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จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร์

ประจาํเดอืนตลุาคม 2564

ป�ที� 1
ฉบบัที� 2

สภากาแฟสญัจร ครั�งที� 7 
เพื�อรบัฟ�งนโยบายการดาํเนนิงานของคณะโดยมี
คณบดแีละบุคลากรใหก้ารต้อนรบั

ผลงานเด่น เดือนตลุาคม
นาํเสนอผลการดาํเนนิงานของคณะ มุง่เนน้
กิจกรรมและโครงการที�สอดคล้องตามวสิยัทัศน์
ของคณะ

ภมูทัิศนแ์ละสิ�งแวดล้อม
ผูบ้รหิารไดเ้ล็งเหน็ถึงความสาํคัญของสิ�งแวดล้อม
เพื�ออํานวยความสะดวกในการจดักิจกรรมของนสิติ



สภากาแฟสญัจร ครั�งที� 7
วนัพฤหสับดทีี� 14 กันยายน 2564 อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย ์ดร.สภุกร พงศบางโพธิ�
พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร เดนิทางเขา้เยี�ยมคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา เนื�องในโอกาสที�
คณะฯ เป�นเจา้ภาพจดัสภากาแฟสญัจร ครั�งที� 7 เพื�อรบัฟ�งนโยบายการดาํเนินงานของคณะ โดยมคีณบดี
และบุคลากรใหก้ารต้อนรบั ณ หอ้งประชุมคณะสาธารณสขุศาสตร์

คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ ไดน้าํเสนอ
ผลการดาํเนนิงานของคณะในรอบ
ป�งบประมาณที�ผา่นมา ซึ�งได้มุง่เนน้กิจกรรม
และโครงการที�สอดคล้องตามวสิยัทัศนข์อง
คณะ คือ เป�นสถาบนัการศึกษาชั�นนาํที�มผีล
ดําเนนิการเป�นเลิศด้านสาธารณสขุศาสตร์
และการแพทยแ์ผนตะวนัออก ในการสรา้ง
ป�ญญาและนวตักรรมสขุภาพเพื�อยกระดบั
คณุภาพชวีติที�ยั �งยนืของชุมชน สูส่ากล ซึ�ง
คณะได้นาํเสนอหลักสตูรระยะสั�น(Non-

degree programs) จาํนวน 2 หลักสตูร
คือ
     1. หลักสตูร “การนวดนํ�ามนัเพื�อสขุภาพ”

     2. หลักสตูร “การวจิยัและสถิติด้าน
สาธารณสขุ”

โดยมแีผนการจดัอบรมในป� 2564 หลักสตูร
ละ 3 ครั�ง ในชว่งเดอืน มกราคม มนีาคม
และ มถินุายน ซึ�งในป�จจุบนัไดมุ้ง่เนน้เตรยีม
คนและเสรมิสรา้งศักยภาพคนด้วยการ
ดาํเนนิโครงการที�ใชน้วตักรรมการเรยีนการ
สอนเพื�อยกระดบัคณุภาพชุมชนควบคู่กับ
การพฒันาคณุภาพนสิติ มผีลงานวจิยัและ
กลุ่มวจิยั ได้รบัการสนบัสนนุทนุจากหลาย
ภาคสว่นกวา่ 11 โครงการ ป�จจุบนัมผีลงาน
วจิยัที�ตีพมิพร์ะดบัชาติ และระดบันานาชาติ
ตาม Super KPI สายวชิาการ จาํนวน 31

ผลงาน

    อธกิารบดีมหาวทิยาลัยพะเยา ไดใ้หเ้กียรติ
มอบประกาศนยีบตัรใหกั้บทีมนสิติ ที�ไดจ้ดัทํา
โครงการเพื�อสาธารณประโยชนชุ์มชนภายใต้
โครงการจติสาํนึกรกัเมอืงไทยป�ที� 12 โดย
กระทรวงกลาโหม ชื�อโครงการวา่ SMART

GEL GOOD HEALTH (เจลประคบเยน็
เพื�อสขุภาพ) 



ภมูทัิศน์
และสิ�งแวดล้อม
ภายในอาคาร

คณะสาธารรสขุศาสตร์

ผลงานเด่น
เดือนตลุาคม

รองศาสตราจารย ์ดร.เกษแก้ว เสยีงเพราะ
ตีพมิพผ์ลงานวจิยัระดับนานาชาติ

เรื�อง Risk Factors Associated with
Fall Awareness, Falls, and Quality of
Life Among Ethnic Minority Older
Adults in Upper Northern Thailand

ทําหลังคาและเทพื�น

มุงหลังคา เทพื�น...

