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สาร
จากผู้บรหิาร

สารจากผูบ้รหิาร

คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

เนื�องในโอกาสวนัเฉลิมพระชนมพรรษา 
พระบาทสมเดจ็พระเจา้อยูห่วั

28 กรกฎาคม 2565

ขอพระองค์ทรงพระเจรญิ
ดว้ยเกล้าดว้ยกระหมอ่มขอเดชะ 

ขา้พระพุทธเจา้ คณะผูบ้รหิาร และเจา้หนา้ที� 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา



ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้
คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์พรอ้มดว้ย
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรณัยภั์ค พทัิกษ์พงษ์
ผูช้ว่ยคณบด ีเขา้รว่มโครงการพธิบีวงสรวงสมเดจ็
พระนเรศวรมหาราชและประเพณเีดนิเขา้ ม.พะเยา
ป�การศึกษา 2565 ณ บรเิวณลานพระบรมราชา
นเุสาวรยีฯ์ ดา้นหนา้มหาวทิยาลัยพะเยา

พธิบีวงสรวงสมเด็จ
พระนเรศวรมหาราช
และประเพณีเดินเขา้ ม.พะเยา 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้
คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร์
พรอ้มด้วย ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว
รองคณบดฝี�ายวชิาการและคณุภาพ
นสิติ และบุคลากรคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์รว่มพธิวีนัสถาปนา
มหาวทิยาลัยพะเยา ครบรอบ 12 ป�



กิจกรรม พธิไีหวค้ร ู
"น้อมจติวนัทา กตัญ�ุตา บูชาครู"
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลัยพะเยา จดักิจกรรม พธิไีหวค้ร ู "นอ้มจติวนัทา
กตัญ�ุตา บูชาคร"ู ประจาํป�การศึกษา 2565

โดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์พรอ้มดว้ยผู้
บรหิาร อาจารย ์ บุคลากร และนสิติคณะสาธารณสขุศาสตร ์ เขา้รว่มพธิ ี ณ หอประชุม
พญางําเมอืง มหาวทิยาลัยพะเยา



จดัทําแผนยุทธศาสตร์
แผนปฏิบติัการ

คณะสาธารณสขุศาสตรดํ์าเนนิการจดัทําแผนยุทธศาสตรพ์ฒันา
คณะสาธารณสขุศาสตร ์พ.ศ. 2566 – 2570 

และแผนปฏิบติัการ ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อนุกลู มะโนทน
รองคณบดฝี�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันา
องค์กร กล่าวทบทวนแผนยุทธศาสตร์
พฒันาคณะสาธารณสขุศาสตร ์
การวเิคราะหส์ภาพแวดล้อม เป�าหมาย
และนโยบาย ที�เกี�ยวขอ้ง เพื�อนํามาเป�น
ขอ้มูล การทบทวนและจดัทําแผน
ยุทธศาสตรเ์พื�อพฒันาคณะสาธารณสขุ
ศาสตรแ์ละการเชื�อมโยงแผนยุทธศาสตร์
การพฒันามหาวทิยาลัยพะเยา
กับเป�าหมายการพฒันาที�ยั �งยนื
(Sustainable Development
Goals : SDGs)

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์
เป�นประธาน และกล่าวชี�แจงนโยบายและทิศทางการบรหิารของคณะสาธารณสขุศาสตร ์



กองสขุศึกษา 
กรมสนบัสนนุบรกิารสขุภาพ
กระทรวงสาธารณสขุ

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 
มหาวทิยาลัยพะเยา

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 
ไดร้บังบประมาณสนบัสนุนจาก กองสขุศึกษา 
กรมสนับสนุนบรกิารสขุภาพ กระทรวงสาธารณสขุ 
เพื�อดาํเนินการโครงการของยุวอาสาสมคัรสาธารณสขุ
มหาวทิยาลัยพะเยา

โดยมีโครงการที�ได้รบัทุนสนับสนุนดังนี�

      1. โครงการผลิตสื�อแอนิเมชั�นรณรงค์สรา้งความรูท้างสุขภาพ (Health Literacy) 
           การรบัวคัซนีป�องกันโควคิ 19 จาํนวนเงิน 19,000 บาท

      2. โครงการสุขภาพดีได้ หา่งไกล (ลอง) โควดิ จาํนวนเงิน 14,000 บาท

      3. โครงการการใหสุ้ขศึกษาและปรบัเปลี�ยนพฤติกรรมป�องกันโควดิ จาํนวนเงิน 5,350 บาท





โครงการประชาสมัพนัธ์
ใหค้วามรูก้ารดแูลสขุภาพ

ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี
หลักสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑิต 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา

หลักสตูรการแพทยแ์ผนจนีบณัฑิต คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา จดัโครงการประชาสมัพนัธใ์หค้วามรู ้
การดแูลสขุภาพด้วยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี ณ โถงชั�น 1
OPD โรงพยาบาลมหาวทิยาลัยพะเยา ในหวัขอ้ 
“การดแูลสขุภาพในหน้าฝน ด้วยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี”
โดยมแีพทยจ์นีกานต์ชนก สขุบท และแพทยจ์นีภัชร ีพมิาลรมัย์
เป�นผูดํ้าเนนิรายการ พรอ้มทั�งมนีสิติแพทยแ์ผนจนี ชั�นป�ที� 3
ใหบ้รกิารชาสมุนไพรจนี และคอยใหค้วามรู้
การดแูลสขุภาพแก่ผูที้�สนใจ

การแพทยแ์ผนจนี 12 กรกฎาคม 2565
การดแูลสขุภาพในหนา้ฝน ดว้ยศาสตรก์ารแพทยแ์ผนจนี



คณะสาธารณสุขศาสตร ์จัดกิจกรรมพัฒนา
องค์กรคณะสาธารณสุขศาสตร ์
มหาวทิยาลัยพะเยา ณ Kantary Bay Rayong
จังหวดัระยอง 

โดยมี ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหวา้ 
(คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร)์ เป�นประธาน
ในการดําเนินกิจกรรม

วตัถุประสงค์ เพื�อนาํเสนอสรุปผลการดาํเนินงาน
ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ประกอบด้วย สาํนักงาน
คณะสาธารณสุขศาสตร ์หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา
หลักสูตรการแพทย์แผนไทยประยุกต์บัณฑิต 
หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอาชวีอนามัย
และความปลอดภัย
 หลักสูตรวทิยาศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัยสิ�ง
แวดล้อม 
หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวชิาอนามัย
ชุมชน 
และหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร ์สาขาวชิาการส่ง
เสรมิสุขภาพ

รวมทั�ง กิจกรรมพัฒนาประสิทธภิาพในการปฏิบัติ
งานของบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร ์
และกิจกรรมสันทนาการจัดการองค์ความรู ้
(Knowledge Management (KM)) 
ในการพัฒนาบรหิารจัดการกับการสรา้งการเรยีนรู ้
องค์กรเพื�อเป�นแนวทางในการพัฒนาคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์ โดยมี ผู้บรหิาร ประธานหลักสูตร บุคลากร
สายวชิาการ และบุคลากรสายสนับสนุน 
คณะสาธารณสุขศาสตร ์เข้ารว่มในการจัดกิจกรรม
ดังกล่าว



J O I N  T H E  F E S T I V A L

FESTIVAL
F A S H I O N  W E E K

ส่งเสริมสุขอนามัยส่งเสริมสุขอนามัย

Volume No. 1 • Julyสาขาวชิาอนามัยชุมชน คณะสาธารณสุขศาสตร ์
จัดโครงการส่งเสรมิสุขอนามัยในโรงเรยีน ป� 2565

อาจารย์เนตรนภา พรหมมา, อาจารย์พรพนา สมจิตร และอาจารย์
กฤษฎา สารทอง ผู้รบัผิดชอบโครงการฯ มอบหมายใหน้ิสิตสาขา
อนามัยชุมชนชั�นป�ที� 4 จัดโครงการส่งเสรมิสุขอนามัยในโรงเรยีน 
ในวนัที� 20 กรกฎาคม 2565 ใหแ้ก่นักเรยีน ณ โรงเรยีนบ้านหว้ยเคียน
ตําบลแม่กา อําเภอเมือง จังหวดัพะเยา

เพื�อเป�นการบรกิารวชิาการแก่ชุมชน สังคม และใหเ้กิดประโยชน์
นําความรูแ้ละประสบการณ์จากการเรยีนในรายวชิาของหลักสูตร
สาขาวชิาอนามัยชุมชน ได้แก่ วชิาอนามัยโรงเรยีน วชิาควบคุม
และป�องกันโรค และวชิาคอมพิวเตอรส์าํหรบังานสาธารณสุขชุมชน
เป�นการบูรณาการงานบรกิารทางวชิาการแก่สังคมกับการเรยีน
การสอนอย่างเป�นรูปธรรม

