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กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๕
วันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒๕๖๕

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ดาเนินโครงการทบทวนแผนยุทธศาสตร์ และจัดทาแผนปฏิบัตกิ าร ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 ณ โรงแรมฟลอร่ า ครีค เชียงใหม่
วันที่ 7 - 9 สิ งหาคม 2565 ผูบ้ ริ หารคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา นาโดย ศาสตราจารย์
นายแพทย์สุ กิจ พันธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์ และนายแพทย์สรวิศ บุ ญญฐี ผูอ้ านวยการโรงพยาบาล
มหาวิท ยาลัย พะเยา ได้ดาเนิ นโครงการทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ และจัดท าแผนปฏิ บ ัติก ารประจาปี งบประมาณ
พ.ศ. 2566 ร่ ว มกับ บุ ค ลากรภายในคณะแพทยศาสตร์ ระหว่า งวัน ที่ 7 - 9 สิ ง หาคม 2565 ณ ณ โรงแรมฟลอร่ า
ครี ค เชียงใหม่

แพทย์หญิงกิ ตติยา ไทยธวัช รองคณบดีฝ่ายบริ หาร คณะแพทยศาสตร์ กล่าวถึ งความเป็ นมาของโครงการฯ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ กล่าวเปิ ดโครงการฯ และมอบนโยบายสาคัญ
ที่ จะมุ่ ง เน้นพัฒนาคณะแพทยศาสตร์ ในปี งบประมาณ พ.ศ. 2566 - 2570 ซึ่ งคณะแพทยศาสตร์ ได้ก าหนดทิ ศ ทาง
การดาเนิ นงานของคณะฯ ให้สาเร็ จบรรลุ ตามเป้ าหมายที่ ต้ งั ไว้ โดยมุ่งเน้น "ผลิ ตแพทย์ที่มีภูมิปัญญา และจิตอาสา
ที่เป็ นผูน้ าด้านการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม" เพื่อนาไปสู่ วิสัยทัศน์ "เป็ นโรงเรี ยนแพทย์ ชั้นนาของล้านนาตะวันออก
(Leading medical school of Eastern Lanna)" และดาเนินการทางานให้บรรลุตามพันธกิจของคณะฯ 5 ด้าน
1. ผลิตบัณฑิตทางด้านการแพทย์ ที่มีภูมิปัญญาและจิตอาสา เป็ นผูน้ าด้านการดูแลสุ ขภาพแบบองค์รวม
2. สร้างงานวิจยั และนวัตกรรม ด้านแพทยศาสตรศึกษาและวิทยาศาสตร์สุขภาพ ในระดับชาติและนานาชาติ
3. บริ การทางวิชาการ บริ การวิชาชีพ และประยุกต์ใช้เทคโนโลยี เพื่อยกระดับคุณภาพชีวติ ของชุมชนและสังคม
อย่างยัง่ ยืน
4. ทานุบารุ งศิลปะวัฒนธรรมท้องถิ่นและร่ วมสื บสานประเพณี ความเป็ นไทย
5. บริ หารด้วยหลักธรรมาภิบาล และส่ งเสริ มการมีส่วนร่ วมของบุคลากรและชุมชน

