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สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 7
เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะโดยมี
คณบดีและบุคลากรให้การต้อนรับ

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์
ประจำเดือนตุลาคม 2564
ปีที่ 1
ฉบับที่ 2

ผลงานเด่น เดือนตุลาคม
นำเสนอผลการดำเนินงานของคณะ มุ่งเน้น
กิจกรรมและโครงการที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์
ของคณะ

ภูมิทัศน์และสิ่งแวดล้อม

ผู้บริหารได้เล็งเห็นถึงความสำคัญของสิ่งแวดล้อม
เพื่ออำนวยความสะดวกในการจัดกิจกรรมของนิสิต

สภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 7

วันพฤหัสบดีที่ 14 กันยายน 2564 อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย์ ดร.สุภกร พงศบางโพธิ์
พร้อมด้วยคณะผู้บริหาร เดินทางเข้าเยี่ยมคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา เนื่องในโอกาสที่
คณะฯ เป็นเจ้าภาพจัดสภากาแฟสัญจร ครั้งที่ 7 เพื่อรับฟังนโยบายการดำเนินงานของคณะ โดยมีคณบดี
และบุคลากรให้การต้อนรับ ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสุขศาสตร์

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ผู้ช่วย

โดยมีแผนการจัดอบรมในปี 2564 หลักสูตร

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า ได้นำเสนอ

ละ 3 ครั้ง ในช่วงเดือน มกราคม มีนาคม

ผลการดำเนินงานของคณะในรอบ

และ มิถุนายน ซึ่งในปัจจุบันได้มุ่งเน้นเตรียม

ปีงบประมาณที่ผ่านมา ซึ่งได้มุ่งเน้นกิจกรรม

คนและเสริมสร้างศักยภาพคนด้วยการ

และโครงการที่สอดคล้องตามวิสัยทัศน์ของ

ดำเนินโครงการที่ใช้นวัตกรรมการเรียนการ

คณะ คือ เป็นสถาบันการศึกษาชั้นนำที่มีผล

สอนเพื่อยกระดับคุณภาพชุมชนควบคู่กับ

ดำเนินการเป็นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์

การพัฒนาคุณภาพนิสิต มีผลงานวิจัยและ

และการแพทย์แผนตะวันออก ในการสร้าง

กลุ่มวิจัย ได้รับการสนับสนุนทุนจากหลาย

ปัญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื่อยกระดับ

ภาคส่วนกว่า 11 โครงการ ปัจจุบันมีผลงาน

คุณภาพชีวิตที่ยั่งยืนของชุมชน สู่สากล ซึ่ง

วิจัยที่ตีพิมพ์ระดับชาติ และระดับนานาชาติ

คณะได้นำเสนอหลักสูตรระยะสั้น(Non-

ตาม Super KPI สายวิชาการ จำนวน 31

degree programs) จำนวน 2 หลักสูตร

ผลงาน

คือ

1. หลักสูตร “การนวดน้ำมันเพื่อสุขภาพ”
2. หลักสูตร “การวิจัยและสถิติด้าน
สาธารณสุข”

อธิการบดีมหาวิทยาลัยพะเยา ได้ให้เกียรติ
มอบประกาศนียบัตรให้กับทีมนิสิต ที่ได้จัดทำ
โครงการเพื่อสาธารณประโยชน์ชุมชนภายใต้
โครงการจิตสำนึกรักเมืองไทยปีที่ 12 โดย
กระทรวงกลาโหม ชื่อโครงการว่า SMART
GEL GOOD HEALTH (เจลประคบเย็น
เพื่อสุขภาพ)

ผลงานเด่น
เดือนตุลาคม
รองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ
ตีพิมพ์ผลงานวิจัยระดับนานาชาติ
เรื่อง Risk Factors Associated with
Fall Awareness, Falls, and Quality of
Life Among Ethnic Minority Older
Adults in Upper Northern Thailand

ทุนสนับสนุน
งานวิจัยเพื่อการพัฒนางาน
ประจำ (R2R) รุ่นที่ 9
ประจำปีงบประมาณ
พ.ศ. 2565
ของมหาวิทยาลัยพะเยา

ภูมิทัศน์
และสิ่งแวดล้อม
ภายในอาคาร
คณะสาธารรสุขศาสตร์

มุงหลังคา

เทพื้น...

