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LOREM IPSUM DOLOR

คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา
LOREM IPSUM DOLOR

                   ทกุท่าน ในเดือนกันยายน 2565 มวีนัสาํคัญ คือวนัมหดิล 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดเ้ขา้รว่มพธิวีางพวงมาลาถวายราชสกัการะ
เนื�องใน “วนัมหดิล” ประจาํป� 2565 วนัคล้ายวนัสวรรคต ของสมเดจ็
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก (สมเดจ็ฯ เจา้ฟ�า
มหดิลอดลุเดช กรมหลวงสงขลานครนิทร)์ พระบดิาแหง่การแพทยแ์ผน
ป�จจุบนัและการสาธารณสขุของไทย

มขีา่วดีสาํหรบัคณะสาธารณสขุศาสตรจ์าํนวนมาก อาทิ เชน่ สาํนกังานผา่น
การประเมนิสาํนกังานสเีขยีว ระดบัเหรยีญทองแดง และขอแสดงความยนิดี
กับอาจารยที์�ได้รบัโครงการวจิยั อาจารยผ์า่นการประเมนิระดบัอาจารยม์อื
อาชพี มหาวทิยาลัยพะเยา ฯลฯติตามไดใ้นเล่ม

ป�ดงบประมาณ 2565 มาเริ�มติดตามในป�งบประมาณ 2566 ต่อไปครบั

สวสัดีสวสัดี
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จุลสารคณะสาธารณสขุศาสตร์
ประจาํเดือน กันยายน 2565

เขา้ร่วมการประชมุวชิาการระดับชาติ
ครั�งที� 1 
ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ พรอ้มด้วย
ผูบ้รหิาร คณาจารย ์นิสติระดับปรญิญาตร ีและนิสติระดับ
บณัฑิตศึกษา คณะสาธารณสขุศาสตร ์ 
เขา้รว่มการประชุมวชิาการระดับชาติ ครั�งที� 1 
ภายใต้หวัขอ้ “Health Promoting University for
Sustainable Development” โดยได้รบัเกียรติจาก 
นายแพทยโ์อภาส การยก์วนิพงศ์ อธบิดีกรมควบคมุโรค
วา่ที�ปลัดกระทรวงสาํนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสขุ
เป�นประธานในพธิเีป�ดการประชุม รวมทั�งมเีครอืขา่ย
มหาวทิยาลัยอาเซยีนด้านการสรา้งเสรมิสขุภาพ (AUN-
HPN) และแขกผูม้เีกียรติเขา้รว่มประชุม



SHOW AND SHARE 2022

คณะสาธารณสขุศาสตร ์มอีาจารยที์�ไดร้บัประกอบดว้ย อาจารยม์อือาชพีระดบั ไดแ้ก่ ดร.ว
รางคณา กล้าจรงิ และอาจารยพ์งศ์นเรศ แจง้พรมมา และมอบโล่รางวลัผลงานนวตักรรม
เพื�อพฒันาการเรยีนการสอน และนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน เพื�อยกระดบั
คณุภาพชวีติของชุมชน พ.ศ. 2564 

เสวนา เล่า สู ่กัน ฟ�ง 
จากนั�นเป�นการเสวนา เล่า สู ่กัน ฟ�ง อาจารย์
มอือาชพี ผูเ้ขา้รว่มเสวนา ประกอบด้วย อาจารย์
พงศ์นเรศ แจง้พรมมา คณะสาธารณสขุศาสตร ์
และเสวนา นวตักรรมเพื�อพฒันาการเรยีนการสอน 
และนวตักรรมการจดัการเรยีนการสอน เพื�อยก
ระดับคณุภาพชวีติของชุมชน พ.ศ. 2565 
เรื�อง ที� 1 OCC UP MODEL นวตักรรมหลักสตูร
และการจดัการเรยีนการสอนเพื�อผูเ้รยีนและชุมชน
โดย ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว , อาจารยปุ์ณญสิา
ผดุผอ่ง ,อ.ศุภกาญจน์ แก่นท้าว และ ผศ.ประกาศิต
ทอนชว่ย

SHOW AND
SHARE 2022
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ขอแสดงความยนิดีกับ
ประจาํป�งบประมาณ

พ.ศ. 2566
โครงการจดัตั�งหนว่ยวจิยัเพื�อความเป�นเลิศ (UoE) ระดบั Division 2

โครงการพฒันาศักยภาพนกัวจิยั
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยนิดกัีบบุคลากรทกุท่าน 

ไดร้บัการสนบัสนนุทนุวจิยัมูลฐาน Fundamental Fund (FF66) 
ประจาํป�งบประมาณ พ.ศ. 2566

