






บุคลากรท่ีได้รับต าแหน่งทางวิชาการ
คณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจ าเดือนสิงหาคม – เดือนกันยายน 2564

รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เสกสรรค์ ทองต๊ิบ

ต าแหน่ง รองศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตั้งแต่วันท่ี 22 ตุลาคม 2562

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์
ตั้งแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2562

ต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ในสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์

อนุสาขาวิชาวิทยาศาสตร์อนามันส่ิงแวดล้อม
ตั้งแต่วันท่ี 27 มิถุนายน 2562



อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว
ที่ได้รับรางวัลชนะเลศิ 

อันดับ 1

คณะสาธารณสุขศาสตร ์แสดงความยินดีกับ
อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ประจ าหลักสูตร
วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ
ความปลอดภัย ที่ ได้รับรางวัลชนะเลิศ อันดับ 1
ชื่อเรื่องกรณีศึกษา การประยุกต์ใช้เครื่องจักรจ าลอง 
เพื่อฝึกทักษะการค้นหาอันตรายและประเมินความ
เสี่ยงและผู้ด าเนินการ Super KPI 1.3 ด้านนวัตกรรม
การ เ รี ย น ก ารสอน  ใ นก ารน า เ สนอกิ จ ก ร รม
Show & Share UP-KM 2021 โครงการนวัตกรรมการ
เรียนการสอน

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ขอแสดงความยินดีกับบุคลากรสายวิชาการ
ท่ีผ่านการประเมินระดับอาจารย์มืออาชีพ มหาวิทยาลัยพะเยา

ผศ.ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ดร.วรางคณา กล้าจริง อาจารย์พงศ์นเรศ แจ้งพรมมา

ผ่านการประเมิน
ระดับอาจารย์มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับท่ี 2

ผ่านการประเมิน
ระดับอาจารย์มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับท่ี 2

ผ่านการประเมิน
ระดับอาจารย์มืออาชีพ

มหาวิทยาลัยพะเยา ระดับท่ี 3
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Super KPI
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน 
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เรื่องSuper KPI 1.2
ด้านการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์

Super KPI 1.3
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน 

Super KPI 1.4
นวัตกรรมการเรียนการสอน
เพื่อยกระดับคุณภาพชุมชน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินการตาม ตัวชี้วัดเร่งด่วน Super KPI โดยได้น าพันธกิจมาใช้ในการก าหนด
เป้าหมายและตัวชี้วัดการพัฒนามหาวิทยาลัยตามแผนยุทธศาสตร์ ได้แก่ การด าเนินการ Super KPI ด้านการพัฒนา
คุณภาพนิสิต ให้นิสิตประยุกต์ความรู้เพื่อให้บริการแก่ชุมชน และส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรม สืบสาน รักษาและ
ค่านิยมไทย จ านวน 2 เรื่อง Super KPI 1.2 ด้านการจัดการเรยีนการสอนออนไลน์  จ านวน 7 รายวิชา Super KPI 1.3 
ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน จ านวน 5 เรื่อง และ Super KPI 1.4 นวัตกรรมการเรียนการสอนเพื่อยกระดับ
คุณภาพชุมชน จ านวน 4 เรื่อง 

Super KPI ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต



Super KPI ด้านการพัฒนาคุณภาพนิสิต

Super KPI 1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 



Super KPI 1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 



Super KPI 1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 



Super KPI 1.2 ด้านการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ 



Super KPI 1.3 ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน



Super KPI 1.3 ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน



Super KPI 1.3 ด้านนวัตกรรมการเรียนการสอน



Super KPI 1.4 นวัตกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชุมชน



Super KPI 1.4 นวัตกรรมการเรยีนการสอนเพ่ือยกระดับคุณภาพชุมชน



บุคลากรสายวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ตีพมิพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ บรรลุ
ตามตัวชี้วัด ปี 2564 (Super KPI) ยุทธศาสตร์ที่ 2 ด้านวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัยพะเยา 
จ านวน 14 ผลงาน โดยมีค่าดัชนีชี้วัดการประเมินและจัดอันดับวารสาร ดังน้ี Q1 จ านวน 7 เรื่อง  Q3 
จ านวน 5 เรื่อง Q4 จ านวน 1 เรื่อง และ ฐานข้อมูล Scopus เป็นฐานข้อมูลบรรณานุกรมและบทคัดย่อ 
จ านวน 1 เรื่อง
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ตามที่ มหาวิทยาลัยพะเยา ได้ประกาศเปิดรับค าของบประมาณสนับสนุนทุน 

Fundamental Fund (FF65) ประเภท “ทุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย” ประจ าปี
งบประมาณ พ.ศ. 2565 เพ่ือสนับสนุนพัฒนาศักยภาพนักวิจัย

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับทุนสนับสนุนโครงการวิจัย 
ประจ าปี 2565 (ภายในมหาวิทยาลัยพะเยา) จ านวน 8 ทุน





รางวัลความภาคภูมิใจ

นางสาวธนัตดา ลู่บุญเกรยีงไกร  

ชนะเลิศ
ในกิจกรรม 

I-CON UP 2021 
และได้เป็น 

International Ambassador 
University of Phayao

ในปี 2564

CC-BY :𝑼𝑷 𝑴𝑰𝑹𝑹𝑶𝑹 : งานพัฒนาคุณภาพนิสิตคณะสาธารณสุขศาสตร ์/ 
งานประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขสาสตร์



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ต าบลแม่กา อ าเภอเมือง จังหวัดพะเยา 56000
โทร 0 5446 6666 ต่อ 3315 โทรสาร 0 5446 6698 www.ph.up.ac.th