การทบทวนแผนยุท ธศาสตร์ เ พื่ อ การพัฒ นาคณะแพทยศาสตร์ และการจัด ท าแผนปฏิ บ ัติ ก าร ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2566 จาเป็ นต้องวิเคราะห์ผลการดาเนิ นงานในปี ที่ผ่านมา พร้อมคานึงถึงบริ บทในปั จจุบนั และแผน
ยุทธศาสตร์ อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง อาทิเช่น แผนยุทธศาสตร์ การพัฒนามหาวิทยาลัยพะเยา ประจาปี งบประมาณ พ.ศ. 25662570 รวมทั้ง สอดคล้อ งกับ การจัด กลุ่ ม สถาบัน อุ ด มศึ ก ษา ตามพระราชบัญ ญัติ ก ารอุ ด มศึ ก ษา พ.ศ. 2562 และ
กฎกระทรวงการจัดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษา พ.ศ.2564 ที่มีเป้ าหมายในการพลิกโฉมมหาวิทยาลัยให้สอดคล้องกับการ
พลิ กโฉมประเทศ (Reinvent the nation) เพื่อสร้ างและพัฒนาคนในศตวรรษที่ 21 ตลอดจนการวิเคราะห์ เพิ่มเติ มถึ ง
ประโยชน์และต้นทุนการดาเนินงาน ความพร้อมด้านการเงิน ศักยภาพของบุคลากรที่เป็ นกาลังสาคัญในการขับเคลื่อน
ยุท ธศาสตร์ ข องคณะแพทยศาสตร์ อี ก ทั้ง ยัง เป็ นการสนับ สนุ นแผนการดาเนิ นงานของมหาวิท ยาลัยพะเยา ต่ อไป
พร้อมกันนี้ได้ร่วมรณรงค์กิจกรรมของคณะแพทยศาสตร์ ในการต่อต้านการทุจริ ตทุกรู ปแบบ และบริ หารงานด้วยความ
ซื่อสัตย์ สุ จริ ต โปร่ งใสตรวจสอบได้

ทั้ง นี้ ไ ด้รับ เกี ย รติ จาก นายแพทย์ส รวิศ บุ ญญฐี ผูอ้ านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เป็ นวิทยากร
บรรยายเรื่ อง ทาไมต้องทบทวนระบบการบริ หารกลยุทธ์องค์กร ขั้นตอนกระบวนการจัดทากลยุทธ์ การถ่ายทอดทิศทาง
และกลยุทธ์ของอค์กร กิจกรรม workshop แบ่งกลุ่มตามยุทธศาสตร์ : วิเคราะห์สถานการณ์ปัจจุบนั ขององค์กร ทบทวน
พันธกิ จ วิสัยทัศน์ ค่านิ ยม วิเคราะห์ปัจจัยภายนอกและภายใน กาหนดเป้ าประสงค์ กลยุทธ์ และตัวชี้ วดั และจัดทา
แผนปฏิ บตั ิการ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2566 โดยเน้นกิ จกรรม/โครงการ ที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ การพัฒนา
คณะแพทยศาสตร์และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา เข้ าร่ วมกิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิริกติ ์ิ พระบรมราชินีนาถ
พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕

วันที่ ๑๕ สิ งหาคม ๒ค๖๕ ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ เข้ าร่ วม
กิจกรรมเฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิต์ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในโอกาส
มหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา ๙๐ พรรษา ๑๒ สิ ง หาคม ๒๕๖๕ โดยมี อธิ ก ารบดี ม หาวิ ท ยาลั ย พะเยา
รองศาสตราจารย์ ดร.สุ ภกร พงศบางโพธิ์ เป็ นประธานในพิธี
คณบดีคณะแพทยศาสตร์ ร่ วมกล่ าวคาถวายพระพรชั ยมงคล รับชมนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติ การแสดง
แบบผ้าไทยเฉลิมพระเกียรติ และรับมอบต้ นคามอกหลวง จากอธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ณ ลานอเนกประสงค์ ชั้น ๑
อาคารสานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยพะเยา และร่ วมปล่ อยพันธุ์ ปลา ณ บริ เวณอ่ างหลวง เพื่อเฉลิมพระเกียรติ
สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกิต์ิ พระบรมราชินีนาถ พระราชชนนีพันปี หลวง เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา
๙๐ พรรษา ๑๒ สิ งหาคม ๒๕๖๕

