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P H  U P  N E W S

สวนัดปี�ใหม ่2565 
ในโอกาสครบรอบวนัคล้ายวนัสถาปนาคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 

ครบ 1 ป� ในวนัที� 1 มกราคม 2565
"เป�นสถาบนัการศึกษาชั�นนําที�มผีลดําเนนิการเป�นเลิศด้านสาธารณสขุศาสตร์
และการแพทยแ์ผนตะวนัออก ในการสรา้งป�ญญาและนวตักรรมสขุภาพ

เพื�อยกระดับคณุภาพชวีติที�ยั �งยนืของชุมชนสูส่ากล"

กําหนดการรบัปรญิญาป�การศึกษา2562และ2563
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P H  U P  N E W S

      วนัที� 7 มกราคม 2565

      คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ไดจ้ดัพธิทํีาบุญเนื�องในวนัครบรอบ 1 ป� วนัคล้ายวนั
สถาปนาและเนื�องในวนัขึ�นป�ใหมโ่ดย อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา รองศาสตราจารย ์ดร.สภุกร
พงศบางโพธิ� ได้ใหเ้กียรติมาเป�นประธานในงานพธิทํีาบุญเนื�องในวนัครบรอบ 1 ป� วนัคล้ายวนั
สถาปนา คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา พรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิารมหาวทิยาลัยพะเยา
ในการนี� คณบดคีณะสาธารณสขุศาสตร ์ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ 

พรอ้มรองคณบดี และบุคลากร คณะสาธารณสขุศาสตรใ์หก้ารต้อนรบั โดยอธกิารบดี
ได้เป�นประธานจุดธูปเทียนบูชาพระรตันตรยั และถวายภัตตาหาร เครื�องสงัฆทานแก่พระสงฆ ์

จาํนวน 9 รปู พรอ้มทั�งกล่าวอวยพรเนื�องในวนัครบรอบ 1 ป� วนัคล้ายวนัสถาปนา 

และเนื�องในวนัขึ�นป�ใหม่
      คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ไดจ้ดัตั�งขึ�นครบรอบ 1 ป� และมวีสิยัทัศน์
ที�จะเป�นสถาบนัการศึกษาชั�นนําที�มผีลดําเนนิการเป�นเลิศดา้นสาธารณสขุศาสตร ์และการแพทย์
แผนตะวนัออก รวมไปถึงการสรา้งป�ญญาและนวตักรรมสขุภาพเพื�อยกระดบัคณุภาพชวีติที�ยั �งยนื
ของชุมชนสูส่ากลดว้ยและในชว่งสดุท้ายอธกิารบดแีละคณะผูบ้รหิารรว่มรบัประทานอาหารกลางวนั
กับบุคลากรคณะสาธารณสขุศาสตร์
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นักศึกษาสาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร ์| นกัศึกษาสาขาสง่เสรมิสขุภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร์

นักศึกษาสาขาวศิวกรรมซอฟต์แวรร์ว่มกับนักศึกษาสาขาสง่เสรมิสขุภาพ คณะสาธารณสขุศาสตร ์
ภายใต้ทีม HEALTH DIARY UP ได้เขา้รว่มแขง่ขนัและได้รบัรางวลัที� 2  ในโครงการ HACKATHON 
ในหวัขอ้ นวตักรรมสาธารณะ เพื�อสงัคมที�ดีขึ�น ในระบบ ONLINE ผา่น ZOOM จดัโดยคณะรฐัศาสตร์
และสงัคมศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา รว่มกับมูลนิธ ิฮันซไ์ซเดล (HSF) โดยทีมได้พฒันานวตักรรม
เกี�ยวขอ้งกับพฤติกรรมสขุภาพ ด้านอารมณ์ (MENTAL HEALTH) เพื�อติดตามและแก้ป�ญหาสขุภาพ
ด้านอารมณ์ของคนในชุมชน โดยเฉพาะนักศึกษาสมาชกิ HEALTH DIARY UP ประกอบด้วย
- นายอภิวชิญ์ ธรรมชยั ชั�นป�ที� 3 สาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร ์
- นาย ธนาธร อินทพงษ์ ชั�นป�ที� 2 สาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร ์
- นายศุภวชิญ์ เตชะอุ่น ชั�นป�ที� 2 สาขาวศิวกรรมซอฟต์แวร์
- น.ส.วชริญาณ์ วงค์ใจ ชั�นป�ที� 1 สาขาสง่เสรมิสขุภาพ
- น.ส.พาทินธดิา มสีนุทร ชั�นป�ที� 1 สาขาสง่เสรมิสขุภาพ