ทนุสนับสนนุ
งานวจิยัเพื�อการพฒันางาน
ประจาํ (R2R) รุน่ที� 9
ประจาํป�งบประมาณ

พ.ศ. 2565 

ของมหาวทิยาลัยพะเยา

โดยใชง้บประมาณโครงการปรบัปรุงระบบสาธารณปูโภคและซอ่มแซมอาคารสถานที�



            คณะสาธารณสุขศาสตรโ์ดย ผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตร ์พรอ้มด้วยผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดี

ฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพัฒนาองค์กร และผู้ชว่ย

ศาสตราจารย์ ดร.ประจวบ แหลมหลัก ประธาน

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ได้มอบ

ของที�ระลึกแสดงมุทิตาจิต แด่ คุณสุรศักดิ�

ชยัชนะ นักวชิาการสาธารณสุขเชี�ยวชาญ

สาํนักงานสาธารณสุขจังหวดัพะเยา เนื�องในการ

เกษียณอายุราชการ
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กิจกรรมประจาํเดือน
มุทิตาจติ แด่ 
คณุสรุศักดิ� ชยัชนะ 
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          คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้ดาํเนินการ

ประชุมเพื�อติดตาม และนาํเสนอในการปรบัปรุง

หลักสูตร โดยมีหลักสูตรที�ดาํเนินการปรบัปรุงใหม่

2565 จาํนวน 5 หลักสูตร
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พธิไีหวค้รูแผนไทย บรมครูชวีกโกมารภัจจ์

            คณะสาธารณสุขศาสตรโ์ดย สาขา

วิชาการแพทย์แผนไทยประยุกต์ จัดพิธไีหว้ครู

แผนไทย บรมครูชวีกโกมารภัจจ์โดยได้รบั

เกียรติจาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด 

จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร ์พรอ้ม

ด้วยนายแพทย์เทพนฤมิตร เมธนาวิน เป�น

ประธานในพิธ ีพราหมณ์ (บวงสรวงเทพเทวา

และพิธไีหว้ครู) โดยมี อาจารย์มนชนก ชูวรรธนะ

ปกรณ์ ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนไทย

ประยุกต์บัณฑิต และอาจารย์สาขาวิชาการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์ บุคลากรและนิสิต

เข้ารว่มพิธ ีเพื�อแสดงออกถึงการเคารพและ

กตัญ�ูกตเวที กราบไหว้บรมครูและ

ปูชนียบุคคลผู้ประสิทธิ�ประสาทวิชาทางการ

แพทย์แผนไทยประยุกต์

กิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี�เลี�ยงประจาํแหล่งฝ�กงานวชิาชพี 

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้จัดกิจกรรมปฐมนิเทศอาจารย์พี�เลี�ยง

ประจาํแหล่งฝ�กงานวชิาชพี ของนิสิตหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต

สาขาวชิาการส่งเสรมิสุขภาพ ประจาํป�การศึกษ 2564 ดยได้รบัเกียรติ

จาก ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร ์กล่าวเป�ดและกล่าวขอบคุณแหล่งฝ�กงานวชิาชพีที�ได้ใหค้วาม

อนุเคราะหเ์ป�นแหล่งฝ�กงานวชิาชพีใหกั้บนิสิต
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ปฐมนิเทศนิสิตสหกิจศึกษา
           โดยได้รบัเกียรติจาก      

 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด    

 จูหวา้ คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร ์กล่าวเป�ดและใหโ้อวาทแก่