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ปลูกต้ น "คามอกหลวง" เฉลิมพระเกียรติ สมเด็จพระนางเจ้ าสิ ริกติ ์ิ
พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพนั ปี หลวง
วันที่ 15 สิ งหาคม 2565 ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุกิจ พันธุ์พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์ พร้อมด้วย
นายแพทย์ก ฤติ น นาราเวชสกุ ล รองผูอ้ านวยการฝ่ ายพัฒ นาคุ ณ ภาพองค์ก ร และนายแพทย์ว รกันต์ วรธ ารงผไท
รองผูอ้ านวยการฝ่ ายอานวยการ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ร่ วมปลู กต้นคามอกหลวง เฉลิ มพระเกี ยรติ สมเด็จ
พระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ พระบรมราชชนนี พนั ปี หลวง สมเด็จพระนางเจ้าสิ ริกิต์ ิ พระบรมราชิ นีนาถ
พระบรมราชชนนี พ ัน ปี หลวง เนื่ อ งในโอกาสมหามงคลเฉลิ ม พระชนมพรรษา 90 พรรษา 12 สิ ง หาคม 2565
ณ โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา รับการประเมินคุณภาพภายในระดับหลักสู ตร (AUN QA) หลักสู ตรวิทยา
ศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2564
วันที่ 15-16 สิ ง หาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัย พะเยา รั บการประเมิ นคุ ณภาพภายในระดับ
หลักสู ตร (AUN QA) หลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาปฏิ บตั ิการฉุ กเฉิ นการแพทย์ ประจาปี การศึกษา 2564
ณ ห้องประชุมรวงผึ้ง โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

โดยมี ว ตั ถุ ป ระสงค์เ พื่ อ ให้ห ลัก สู ต รฯ มี ม าตรฐานตามเกณฑ์ ที่ ก าหนดและน าผลการประเมิ น มาพัฒ นา
การด าเนิ น งานของหลัก สู ต รฯ น าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุ กิ จ พัน ธุ์ พิ ม านมาศ คณบดี ค ณะแพทยศาสตร์
กล่าวต้อนรับคณะกรรมการตรวจประเมิน พร้อมแนะนาผูบ้ ริ หาร คณาจารย์ และบุคลากรคณะแพทยศาสตร์ นาเสนอ
ผลการดาเนินงานของหลักสู ตรฯ ประจาปี การศึกษา 2564 โดย นายแพทย์พีรณัฐ ผลวิชา ประธานหลักสู ตรฯ พร้อมทั้ง
ให้การสัมภาษณ์ ประธานหลักสู ตร อาจารย์ประจาหลักสู ตร อาจารย์ผูส้ อน บุคลากรสายสนับสนุ น นิ สิต ศิ ษย์เก่ า/
ผูส้ าเร็ จการศึกษา ผูใ้ ช้บณั ฑิต และเจ้าหน้าที่สายสนับสนุน