โครงการจดัตั�งหนว่ยวจิยัเพื�อความเป�นเลิศ (UoE) จาํนวน 1 โครงการ
โครงการพฒันาศักยภาพนกัวจิยั จาํนวน 10 โครงการ
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยนิดกัีบบุคลากรทกุท่าน 

ไดร้บัการตีพมิพผ์ลงานวจิยั 
ในระดบันานาชาติ
 จาํนวน 3 เรื�อง
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ต้อนรบันิสติใหม่
สรา้งสรรค์ ประจาํป� 2565

โดยคณะสาธารณสขุศาสตร ์ไดจ้ดักิจกรรมสานสมัพนัธ์
นิสติใหม ่คณะสาธารณสขุศาสตร ์"B.P.H FRESHY
CAMP" ประจาํป�การศึกษา 2565เพื�อใหน้สิติใหม่
ได้เรยีนรูแ้ละปรบัตัวการใชช้วีติในรั�วของมหาวทิยาลัย

พรอ้มทั�งเตรยีมความพรอ้มในการปรบัฐานความรู ้
ในวชิาชพี ซึ�งจะทําใหนิ้สติได้รูจ้กักับเพื�อนรว่มชั�นเดยีวกัน
และเพื�อเป�นการสรา้งความสามคัคีใหกั้บนสิติ รวมทั�ง
สรา้งความสมัพนัธร์ะหวา่งนิสติทั�งรุน่พี�และนสิติรุน่นอ้ง
ใหแ้น่นแฟ�นยิ�งขึ�น อีกทั�งชว่ยใหน้สิติใหมส่ามารถปรบัตัว
ใหเ้ขา้กับสภาพแวดล้อมใหม ่ๆ และเพื�อนใหม่

ประจาํเดอืน กันยายน 2565



คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
ดาํเนนิการจดัใหม้กีารเสนอชื�อผูส้มควรดาํรงตําแหนง่อธกิารบดี

ณ ห้องประชุม
คณะสาธารณสขุศาสตร ์

วนัที� 16 กันยายน 2565
คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา
ดาํเนินการจดัใหม้กีารเสนอชื�อ
ผูส้มควรดาํรงตําแหนง่
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา
ณ หอ้งประชุม
คณะสาธารณสขุศาสตร์
ตั�งแต่เวลา 
09.00 น. - 15.00 น.



PH UP NEWS

โดยผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.อรณัยภั์ค
พทัิกษ์พงษ์ ผูช้ว่ยคณบด ีนายภาณวุฒัน์
ทวกีลุ หวัหน้าสาํนักงานคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์บุคลากร และตัวแทนนสิติ
คณะสาธารณสขุศาสตร ์รว่มพธิวีางพวง
มาลา "วนัมหดิล 24 กันยายน" ซึ�งเป�น
วนัคล้ายวนัสวรรคตสมเดจ็พระมหติลาธิ
เบศร อดลุยเดชวกิรม พระบรมราชชนก 

อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
เป�นประธานในพธิถีวายราชสดดุ ี
พรอ้มกล่าวถวายราชสดดุสีมเดจ็
พระมหติลาธเิบศร อดลุยเดชวกิรม
พระบรมราชชนก องค์พระบดิาแหง่
วงการแพทยแ์ละสาธารณสขุไทย 
ณ บรเิวณลานหน้าพระราชานสุาวรยี์
สมเด็จพระมหติลาธเิบศร อดลุยเดช
วกิรม พระบรมราชชนก และสมเดจ็
พระศรนีครนิทราบรมราชชนนี
โรงพยาบาลมหาวทิยาพะเยา

ประจาํเดอืน กันยายน 2565

วนัมหดิล 
24 กันยายน

คณะสาธารณสขุศาสตร์

รองศาสตราจารย ์ดร.สภุกร
พงศบางโพธิ�

     คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ขอแสดงความยนิดกัีบ ผศ.ประกาศิต ทอนชว่ย



หลักสตูรสาธารณสขุศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัชุมชน จดัพธิี
มอบเสื�อปฏิบติัการและเขม็วชิาชพีใหแ้ก่นิสติสาขาวชิาอนามยัชุมชน
ป�การศึกษา 2565 ภายใต้แนวคิด A sunrise is a Let's start
again โดยม ีผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูห้วา้ คณบดีคณะ
สาธารณสขุศาสตร ์เป�นประธาน 

วนัอาทิตยที์� 18 กันยายน 2565

วตัถปุระสงค์ในการจดักิจกรรม เพื�อมอบเสื�อปฏิบติัการ
วชิาชพีสาํหรบัการปฏิบติัการขั�นสงูในชุมชนแก่นิสติชั�นป�ที� 4
ที�จะฝ�กปฏิบติังานในภาคโรงพยาบาล และภาคชุมชน และ
มอบเสื�อปฏิบติัการวชิาชพีสาธารณสขุแก่นสิติชั�นป�ที� 3 