นิสิตชั�นป�ที� 4 สาขาวชิาอนามัยสิ�ง

แวดล้อม นิสิตชั�นป�ที� 5 สาขาวชิา

อนามัยสิ�งแวดล้อมคู่ขนาน

นิติศาสตร ์และสาขาวชิาอนามัยสิ�ง

แวดล้อมคู่ขนานเศรษฐศาสตร์

         ทั�งนี� ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

ดร.อรณัย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธาน

หลักสูตร คณาจารย์ และเจ้าหน้าที�

ได้แสดงความยินดีในการไปปฏิบัติ

สหกิจศึกษา เพื�อใหน้ิสิตเกิดความ

ภาคภูมิใจในความเป�นนิสิตสาขา

วชิาอนามัยสิ�งแวดล้อม คณะ

สาธารณสุขศาสตร ์ก่อเกิดความ

ผูกพันและเป�นส่วนหนึ�งของ

มหาวทิยาลัยพะเยา และเพื�อให้

สอดคล้องกับสถานการแพรร่ะบาด

ของเชื�อไวรสัโคโรนา (COVID-19)

และใหน้ิสิตสามารถได้รบั

ประสบการณ์ไปใชไ้ด้หลังจากสาํเรจ็

การศึกษากิจกรรมจัดใน

รูปแบบออนไลค์ ผ่านระบบ

ZOOM

เตรียมความพรอ้มนิสิตสหกิจศึกษา

สาขาวชิาอนามัยสิ�งแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ขอขอบคุณ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์

ดร.วชัระ แลน้อย รองคณบดีคณะเกษตรและทรพัยากรธรรมชาติ มหาวทิยาลัยพะเยา มาบรรยายในหวัข้อ

การคิดเชงิออกแบบกับสหกิจศึกษา ซึ�งเป�นผู้มากด้วยความสามารถและประสบการณ์ที�ใหเ้กียรติมาเป�นวทิยากร

พรอ้มด้วยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อรณัย์ภัค พิทักษ์พงษ์ ประธานหลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิา

อนามัยสิ�งแวดล้อม บรรยายในหวัข้อการปรบัตัวและความรบัผิดชอบในการปฏิบัติสหกิจศึกษา ในโครงการ

เตรยีมความพรอ้มนิสิตสหกิจศึกษา สาขาวชิาอนามัยสิ�งแวดล้อม ประจาํป�การศึกษา 2564 ซึ�งนิสิตได้รบั      

 ทั�งความรูแ้ละความสนุกสนานกันถ้วนหน้า



มาตรการควบคมุโรคติดเชื�อ
ไวรสัโคโรนา 2019 (COVID-19)

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
 

 ป�ดที�ทําการชั�วคราว
เนื�องจากการระบาดของ COVID-19

ระหวา่งวนัที� 
20-31 ตลุาคม 2564

 
ขยายระยะเวลา

ป�ดที�ทําการชั�วคราว
เนื�องจากการระบาดของ COVID-19

1-7 พฤศจกิายน 2564

 
ออนไลน ์100 %

การจดัการเรยีนการสอน
การสอบ

การปฏิบติังานของหนว่ยงาน

WORK FROM HOME
เพื�อป�องการแพรร่ะบาดของโรค
ไวรสัโคโรนา สายพนัธุใ์หม ่2019

(COVID-19) ที�มกีารแพรร่ะบาด
อยา่งรวดเรว็ในขณะนี�
มหาวทิยาลัยพะเยาไดอ้อก
แนวทางปฏิบติัของบุคลากรใน
มหาวทิยาลัยพะเยา พรอ้มทั�งให้
ติดตามขา่วสารและมาตราการจาก
กระทรวงสาธารณสขุ กรมควบคมุ
โรค หรอื ประกาศจากภาครฐั โดย
ใหถื้อปฏิบติัอยา่งเครง่ครดั

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 19 หมู ่2 ตําบลแมก่า อําเภอเมอืงพะเยา จงัหวดัพะเยา 56000
หมายเลขโทรศัพท์ 0 5446 6666 ต่อ 3313-3318 หมายเลขโทรสาร 0 5446 6698

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