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต
ปี การศึกษา 2565

วันที่ 17 สิ งหาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ที่ปรึ กษาพบนิ สิต หลักสู ตร
แพทยศาสตรบัณฑิต ปี การศึกษา 2565 นาโดย แพทย์หญิงสรัสวดี เถลิงศก รองคณบดีฝ่ายวิชาการและพัฒนาคุณภาพ
นิ สิ ต กล่ า วต้อ นรั บ นิ สิ ต ฯ พร้ อ มด้ว ยอาจารย์แ พทย์ คณาจารย์จ ากคณะร่ ว มสอนระดับ ชั้น ปรี ค ลิ นิ ก บุ ค ลากร
สายสนับสนุน และนิสิตหลักสู ตรแพทยศาสตรบัณฑิต ชั้นปี ที่ 1-3 เข้าร่ วมกิจกรรมในครั้งนี้ โดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึ กษา
ประจาชั้นปี ได้พบปะกับนิ สิตประจาชั้นปี แบ่งเป็ นกลุ่มย่อย เพื่อให้อาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มกับนิ สิตที่อยูใ่ นกากับ
ได้รับประทานอาหารร่ วมกัน ได้พูดคุยและให้คาปรึ กษาเกี่ยวกับปั ญหาด้านๆ กับนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ จัดประชุ มคณะกรรมการประจาคณะแพทยศาสตร์ ครั้งที่ 7/2565
วัน ที่ 18 สิ ง หาคม 2565 เวลา 09.00 - 12.00 น. คณะแพทยศาสตร์ จัด ประชุ ม คณะกรรมการประจ า
คณะแพทยศาสตร์ ครั้ งที่ 7/2565 โดยมี ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุ กิ จ พันธุ์ พิ มานมาศ คณบดี คณะแพทยศาสตร์
เป็ นประธานในการประชุม พร้อมด้วยคณะกรรมการฯ เข้าร่ วมประชุ ม ณ ห้องประชุ มศาสตราจารย์พิเศษ ดร.มณฑล
สงวนเสริ มศรี ชั้น 2 โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา การประชุ มคณะกรรมการฯ จัดขึ้ นเพื่อรายงานความก้าวหน้า
และติดตามผลการดาเนินงานของส่ วนงานต่าง ๆ ภายในคณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา จัดกิจกรรมอาจารย์ ที่ปรึกษาพบนิสิตหลักสู ตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาปฏิบัตกิ ารฉุกเฉินการแพทย์ ปี การศึกษา 2565

วันที่ 18 สิ งหาคม 2565 เวลา 12.00 -13.00 น. คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา จัดกิ จกรรมอาจารย์
ที่ ป รึ กษาพบนิ สิ ต หลัก สู ตรวิ ท ยาศาสตรบัณ ฑิ ต สาขาวิ ช าปฏิ บ ัติ ก ารฉุ ก เฉิ น การแพทย์ ปี การศึ ก ษา 2565
น าโดย ศาสตราจารย์ นายแพทย์สุ กิ จ พัน ธุ์ พิ ม านมาศ กล่ า วต้อ นรั บ นิ สิ ต ฯ พร้ อ มด้ว ยอาจารย์แ พทย์ บุ ค ลากร
สายสนับ สนุ น และนิ สิ ตหลัก สู ตรวิท ยาศาสตรบัณฑิ ต สาขาวิชาปฏิ บตั ิ ก ารฉุ กเฉิ นการแพทย์ ชั้นปี ที่ 1-3 เข้า ร่ วม
กิ จกรรมในครั้ งนี้ โดยจัดให้อาจารย์ที่ปรึ กษาประจาชั้นปี ได้พบปะกับนิ สิตประจาชั้นปี แบ่งเป็ นกลุ่ มย่อย เพื่อให้
อาจารย์ที่ปรึ กษาประจากลุ่มกับนิ สิตที่อยู่ในกากับ ได้รับประทานอาหารร่ วมกัน ได้พูดคุ ยและให้คาปรึ กษาเกี่ ยวกับ
ปัญหาด้านๆ กับนิสิต

คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ าร่ วมสั มมนาธรรมาภิบาลและความโปร่ งใสในการบริหารงาน
ของมหาวิทยาลัยในการกากับของรัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565

วันที่ 19 สิ งหาคม 2565 ที่ผ่านมา ศาสตราจารย์ นายแพทย์ สุกิจ พันธุ์ พิมานมาศ คณบดีคณะแพทยศาสตร์
พร้ อมด้ วยคณะผู้บริ หาร คณะแพทยศาสตร์ และโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา เข้ าร่ วมโครงการสั มมนาธรรมาภิบาล
และความโปร่ งใสในการบริหารงานของมหาวิทยาลัยในการกากับของรัฐ ประจาปี งบประมาณ พ.ศ.2565 มหาวิทยาลัย
พะเยา ณ ห้ องประชุ มเมืองพะเยา มหาวิทยาลัยพะเยา

คณะแพทยศาสตร์ ม.พะเยา ยินดีต้อนรับบุคลากรใหม่

คณะแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยพะเยา
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