยธวัธ รองคณบดีฝ่ายบริหาร พร้ อมทั้ง
คณาจารย์ และบุคลากร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้ อนรับและให้ โอวาทแก่นิสิตใหม่ โดยมีกจิ กรรมดังนี้ แนะนาบุคคลากร
ภาพรวมด้ า นวิช าการ และงานพั ฒ นาคุ ณ ภาพนิ สิ ต ของคณะแพทยศาสตร์ รวมทั้ ง แนะน ารายละเอี ยดหลั ก สู ต ร
แพทยศาสตรบั ณฑิต และหลัก สู ต รวิท ยาศาสตรบั ณ ฑิต สาขาปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ตลอดจนการใช้ ชี วิต
ในรั้ ว มหาวิทยาลัยจนส าเร็ จการศึ ก ษา และศิ ษ ย์ เก่ า แต่ ล ะหลักสู ตรร่ ว มพูดคุ ยประสบการณ์ ทางานหลังจากส าเร็ จ
การศึกษากับนิสิตใหม่

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการค่ ายสานสัมพันธ์ พนี่ ้ อง (First Meet to First Date) ประจาปี การศึกษา 2565
วั น ที่ 11-12 มิ ถุ น ายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย พะเยา โดย สโมสรนิ สิ ตหลั ก สู ตร
แพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต จั ด โครงการค่ า ยสานสั ม พั น ธ์ พี่ น้ อ ง (First Meet to First Date) ประจ าปี การศึ ก ษา 2565
ณ ห้ องเรียน MD4401
โครงการค่ ายสานสั มพันธ์ ฯ จัดขึ้นเพื่อเตรี ยมความพร้ อมให้ นิสิต แพทย์ ใหม่ ซึ่ งประกอบด้ วยนิสิต แพทย์
ชั้ นปี ที่ 1 และนิสิตแพทย์ ช้ ั นปี ที่ 2 (แพทย์ แนวใหม่ ) ได้ เรี ยนรู้ ความเป็ นอยู่ของนิ สิตแพทย์ มหาวิทยาลัยพะเยารู้ จัก
การปรั บตัวเข้ ากับผู้อื่น เกิดความสมัครสมานสามัคคีระหว่ างรุ่ นพี่ รุ่ นเพื่อน และรุ่ นน้ อง รวมทั้งมีจริยธรรม และความ
ภาคภูมิใจในวิชาชี พแพทย์

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรมอย่ างเป็ นระบบ และการวิเคราะห์ อภิมาน
(Systematic Review and Meta-Analysis)"
วันที่ 16-17 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ จัดโครงการ "การทบทวนวรรณกรรม
อย่ างเป็ นระบบ และการวิเคราะห์ อภิมาน (Systematic Review and Meta-Analysis)" ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์
พิ เ ศษ ดร.มณฑล สงวนเสริ ม ศรี โรงพยาบาลมหาวิ ท ยาลั ย พะเยา และผ่ า นระบบออนไลน์ Zoom Meeting
โดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกจิ พันธุ์พมิ านมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้ อนรับวิทยากร และผู้เข้ าร่ วมอบรม
ได้ รับเกียรติจาก รองศาสตราจารย์ ดร. เภสั ชกร สุ รศักดิ์ เสาแก้ว คณบดีคณะเภสั ชศาสตร์ เป็ นวิทยากรบรรยาย
ให้ ความรู้ และให้ คาปรึกษาการเขียนงานวิจัยของผู้เข้ าร่ วมโครงการในครั้งนีด้ ้ วย

คณะแพทยศาสตร์ จัดโครงการรับน้ องใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2565

วัน ที่ 20-21 มิ ถุ น ายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา โดยสโมสรนิ สิ ต คณะแพทยศาสตร์
จั ด โครงการรั บ น้ อ งใหม่ ค ณะแพทยศาสตร์ ประจ าปี การศึ ก ษา 2565 กิ จ กรรมรั บ น้ อ งใหม่ ค ณะแพทยศาสตร์
เป็ นประเพณีที่ดีงามและหล่ อหลอมความเป็ นสถาบัน โดยปลูกฝังและเสริ มสร้ าง ระบบความเป็ นพี่น้อง ระเบียบวินัย
ประเพณี ความสามัคคี มีน้าใจ และการช่ วยเหลื อ แนะนารุ่ นน้ อง มีวัตถุ ประสงค์ เพื่ อเสริ มสร้ า งความรู้ และทักษะ
ในการดาเนินชี วิตของนิสิตนักศึกษาใหม่ เสริมสร้ างค่ านิยมในการเป็ นนิสิตที่ดี ความอบอุ่นและประทับใจ อันจะนาไป
สู่ ความสั ม พั น ธ์ อั น ดี ร ะหว่ า งรุ่ น พี่ กั บ รุ่ น น้ อ งในภายภาคหน้ า ณ สนามกีฬ า โรงเรี ย นสาธิ ต มหาวิท ยาลัย พะเยา
(สนามบาสเกตบอล) มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5/2565
วั น ที่ 22 มิ ถุ น ายน 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ จั ด ประชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ครั้ งที่ 5/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิจ พันธุ์ พิม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
เป็ นประธานในการประชุ ม พร้ อมด้ วยคณะกรรมการฯ เข้ าร่ วมประชุ ม ณ ห้ องประชุ มศาสตราจารย์ พิเศษ ดร.มณฑล
สงวนเสริมศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ให้ การต้ อนรับ คณะครู และนักเรียน
โรงเรียนองค์ การบริหารส่ วนจังหวัดเชียงราย

วันที่ 24 มิถุนายน 2565 คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นาโดย ศ.นพ.สุ กจิ พันธุ์พมิ านมาศ
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หารและบุคลากร ให้ การต้ อนรับ คณะครู และนักเรี ยน โรงเรียนองค์ การ
บริ หารส่ วนจังหวัดเชี ยงราย ในโอกาสมาเยี่ยมชมศึ กษาดูงานคณะแพทยศาสตร์ เยี่ยมชมแผนกผู้ป่วยนอก ผู้ป่วยใน
เภสั ชกรรม ห้ องปฏิบัติการ แผนรั งสี วินิจฉั ย ห้ องคลอด และแผนกอุบัติเหตุฉุกเฉิ น โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
เยี่ ย มชมห้ อ ง Anatomy Hall ภาควิ ช ากายวิ ภ าคศาสตร์ คณะวิ ท ยาศาสตร์ การแพทย์ รั บ ชมวี ดี ทั ศ น์ แนะน า
คณะแพทยศาสตร์ แนะน าการเรี ย นการสอนหลั ก สู ต รแพทยศาสตรบั ณ ฑิ ต โดย แพทย์ ห ญิ ง สรั ส วดี เถลิ ง ศก
รองคณะบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพนิสิต ณ ห้ องประชุ มเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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