ที�มา:วศิวกรรมซอฟต์แวร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
 

https://www.facebook.com/Software.up/?__cft__[0]=AZU919Vl_o6lHO1Unn3KMaCRscPw01QtPxxw7RZz2xElBQ3NaqzhUFaYSlKsEB_GxKphrQ6hwA39GOLsCAvToK2PHEfncYjFfXsWvMFLRokrm5pQieZs14XACnU8UgbHqKp7hUKaLRbVB-ZinfM1GNeficE0WpI_NHIAVWE_Tg4tiA&__tn__=-UC%2CP-R


P H  U P  N E W S

      วนัที� 8 มกราคม 2565

       คณะสาธารณสขุศาสตร ์โดยผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดคีณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์ไดเ้ขา้รว่มงาน Lanna Expo 2021 ในการสมัมนาวชิาการเรื�อง "อายุยนื 100 ป� ชวีมีสีขุ"

Longevity in Smart Elderly โดยสมาคมสง่เสรมิบรกิารสขุภาพจงัหวดัเชยีงใหม ่รว่มกับ 

โรงพยาบาลเชยีงใหม ่ฮอสพทิอล กองทนุเพื�อสขุภาพแหง่อาเซยีน (AMEFA) มหาวทิยาลัยฟารอี์ส
เทอรน์ในการนี� ได้มพีธิลีงนามบนัทึกขอ้ตกลงความรว่มมอืการแลกเปลี�ยนเรยีนรูท้างวชิาการ
(MOU) ระหวา่งโรงพยาบาลเชยีงใหม ่ฮอสพทิอล และคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา
ณ มหาวทิยาลัยฟารอี์สเทอรน์ จ.เชยีงใหม่
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INDUSTRY >

P H  U P  N E W S

DETAIL >

SCI BUZZ >

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ขอแสดงความยนิดีกับ
อาจารยที์�ได้ผา่นการคัดเลือกการจดัทําหลักสตูรแนวใหม่

(SUPER KPIS ด้านวชิาการ 1.1.1) พ.ศ.2564
จากมหาวทิยาลัยพะเยา

คณะสาธารณสขุศาสตร ์ขอแสดงความยนิดีกับ
อาจารยที์�ได้ผา่นการคัดเลือก 

การจดัการศึกษาหลักสตูรระยะสั�น
(Super KPIs ด้านวชิาการ 1.1.4) พ.ศ. 2564

จากมหาวทิยาลัยพะเยา
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INDUSTRY >

P H  U P  N E W S

SCI BUZZ > คณะสาธารณสขุศาสตร ์ขอแสดงความยนิดีกับ
อาจารยที์�ได้ผา่นการคัดเลือก การจดัการศึกษาหลักสตูรระยะสั�น

(Super KPIs ด้านวชิาการ 1.1.4) พ.ศ. 2564
จากมหาวทิยาลัยพะเยา
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พธิทํีาบุญเนื�อง
ในวนัขึ�นป�ใหม่
และพธิสีบืชะตา
ประจาํป� 2565

วนัที� 11 มกราคม 2565

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้
คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์เขา้รว่มพธิี
ทําบุญเนื�องในวนัขึ�นป�ใหม ่และพธิสีบืชะตา
ประจาํป� 2565 

เพื�อสรา้งขวญักําลังใจใหกั้บบุคลากร 
และสบืสานวฒันธรรมประเพณล้ีานนา
ตามแบบแผนขนบธรรมเนียมจารตีประเพณี
ของชาวล้านนา

โดยม ีรองศาสตราจารย ์ดร.สภุกร พงศบางโพธิ�
อธกิารบดมีหาวทิยาลัยพะเยา 
เป�นประธานในพธิ ีพรอ้มดว้ยคณะผูบ้รหิาร
คณาจารย ์เจา้หนา้ที� เขา้รว่มพธิ ี
ซึ�งมกีารรกัษาระยะหา่ง 
และปฏิบติัตามมาตรการป�องกัน 
และควบคมุการแพรร่ะบาดของโรคติดเชื�อไวรสั
โคโรนา 2019 (COVID-19) 
ณ อาคารสาํนกังานอธกิารบด ีมหาวทิยาลัยพะเยา

จุลสารคณะสาธารณสุขศาสตร์| PH UP NEWS
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ร ะ ห ว่ า ง วั น ที�  1 0 - 1 4  ม ก ร า ค ม  2 5 6 5

คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.
สมคิด จูหวา้ พรอ้มด้วย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา ผูช้ว่ย
ศาสตราจารย ์ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว อาจารยอ์รทัย เกตขุาว อาจารยส์นุนัทา
ตั�งนิติพงศ์ และอาจารยส์รุางคนา ไชยรนิคํา คณะสาธารณสขุศาสตร์
มหาวทิยาลัยพะเยา

