
PH UP NEWS
จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์

ประจําเดือนมีนาคม  2565 | ป�ที� 1 ฉบับที� 7

เป�นสถาบันการศึกษาชั�นนําที�มีผลดําเนินการเป�นเลิศด้านสาธารณสุขศาสตร์และการแพทย์แผนตะวันออก 
ในการสร้างป�ญญาและนวัตกรรมสุขภาพเพื�อยกระดับคุณภาพชีวิตที�ยั�งยืน ของชุมชนสู่สากล



คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

C O N T E N T S
PH UP NEWS

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา

ติดตามข่าวสารได้ใน WWW.PH.UP.AC.TH

งานบริหาร

งานวิชาการ 

งานการเรียนการสอน วิจัยและนวัตกรรม

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยพะเยา

PH UP NEWS



สารจากการผูบ้ริหาร
PH UP NEWS

คณะสาธารณสุขศาสตร์

ช่วงเทศกาลวันสงกรานต์ป� ใหม่ของไทย 

สถานการณ์โรคโคววิด-19 ยังอยู่ในช่วงระบาดและติดเชื�อจํานวนมาก 
รวมถึงการพบเชื�อ โควิดสายพันธ์ุมิว (โคลอมเบีย) ส่งผลให้เทศกาล 
สงกรานต์ป�นี�ยังมีมาตราการเข้มจากรัฐบาลเหมือนเดิมการรับวัคซีน
ครบตามเกณฑ์ที�ทางราชการกําหนด เพื�อลดอัตราการแพร่โรคและการติดเชื�อ
รุนแรงต่อบุคคลที�มีภาวะเสี�ยง หรือกลุ่มเปราะบาง จึงเป�นเรื�องที�จําเป�น

อยา่งไรก็ตามในช่วงเทศกาลสงกรานต์ป�นี� ขอให้ทุกท่านร่วมกันควบคุม 
ป�องกันโรค อย่างเคร่งครัด “ป�องกัน ดีกว่าแก้ไข” และขอให้มีความสุข 
สุขภาพพลานามัยสมบูรณ์ ปลอดภัยจากโควิด ทุกท่านครับ
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งานวิชาการ

กิจกรรมพัฒนาศักยภาพพนักงาน
สายสนันสนุน คณะสาธารณสุข
ศาสตร์  “การนําเสนอคู่มือปฏิบัติ
งาน” 

เมื�อวันที� 7-8 มีนาคม พ.ศ. 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จัดกิจกรรมพฒันาศักยภาพพนักงานสาย
สนันสนุน คณะสาธารณสุขศาสตร ์
“การนําเสนอคู่มือปฏิบติังาน”
ณ ไชยนารายณ์ ริเวอร์ไซต์ อ.เมอืง
จ.เชียงราย โดย ผูช่้วยศาสตราจารย ์
ดร. สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ เป�นประธานดําเนินกิจกรรมดัง
กล่าวพร้อมด้วยผูช่้วยศาสตราจารย์
ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ�าย
ยุทธศาสตร์และพฒันางค์กร ดร.ศศิวิมล
บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ�ายวิชาการและ
คุณภาพนิสิต และรองศาสตราจารย์
ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ รองคณบดีฝ�ายวิจัย
และนวัตกรรม ร่วมเป�นผู้ให้ข้อเสนอแนะ
คู่คือปฏิบัติงาน

ในการนี� ได้รบัเกียรติจาก ดร.จรงค์ศักดิ� 
พุมนวน นักวิทยาศาสตรเ์ชี�ยวชาญ 
คณะเทคโนโลยีการเกษตร สถาบนั
เทคโนโลยพีระจอมเกล้าเจ้าคุณทหาร
ลาดกระบงั เป�นวิทยากรพเิศษ ในการวิพากษ์
และให้ข้อเสนอแนะคู่มอืปฏิบติังาน โดยมี
พนักงานสายสนับสนุนคณะสาธารณสุข
ศาสตร ์จํานวน 21 คน นําโดย 
นายภาณุวัฒน์ ทวีกุล รักษาการแทนหวัหน้า
สํานักงาน เข้ารว่มกิจกรรม
ซึ�งกิจกรรมดังกล่าวมวัีตถุประสงค์ ดังนี�

