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โครงการค่ ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้ านหนอง
หล่ ม ตาบลหนองหล่ ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
12 กรกฎาคม 2565

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้ านหนองหล่ม
ตาบลหนองหล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
วันที่ 12 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จั ด โครงการ "ค่ า ยอาสาแพทยศาสตร์
ครั้ งที่ 5" ร่ วมกับ หน่ วยแพทย์ เคลื่อนที่สิงห์ อาสา โดย มูลนิธิพระยาภิรมย์ ภักดี และ บริ ษัท บุญรอดบริ วเวอรี่ จากัด
ณ โรงเรี ยนบ้ านหนองหล่ ม ตาบลหนองหล่ ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ
พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ ตั ว แทนหน่ ว ยแพทย์ เ คลื่ อ นที่ สิ ง ห์ อ าสา อาจารย์ แ พทย์ บุ ค ลากร
นิ สิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบั ณฑิต และนิ สิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉิ นการแพทย์
เข้ าร่ วมโครงการดั งกล่ าว ทั้งนี้ได้ รับเกียรติจาก นายสนั่น เลิศทอง ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ า นหนองหล่ ม คณะครู
นั ก เรี ยน รวมทั้ง นายศิ ริรับ เลิศค า นายกเทศมนตรี ต าบลหนองหล่ ม และสมาชิ กสภาเทศบาลฯ ให้ การต้ อ นรั บ
อย่ างอบอุ่น

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการค่ายอาสาแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 5 ณ โรงเรียนบ้ านหนองหล่ม
ตาบลหนองหล่ม อาเภอดอกคาใต้ จังหวัดพะเยา
โครงการค่ ายอาสาแพทยศาสตร์ จัดขึ้นเพื่อส่ งเสริ มให้ นักเรี ยนได้ มีความรู้ เกี่ยวกับการดูแลสุ ขภาพและการ
จัดการสุ ขภาวะที่ดีได้ อย่ างเหมาะสม เสริ มสร้ างให้ นิสิตได้ เรี ยนรู้ เกี่ยวกับการมีจิตสาธารณะต่ อสั งคม การทางานเป็ น
หมู่คณะ และการเสี ยสละเวลาส่ วนตนเพื่อประโยชน์ ของส่ วนรวม และเป็ นแบบอย่ างที่ดีให้ กับนิสิตคณะแพทยศาสตร์
รุ่ นต่ อไป และปลูกฝังจิตสานึกเกีย่ วกับการทางานเพื่อสั งคม

สาหรับกิจกรรมในครั้งนี้ประกอบด้ วย กิจกรรมมอบยาและเวชภัณฑ์ ต่างๆ อุปกรณ์ กีฬา อุปกรณ์ ทางการศึกษา
กิจกรรมพัฒนาภูมิทศั น์ และปรับปรุ งห้ องพยาบาล โรงเรียนหนองหล่ม กิจกรรมฐานให้ ความรู้ เกีย่ วกับยาเสพติดให้ โทษ
การแปรงฟัน (สาหรับนักเรียนชั้น ป. 1-3) ความรู้ เกีย่ วกับไข้ หวัดใหญ่ ไข้ เลือดออก โควิด-19 โรคติดต่ อทางเพศสั มพันธ์
(สาหรับนักเรียนชั้น ป.4 ขึน้ ไป) และการปฐมพยาบาลเบื้องต้ น

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุมคณะกรรมการบริหารหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565

วัน ที่ 5 กรกฎาคม 2565 เวลา 13.00 - 16.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ จั ด ประชุ ม
คณะกรรมการบริ หารหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต คณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 4/2565 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
แพทยศาสตรศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ ตลอดจนตัวแทนนิสิตแพทย์ เข้ าร่ วมประชุ ม ณ ศู นย์ แพทยศาสตร
ศึกษาชั้นคลินิก โรงพยาบาลนครพิงค์ และประชุ มผ่ านระบบออนไลน์ Zoom Meeting

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ าร่ วมงานประชุ มวิชาการและการแข่ งขันกีฬาสมาพันธ์ นิสิตนักศึกษา
ฉุกเฉินการแพทย์ ประจาปี 2565
วันที่ 14-15 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เข้ าร่ วมงานประชุ มวิชาการและการแข่ งขัน
กีฬาสมาพันธ์ นิสิตนักศึ กษาฉุ กเฉิ นการแพทย์ ประจาปี 2565 นาทีมโดย แพทย์ หญิงกิตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่าย
บริ หาร นายแพทย์ พีรณัฐ ผลวิช า ประธานหลัก สู ต รปฏิ บั ติ ก ารฉุ ก เฉิ นการแพทย์ อาจารย์ ทัศนี ย์ ศรี โพธิ์ อาจารย์
สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉิ นการแพทย์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ศราวุธ จันทรขา อาจารย์ คณะสถาปั ตยกรรมศาสตร์ และ
ศิลปกรรมศาสตร์ บุคลากรและนิสิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัติการฉุ กเฉิ นการแพทย์ เข้ าร่ วมงาน
ดังกล่าว ณ คณะแพทยศาสตร์ วชิรพยาบาล มหาวิทยาลัยนวมินทราธิราช กรุ งเทพมหานคร

คณแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ าร่ วมพิธีวนั สถาปนามหาวิทยาลัยพะเยา ครบรอบ 12
ปี