ได้ดําเนินการเก็บขอ้มูลโครงการวจิยัถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการ
สถานการณ์ฉกุเฉินด้านสาธารณสขุในการรบัมอืโรค COVID-19 ของจงัหวดั
ต่าง ๆ ในประเทศ ในพื�นที�จงัหวดัเชยีงราย โดยไดร้บัการสนบัสนุนงบประมาณ
จากสาํนักวชิาการ กระทรวงสาธารณสขุ 

ซึ�งในการเก็บขอ้มูลวจิยันี�ไดร้บัความรว่มมอืจาก นายภาสกร บุญญลักษม์
ผูว้า่ราชการจงัหวดัเชยีงราย จา่จงัหวดัเชยีงราย ผูเ้ชี�ยวชาญด้านเวชกรรม
ป�องกัน หวัหนา้กลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ ทันตแพทย ์เจา้หนา้ที�ผูร้บัผดิชอบ
เกี�ยวกับโรค COVID-19 สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัเชยีงราย ผูช้ว่ยผู้
อํานวยการโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์แพทย ์พยาบาล เภสชักร นัก
เทคนิคการแพทย ์และผูร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลเชยีงรายประชานุเคราะห ์
ผูอํ้านายการโรงพยาบาลสมเดจ็พระยุพราชเชยีงของ แพทย ์พยาบาล
เภสชักร นักเทคนิคการแพทย ์และผูร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลสมเด็จ
พระยุพราชเชยีงของ สาธารณสขุอําเภอและผูช้ว่ยสาธารณสขุอําเภอเชยีงของ
ผอ.รพ.สต.บุญเรอืง ผอ.รพ.ครึ�ง และ ผอ.รพ.สต.หาดบา้ย รองนายก
เทศบาล อสม. ผูนํ้าชุมชนตําบลบุญเรอืง และหวัหนา้ดา่นควบคมุโรคติดต่อ
พรมแดนระหวา่งประเทศ สะพานมติรภาพ 4 เชยีงของ



 17-18 มกราคม 2565 คณะสาธารณสขุศาสตร ์ดําเนินโครงการอบรม
เชงิปฏิบติัการเขยีนผลงานวจิยัในวารสาร
ระดับนานาชาติ  ณ ห้องประชุมคณะสาธารณสขุ
ศาสตร ์ชั�น 1  

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดี
คณะสาธารณสขุศาสตร ์ได้ให้เกียรติกล่าวต้อนรบั
วทิยากรและกล่าวเป�ดโครงการอบรมเชงิปฏิบติั
การเขยีนผลงานวจิยัในวารสาร
ระดับนานาชาติ 

โดยได้รบัเกียรติจาก ASST. PROF. DR.
CHANAPONG ROJANAWORARIT
(DEPARTMENT OF POPULATION HEALTH, 
 SCHOOL OF HEALTH PROFESSIONS AND
HUMAN SERVICES,  HOFSTRA UNIVERSITY,
NEW YORK, USA) 
ได้มาเป�นวทิยากร ในการแลกเปลี�ยนเรยีนรู้
และประสบการณ์เพื�อนําไปสูก่ารพฒันาศักภาพ
และเป�นไปตามวตัถปุระสงค์ของการดําเนนิ
โครงการครั�งนี�

ทั�งนี�ได้มคีณะผูบ้รหิาร และคณาจารย์
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 
ที�สนใจเขา้รว่มในการแลกเปลี�ยนเรยีนรู้
ในประเด็นต่างเพื�อพฒันาศักยภาพ
และเพื�อเป�นแนวทางในการพฒันางานวจิยั
ต่อไป



ระหวา่งวนัที� 17-21 มกราคม 2565 
โครงการวจิยัถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการสถานการณฉ์กุเฉิน
ด้านสาธารณสขุในการรบัมอืโรค COVID-19 ของจงัหวดัต่าง ๆ 

ในประเทศ ที�จงัหวดัลําปาง

โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากสาํนักวชิาการ กระทรวงสาธารณสขุ ในการวจิยันี�ได้รบัความรว่มมอืจาก 

นายสธิชิยั จนิดาหลวง ผูว้า่ราชการจงัหวดัลําปาง นายแพทยส์าธารณสขุจงัหวดัลําปาง ผูเ้ชี�ยวชาญด้านเวชกรรม
ป�องกัน ผูเ้ชี�ยวชาญด้านสาธารณสขุ ผูเ้ชี�ยวชาญด้านสาธารณสขุ ผูเ้ชี�ยวชาญด้านวชิาการ หวัหน้ากลุ่มงานควบคมุ
โรคติดต่อ เจา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบเกี�ยวกับโรค COVID-19 สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัลําปาง แพทย ์พยาบาล
เภสชักร นักเทคนิคการแพทย ์และผูร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลลําปาง ผูอํ้านายการโรงพยาบาลแจห้ม่ พยาบาล
เภสชักร นักเทคนิคการแพทย ์และผูร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลแจห้ม่ สาธารณสขุอําเภอและผูช้ว่ยสาธารณสขุ
อําเภอแจห้ม่ ผอ.รพ.สต.แมส่กุ, แจค้อน และ ผอ.รพ.สต.นางาม พยาบาลวชิาชพี รพ.สต.ปงดอน 