ซึ�งกิจกรรมในวนันั�นประกอบไปด้วยเนื�อหา  
1. การดูแลสุขภาพในโรงเรยีน 
2. สุขบัญญัติ 10 ประการ 
3. การควบคุมป�องกันโรคอ้วนในโรงเรยีน 
4. การควบคุมป�องกันโรคไข้เลือดออก 
5. การล้างมือ 7 ขั�นตอน 
6. การแปรงฟ�นที�ถูกวธิี



คณะ
สาธารณสขุศาสตร์
บู ร ณ า ก า ร วิ ช า ก า ร แ ล ะ วิ จั ย

2022

Lคณะสาธารณสุขศาสตร ์บูรณาการวิชาการ
และวิจัยรว่มกับ โรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพ
ตําบลบ้านป�างค่า จัดโครงการโรงเรยีนส่ง
เสรมิสุขภาพเรื�องเพศศึกษาและสุขบัญญัติ
10 ประการ ณ โรงเรยีนบ้านใหม่ปางค่า
อําเภอปง จังหวัดพะเยา

โดยได้รบัการต้อนรบัจากนายอดุลย์ สิงหคํ์า
ผู้อํานวยการโรงเรยีนบ้านใหม่ปางค่า 
นายชติิพัทธ ์มาฟู ผู้อํานวยการโรงพยาบาล
ส่งเสรมิสุขภาพตําบลบ้านปางค่า  
และคณะผู้บรหิาร ครูและนักเรยีนโรงเรยีน
บ้านใหม่ปางค่า

ทั�งนี�คณะสาธารณสุขศาสตร ์โดยผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร ์ได้จัดทีมบุคลากร เพื�อจัดกิจกรรมการใหค้วามรู ้
ในเรื�องของเพศศึกษา และสุขบัญญัติ 10 ประการ และกิจกรรมนันทนา
การใหกั้บนักเรยีนในระดับชั�นประถมศึกษาป�ที� 5 - ระดับชั�นมัธยมศึกษาป�ที� 3



คณะสาธารณสขุศาสตร ์
โดยผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ 
คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์
รองศาสตราจารย ์ดร.เกษแก้ว เสยีงเพราะ
รองคณบดีฝ�ายวจิยัและนวตักรรม 
และบุคลากรคณะสาธารณสขุศาสตร ์
ลงพื�นที�โครงการ 1 คณะ 1 ชุมชนนวตักรรม 
เรื�องลกูประคบสมุนไพรสตูรผสมขา้วไรซเ์บอรี�
ลดความเมื�อยล้าจากการทํางาน 
ณ โรงเรยีนตํารวจตระเวนชายแดนเบต็ตี�ดแูมน
ตําบลผาชา้งน้อย อําเภอปง จงัหวดัพะเยา

โครงการ 1 คณะ 
1 ชุมชนนวตักรรม 



คณะสาธารณสขุศาสตร์ ดาํเนิน
โครงการพลกิฟ�� นวถิภีมูปิ �ญญาชมุชน
เพื�อการสง่เสริมสขุภาพ เพื�อพฒันา
คณุภาพชวีติสร้างเสริม และสบืสาน
คณุค่าวฒันธรรมของคนในทอ้งถิ�น โดย
ม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรัณยภ์คั
พิทกัษพ์งศ์ ผูช้ว่ยคณบดคีณะ
สาธารณสขุศาสตร์ เป�นผูรั้บผดิชอบ
โครงการ

ในการนี� ผูช้ว่ยศาสตราจาย ์ดร.ปฏพิทัธ์
วงคเ์รือง ผูช้ว่ยคณบดคีณะสาธารณสขุ
ศาสตร์ ไดก้ลา่วเป�ดกจิกรรมดงักลา่ว ณ
ศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงป�งคา่ ตาํบล
ผาชา้งน้อย อาํเภอเมอืง จังหวดัพะเยา

ทั�งนี� ไดรั้บเกยีรตจิากวทิยากร มา
บรรยายและใหค้วามรู้ ดงันี�

-อาจารยก์มลพงศ์ รัตนสงวนวงค์
ประธานหลกัสตูรบริหารธุรกจิบณัฑติ
สาขาวชิาการตลาดดจิิทลั คณะ
บริหารธุรกจิและนิเทศศาสตร์ และทมี
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