โดยใช้งบประมาณโครงการปรับปรุงระบบสาธารณูปโภคและซ่อมแซมอาคารสถานที่

ทำหลังคาและเทพื้น
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มุทิตาจิต แด่

พิธีไหว้ครูแผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์

คุณสุรศักดิ์ ชัยชนะ

คณะสาธารณสุขศาสตร์โดย สาขา
วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธีไหว้ครู
แผนไทย บรมครูชีวกโกมารภัจจ์โดยได้รับ
เกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ พร้อม

คณะสาธารณสุขศาสตร์โดย ผู้ช่วย

ด้วยนายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน เป็น

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะ

ประธานในพิธี พราหมณ์ (บวงสรวงเทพเทวา

สาธารณสุขศาสตร์ พร้อมด้วยผู้ช่วย

และพิธีไหว้ครู) โดยมี อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะ

ศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดี

ปกรณ์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ฝ่ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร และผู้ช่วย

ประยุกต์บัณฑิต และอาจารย์สาขาวิชาการ

ศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ประธาน

แพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากรและนิสิต

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้มอบ

เข้าร่วมพิธี เพื่อแสดงออกถึงการเคารพและ

ของที่ระลึกแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณสุรศักดิ์

กตัญญูกตเวที กราบไหว้บรมครูและ

ชัยชนะ นักวิชาการสาธารณสุขเชี่ยวชาญ

ปูชนียบุคคลผู้ประสิทธิ์ประสาทวิชาทางการ

สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดพะเยา เนื่องในการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์

เกษียณอายุราชการ
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กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยงประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพ

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดำเนินการ
ประชุมเพื่อติดตาม และนำเสนอในการปรับปรุง
หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที่ดำเนินการปรับปรุงใหม่

2565 จำนวน 5 หลักสูตร

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี่เลี้ยง
ประจำแหล่งฝึกงานวิชาชีพ ของนิสิตหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ ประจำปีการศึกษ 2564 ดยได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุข
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ศาสตร์ กล่าวเปิดและกล่าวขอบคุณแหล่งฝึกงานวิชาชีพที่ได้ให้ความ
อนุเคราะห์เป็นแหล่งฝึกงานวิชาชีพให้กับนิสิต
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ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
โดยได้รับเกียรติจาก
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ กล่าวเปิดและให้โอวาทแก่
นิสิตชั้นปีที่ 4 สาขาวิชาอนามัยสิ่ง
แวดล้อม นิสิตชั้นปีที่ 5 สาขาวิชา
อนามัยสิ่งแวดล้อมคู่ขนาน
นิติศาสตร์ และสาขาวิชาอนามัยสิ่ง
แวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์
ทั้งนี้ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธาน
หลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที่
ได้แสดงความยินดีในการไปปฏิบัติ
สหกิจศึกษา เพื่อให้นิสิตเกิดความ
ภาคภูมิใจในความเป็นนิสิตสาขา
วิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ก่อเกิดความ

เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา

ผูกพันและเป็นส่วนหนึ่งของ
มหาวิทยาลัยพะเยา และเพื่อให้
สอดคล้องกับสถานการแพร่ระบาด
ของเชื้อไวรัสโคโรนา (COVID-19)
และให้นิสิตสามารถได้รับ
ประสบการณ์ไปใช้ได้หลังจากสำเร็จ
การศึกษากิจกรรมจัดใน
รูปแบบออนไลค์ ผ่านระบบ

ZOOM

สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.วัชระ แลน้อย รองคณบดีคณะเกษตรและทรัพยากรธรรมชาติ มหาวิทยาลัยพะเยา มาบรรยายในหัวข้อ
การคิดเชิงออกแบบกับสหกิจศึกษา ซึ่งเป็นผู้มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ที่ให้เกียรติมาเป็นวิทยากร
พร้อมด้วยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อรัณย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา
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อนามัยสิ่งแวดล้อม บรรยายในหัวข้อการปรับตัวและความรับผิดชอบในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในโครงการ
เตรียมความพร้อมนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดล้อม ประจำปีการศึกษา 2564 ซึ่งนิสิตได้รับ
ทั้งความรู้และความสนุกสนานกันถ้วนหน้า

มาตรการควบคุมโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ปิดที่ทำการชั่วคราว
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19
ระหว่างวันที่
20-31 ตุลาคม 2564
ขยายระยะเวลา
ปิดที่ทำการชั่วคราว
เนื่องจากการระบาดของ COVID-19
1-7 พฤศจิกายน 2564
ออนไลน์ 100 %
การจัดการเรียนการสอน
การสอบ
การปฏิบัติงานของหน่วยงาน

WORK FROM HOME
เพื่อป้องการแพร่ระบาดของโรค
ไวรัสโคโรนา สายพันธุ์ใหม่ 2019

(COVID-19) ที่มีการแพร่ระบาด
อย่างรวดเร็วในขณะนี้
มหาวิทยาลัยพะเยาได้ออก
แนวทางปฏิบัติของบุคลากรใน
มหาวิทยาลัยพะเยา พร้อมทั้งให้
ติดตามข่าวสารและมาตราการจาก
กระทรวงสาธารณสุข กรมควบคุม
โรค หรือ ประกาศจากภาครัฐ โดย
ให้ถือปฏิบัติอย่างเคร่งครัด

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา 19 หมู่ 2 ตำบลแม่กา อำเภอเมืองพะเยา จังหวัดพะเยา 56000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313-3318 หมายเลขโทรสาร 0 5446 6698

website: http://ph.up.ac.th E-mail : ph@up.ac.th