1. เพื�อใหบ้คุลากรสายสนับสนุนมีความรูค้วาม
เขา้ใจ และเหน็ความสําคัญของการจัดทํา
คู่มือการปฏิบติังานในการพัฒนา
กระบวนการและความก้าวหน้าในสายงาน
ของบคุลากร

2. เพื�อใหบ้คุลากรสายสนับสนุน
สามารถจัดทําคู่มือการปฏิบติังานเพื�อ
ใช้เป�นเครื�องมอืในการพัฒนา
ประสิทธภิาพของกระบวนการปฏิบติั
งานและเตรยีมความพรอ้มในการขอ
ตําแหน่งที�สูงขึ�นในอนาคต
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วิจัยและนวัตกรรม
โครงการวิจัย ภายใต้งบประมาณรายได้ คณะแพทยศาสตร์ 
ป�งบประมาณ 2565  และโครงการบริการวิชาการและวิจัย
เพื�อความเป�นเลิศ (UNIT OF EXCELLENCE)
ด้านการส่งเสริมสุขภาพและคุณภาพชีวิต

โดยม ีรองศาสตราจารย์ ดร.เกษแก้ว เสียงเพราะ 
รองคณบดีฝ�ายวิจัยและนวัตกรรม (หวัหน้าโครงการ) 
นายแพทยส์รวิศ บญุญฐี ผูอํ้านวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา 
ดร.ศศิวิมล บตุรสีเขยีว รองคณบดีฝ�ายวิชาการและคุณภาพนิสิต 
และอาจารยค์ณะสาธารณสุขศาสตร์ ซึ�งได้รบัเกียรติจาก 
นายสุภรตัน์ รตันจันทร์ นายกองค์การบรหิารส่วนตําบลผาช้างน้อย
 ผู้อํานวยการโรงพยาบาลส่งเสรมิสุขภาพตําบลบา้นปางค่า 
และหวัหน้าศูนยพั์ฒนาโครงการหลวงป�งค่า อาสาสมคัร
สาธารณสุขประจําหมู่บา้น (อสม.) ผู้สูงอายุ และกลุ่มเกษตรกร 
ได้มีส่วนรว่มในการดําเนินกิจกรรมเพื�อพัฒนาพฤติกรรมสุขภาพ
ต่อการป�องกันโรคไม่ติดต่อเรื�อรัง สมนุไพรกับหลักโภชนาการ 
ความรู้เกี�ยวกับโรค,สารพษิในรา่งกายและผลกระทบต่อร่างกาย
จากการใช้สารเคมีนอกจากนั�น มีการสรุปผลและคืนขอ้มูล 
การประเมนิรา่งกายทางหอ้งปฏิบติัการใหกั้บประชาชนในพื�นที� 
เพื�อนําไปจัดกิจกรรมส่งเสริมสุขภาพเพื�อความยั�งยนืของระบบสุขภาพต่อไป

กิจกรรมการพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตร
ตามแนวทาง OUTCOME-BASED EDUCATION และ AUN QA

        ในวันที� 23-24 มนีาคม 2565
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินกิจกรรม
การพัฒนาและปรับปรุงหลักสูตรตามแนวทาง
OUTCOME-BASED EDUCATION และ AUN QA
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
โดยมวัีตถุประสงค์ เพื�อให้บุคลากรสาย
วิชาการนําองค์ความรู้ตามเกณฑ์ไปประยกุต์
ใช้ในการพฒันาและปรับปรุงหลักสูตรได้อยา่ง
เหมาะสม โดยกิจกรรมดังกล่าวได้รับเกียรติ
จาก ผู้ช่วยศาสตราจารยก์ฤษฎา ใจแก้วทิ 
รองคณบดีฝ�ายคุณภาพนิสิต คณะนิติศาสตร์
เป�นวิทยากรบรรยายและแลกเปลี�ยนองค์
ความรู้ร่วมกัน
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งานการเรียนการสอน
พธีิมอบเสื�อกาวน์ แก่นิสิตแพทย์แผนจีน 

หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต ได้ดําเนินพิธีมอบเสื�อกาวน์ แก่นิสิต
แพทย์แผนจีนชั�นป�ที� 5,4,3 (รุ่นที� 4,5,6 ตามลําดับ) ซึ�งมีวัตถุประสงค์
เพื�อให้นิสิตมีความภาคภูมิใจ ตระหนักถึงความสําคัญ บทบาท หน้าที�
และความรับผิดชอบของการเป�นแพทย์แผนจีน โดยทางหลักสูตรการ
แพทย์แผนจีนบัณฑิตได้รับเกียรติจาก ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด
จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ นายแพทย์สรวิศ บุญญฐี ผู้
อํานวยการโรงพยาบาลมหาวิทยาลัยพะเยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตร์และพัฒนาองค์กร
คณะสาธารณสุขศาสตร์ ดร.ศศิวิมล บุตรสีเขียว รองคณบดีฝ�าย
วิชาการและคุณภาพนิสิต คณะสาธารณสุขศาสตร์ อาจารย์ณัฐวร
วงศ์จิตราทร รองคณบดีฝ�ายคุณภาพนิสิต คณะศิลปศาสตร ์
ดร.วรางคณา กล้าจริง ประธานหลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต
และคณาจารย์หลักสูตรการแพทย์แผนจีนบัณฑิต เข้าร่วมพิธีการรับ
มอบเสื�อกาวน์ รวมไปถึงท่านผู้ปกครองที�มาร่วมแสดงความยินดี
แก่นิสิตแพทย์แผนจีนในครั�งนี� .. โดยได้ดําเนินการตามมาตรการ
การป�องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื�อไวรัสโคโรนา 2019

การจัดทําแผนการจัดการศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการ
ศึกษาหลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา โดยมี ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดีคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ รองศาสตราจารย์ ดร.ต่อพงศ์ กรีธาชาติ 
คณบดีคณะพลังงานและสิ�งแวดล้อม ผู้ช่วยศาสตราจารย์
อุดม งามเมืองสกุล คณบดีคณะนิติศาสตร์ ผู้ช่วย
ศาสตราจารย์ ดร.ประกอบศิริ ภักดีพินิจ คณบดีคณะ
บริหารธุรกิจและนิเทศศาสตร์ คณะผู้บริหาร
และประธานหลักสูตรที�มีการจัดการเรียนการสอนร่วมกัน
ทั�ง 4 คณะ เข้าร่วม เพื�อวางแผนรายละเอียดการจัดการ
ศึกษา สําหรับนิสิตตั�งแต่ป�การศึกษา 2565 เป�นต้นไป
ซึ�งมีหลักสูตรที�ดําเนินการจัดทําแผนการจัดการศึกษา
หลักสูตรควบระดับปริญญาตรี 2 ปริญญา จํานวน 7
แผนการศึกษา 
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โครงการความปลอดภัยอาชีวอนามยัและสภาพแวดล้อมในการทํางาน

งานบริหาร

กองกิจการนิสิต ได้จัดโครงการความปลอดภัย
อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทํางาน 
หัวข้อ “ป�จจัยการทํางานในสํานักงานที�ส่งผลต่อ
สุขภาวะทางด้านกายและใจ” โดยได้เชิญบุคลากร
สายวิชาการหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต 
สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมเป�นวิทยากร 3 ท่าน
ดังนี� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประกาศิต ทอนช่วย 

อาจารย์พรรณวดี สิงห์แก้ว อาจารย์ศุภกาญจน์ แก่นท้าว ซึ�งโครงการดังกล่าวมีผู้อํานวยการกองกิจการนิสิต
และบุคลากรกองกิจการนิสิตให้การต้อนรับและเข้าร่วมรับฟ�งการบรรยาย

โครงการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ งานพสัดุสัญจร ประจําป�งบประมาณ 2565

        เพื�อรับฟ�งข้อเสนอแนะต่างๆ ของการจัดซื�อ
จัดจ้าง ให้เป�นไปในแนวทางเดียวกัน 
ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยมี นายณัฐวุฒ ิ
เมืองมา หัวหน้างานพัสดุ และนายพงศ์ศิริ เดชมนต์
นักวิชาการพัสดุ มาแลกเปลี�ยนเรียนรู้ร่วมกัน

ทั�งนี� ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สมคิด จูหว้า คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ และผู้ช่วยศาสตราจารย์
ดร.อนุกูล มะโนทน รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตร์
และพัฒนาองค์กร พร้อมทั�งหัวหน้างานและบุคลากร
สายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ให้การต้อนรับ
และเข้าร่วมโครงการดังกล่าว
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