วัน ที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณแพทยศาสตร์ มหาวิท ยาลัย พะเยา น าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุ กิ จ
พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์ สรวิศ บุ ญญฐี ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา
พร้ อมด้ วยบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วมพิธีวันสถาปนามหาวิทยาลัยพะเยาครบรอบ 12 ปี ณ ลานประดิษฐาน
พระพุทธภุชคารั กษ์ พระพุทธรู ปประจามหาวิทยาลัยพะเยา ณ ห้ องศรี เมือง อาคารเวียงพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา
และ ณ ลานพระบรมราชานุสาวรี ย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช เพื่อร่ วมน้ อมราลึกถึงพระเกียรติคุณอันยิ่งใหญ่ รวมทั้ง
เป็ นสิ ริมงคลแก่ บุคลากรมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากรใหม่ ประจาปี 2565
วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการปฐมนิเทศอาจารย์ และบุคลากร
ใหม่ ประจาปี 2565 นาโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ นายแพทย์ สรวิศ
บุญญฐี ผู้อานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวต้ อนรับอาจารย์
และบุคลากรใหม่ ซึ่ งมีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ อาจารย์ และบุคลากรใหม่ คณะแพทยศาสตร์ ได้ ทราบถึงวิสัยทัศน์ พันธกิจ
นโยบายต่ างๆ ทิศทางการดาเนินงานของคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ขั้นตอนแนวปฏิบัติ
ในการปฏิบัติงานกฎระเบียบต่ างๆ ของคณะแพทยศาสตร์ และมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ลงพืน้ ที่ออกหน่ วยบริการสุ ขภาพและจัดตั้งศูนย์ สุขภาพ "อบรมให้
ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการช่ วยฟื้ นคืนชีพ (CPR)"

วันที่ 18 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ลงพื้นที่ออกหน่ วยบริ การสุ ขภาพและจัดตั้ง
ศู นย์ สุขภาพ "อบรมให้ ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการช่ วยฟื้ นคืนชี พ (CPR)" ณ โรงเรี ยนบ้ านใหม่ ปางค่ า
(ภูลังกาอนุสรณ์ ) ตาบลผาช้ างน้ อย อาเภอปง จังหวัดพะเยา นาโดย แพทย์ หญิงเพ็ญนิภัท นภีรงค์ รองคณบดีฝ่ายวิจัย
และบริการวิชาการ พร้ อมด้ วยบุคลากรทางการแพทย์ และนิสิตปฏิบัติการฉุ กเฉิ นการแพทย์ ลงพื้นที่ออกหน่ วยบริการ
สุ ขภาพและจัดตั้งศู นย์ สุขภาพ "อบรมให้ ความรู้ การปฐมพยาบาลเบื้องต้ นและการช่ วยฟื้ นคื นชี พ (CPR)" เข้ าร่ วม
โครงการดังกล่ าว ทั้งนี้ได้ รับเกียรติจาก นายอดุ ลย์ สิ งห์ คา ผู้อานวยการโรงเรี ยนบ้ านใหม่ ปางค่ า (ภู ลังกาอนุ สรณ์ )
และคณะครู นักเรียน โรงเรียนบ้ านใหม่ ปางค่ า ให้ การต้ อนรับเป็ นอย่างดี

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดพิธีไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2565

วันที่ 21 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จั ด พิธี ไ หว้ ค รู ประจ าปี การศึ กษา 2565
เพื่อให้ นิสิตได้ แสดงถึงความเคารพกตเวทีแด่ ท่านบูรพาจารย์ และครู บาอาจารย์ และเป็ นการสื บสานประเพณีวฒ
ั นธรรม
อันดีงาม ได้ รับเกียรติจาก ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เป็ นประธานกล่ าว
ให้ โอวาทแก่นิสิต พร้ อมด้ วยคณะผู้บริหาร คณาจารย์ และบุคลากร เข้ าร่ วมโครงการพิธีไหว้ ครู ประจาปี การศึกษา 2565
ณ ห้ องหอประชุ มพญางาเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดโครงการทาสั ญญานิสิตแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2565
วันที่ 22 กรกฎาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดโครงการทาสั ญญาการเป็ นนั ก ศึ ก ษา
เพื่อศึกษาวิชาแพทยศาสตร์ ประจาปี การศึกษา 2565 ตามโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท โดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์ สุ กิ จ พั น ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ พร้ อมด้ วยผู้ บ ริ ห าร คณาจารย์ และบุ ค ลากร
คณะแพทยศาสตร์ ให้ การต้ อนรั บผู้ปกครองและนิสิตแพทย์ ในการทาสั ญญาฯ ดังกล่ าว ณ ห้ องภูกามยาว5 (PKY5)
มหาวิทยาลัยพะเยา

ทั้งนี้ ได้ รับเกียรติจากคุณจเร บัวสั มฤทธิ์ และทีมงานฝ่ ายทรัพยากรมนุษย์ สาธารณสุ ขจังหวัดพะเยา สานักงาน
สาธารณสุ ขจั งหวัดพะเยา ให้ แนะนาการทาสั ญญานิสิตแพทย์ ซึ่ งในการทาสั ญญาครั้ งนี้มีวัตถุ ประสงค์ เพื่อให้ นิสิต
ที่ศึกษาหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิตทาสั ญญากับกระทรวงสาธารณสุ ข ตามโครงการผลิตแพทย์ เพิ่มเพื่อชาวชนบท
และนิสิตทีจ่ บการศึกษาแล้วเข้ ารับราชการในตอบสนองความต้ องการของประเทศชาติ ต่ อไป

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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