On September 18, 2022 Dr.Suthichai Sirinual, a head of Department of Community Healthpresided over the
ceremony of white coat and pinning for community health students in academic year 2022 which was
organized for the 4th year community health students to prepare them all into practice at a hospitals and a
community soon as an intern students at Phayangammuang hall. Activities at the ceremony including Pledge,
led by Miss Jiraporn Muthawarat (4th year community health student) Thai folk tales by a 3th year
representative students Thai-Lanna blessing ceremony by special person and Esan well wishing dance by a 1st
& 2th year representative students team 

กิจกรรมในพธิมีอบเสื�อดงักล่าว ประกอบดว้ย กล่าวคํา
ปฏิญาณ นาํโดย นางสาวจริาพร มทัธวรตัน์ นสิติชั�นป�ที� 4
ขบัเสภา โดยตัวแทนนสิติชั�นป�ที� 3 พธิบีายศรสีูข่วญัตาม
ประพณล้ีานนา การแสดงฟ�อนตุ้มโฮมอวยพร โดยตัวแทน
นสิติชั�นป�ที� 1 และ 2



ก า ร รั บ ร อ งห ลักสู ต ร



ผลงานวิจัยและนวัตกรรมวิทยาศาสตร์สุขภาพ 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต
สาขาวิชาอนามัยชุมชน 
จัดแสดงผลงานวิจัยและนวัตกรรม
วิทยาศาสตรส์ุขภาพ ภายใต้แนวคิด
"The Resilience for enhancing
health in the upcoming life"
(ความรว่มมือในการยกระดับสุขภาวะ
ในโลกอนาคต) 
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วัตถุประสงค์ในการจัดงาน เพื�อเป�นการพัฒนาทักษะ

นิสิตสาธารณสุขในงานวิจัยทั�วไป วิจัยชุมชน และวิจัย

วิทยาศาสตรส์ุขภาพ เพื�อเสรมิสรา้งความเข้มแข็งทาง

วิจัยวิชาการของนิสิตสาธารณสุขศาสตร ์สาขาอนามัย

ชุมชน และเพื�อเป�นการต่อยอดและยกระดับความเป�น

สากลด้านการนาํเสนอผลงานทางด้านวิชาการและงาน

วิจัย 

ทั�งนี� นิสิตได้นําเสนอผลงานวิจัย 27 กลุ่ม และผลงานนวัตกรรม

ทางด้านสุขภาพ 7 กลุ่ม ซึ�งผลงานที�ได้รบัการตอบรบัและตีพิมพ์

จากวารสารภายนอก จาํนวน 4 เรื�อง ได้รบัการตอบรบัใหน้าํเสนอ

ในงานการประชุมวิชาการระดับชาติ จาํนวน 3 เรื�อง โดยได้รบั

เกียรติจากผู้ทรงคุณวุฒ ิสาขาวิชาการส่งเสรมิสุขภาพและ

สาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดล้อม ในการใหคํ้าแนะนาํและข้อเสนอแนะ

แก่นิสิต

phup@up.ac. th www.ph.up.ac. th
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โดยมี นิสิตหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

อนามัยชุมชน และหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขา

วิชาการส่งเสรมิสุขภาพ ชั�นป�ที� 4 เข้ารว่มการจัดแสดง

ผลงานดังกล่าว ณ หอ้งประชุมเมืองพะเยา อาคาร

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื�อสาร มหาวิทยาลัยพะเยา 



OCCUP SHOWCASE 2022

จดักิจกรรม OccUp Showcase 2022
นําเสนอผลงานวจิยันิสติ แบบโปสเตอร์

(Poster Presentation) 
สาํหรบันสิติชั�นป� 4-5 

ในรายวชิา 324428 ระเบยีบวธิวีจิยั 
จาํนวน 19 ผลงานวจิยั

ทางด้านอาชวีอนามยัและความปลอดภัย

หลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาอาชวีอนามยัและความปลอดภัย 

PH UP NEWS| จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์

โดยมีอาจารย์ประจาํหลักสูตร
ทุกท่าน และผู้ทรงคุณวุฒิ
จากสาขาวิชาอนามัยชุมชน 
สาขาวิชาการส่งเสริมสุขภาพ 
และสาขาวิชาอนามัยสิ�งแวดล้อม
เป�นกรรมการตัดสินให้คะแนน
ผลงานวิจัย มีวัตถุประสงค์
เพื� อให้นิสิตได้แลกเปลี�ยนผลงาน
วิจัยและพัฒนาทักษะการนาํเสนอ
ผลงานวิชาการ ตามอัตลักษณ์
บัณฑิตนักปฏิบัติ : คิดเป�น รอบรู ้
สู้งาน



PH UP NEWS

LET'S GO

ประจาํเดือน ตลุาคม 2565

PH UP 