นวก.สส.รพ.สต.ไผง่าม และอสม. ผูน้ําชุมชนตําบล แจห้ม่

คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมคิด จูหวา้ พรอ้มด้วย 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา 
ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.ประจวบ แหลมหลัก 

ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร.เทียนทอง ต๊ะแก้ว 

อาจารยอ์รทัย เกตขุาว และอาจารยส์นุันทา ตั�งนิติพงศ์
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา 
และ ดร.สธุานี มะลิพนัธ ์มหาวทิยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าธนบุร ีได้ดําเนินการเก็บขอ้มูลโครงการ
วจิยัถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการสถานการณ์ฉกุเฉิน
ด้านสาธารณสขุในการรบัมอืโรค COVID-19 

ของจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศ ที�จงัหวดัลําปาง
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คณะสาธารณสขุศาสตร ์ มหาวทิยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยนิดีกับ

ผศ.ดร.เสกสรรค์  ทองติ�บ
อาจารยป์ระจาํหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัสิ�งแวดล้อม
ได้รบัรางวลันกัวจิยัที�มผีลงานตีพมิพส์งูสดุในฐานขอ้มูลระดับนานาชาติ 

ด้านวทิยาศาสตรส์ขุภาพ 
โดยรางวลัดังกล่าวจะมพีธิกีารมอบให้กับนกัวจิยั

เพื�อเชดิชูเกียรติให้กับนกัวจิยัของมหาวทิยาลัยพะเยา
ที�มผีลการดําเนนิงานที�มคีวามโดดเด่นและทําคณุประโยชน์

ให้แก่แวดวงวชิาการ ในป� พ.ศ. 2563 
ในโครงการประชุมวชิาการระดับดับชาติพะเยาวจิยั ครั�งที� 11
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ขอแสดงความยนิดี 
กับอาจารยที์�ได้รบัการตีพมิพผ์ลงานในระดับนานาชาติ

เรื�อง STUDY ON THE POTENTIAL USE OF MODIFIED TAPIOCA STARCH SLUDGE 
WASTE FOR VOLATILE FATTY ACID GENERATION.

วนัที� 27 มกราคม 2565 คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา นาํโดย
รองศาสตราจารย ์ดร.เกษแก้ว เสยีงเพราะ รองคณบดฝี�ายวจิยัและนวตักรรม 
พรอ้มด้วย ดร.ศศิวมิล บุตรสเีขยีว รองคณบดฝี�ายวชิาการและคณุภาพนสิติ 
และนางรฎัติกาล ศรชียัอินทร ์หวัหนา้งานแผนงาน เขา้รว่มการประชุมวชิาการระดบัชาติ 
"พะเยาวจิยั 11" และรว่มแสดงความยนิดกัีบ  
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-ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.เสกสรรค์  ทองติ�บ อาจารยป์ระจาํหลักสตูรวทิยาศาสตรบณัฑิต 
สาขาวชิาอนามยัสิ�งแวดล้อม ที�ได้รบัรางวลันกัวจิยัที�มผีลงานตีพมิพส์งูสดุในฐานขอ้มูล

ระดบันานาชาติ ด้านวทิยาศาสตรส์ขุภาพ โดยไดร้บัมอบรางวลัดงักล่าว 
เพื�อเชดิชูเกียรติใหกั้บนกัวจิยัของมหาวทิยาลัยพะเยาที�มผีลการดาํเนนิงานที�มคีวามโดดเดน่ 

และทําคณุประโยชนใ์หแ้ก่แวดวงวชิาการ ในป� พ.ศ. 2563 
-รางวลั 1 คณะ 1 ชุมชนนวตักรรม ประจาํป� 2564 ระดบัเหรยีญเงิน 

โครงการสรา้งชุมชนลักษณะต้นแบบการป�องกันโรคติดต่อ แนวทางด้านการสาธารณสขุ
พื�นที�ดําเนินการ ตําบลนาปรงั อําเภอปง จงัหวดัพะเยา 

โดยม ีอาจารยพ์งศธร ศิลาเงิน ผูช้ว่ยคณบด ีเป�นตัวแทนเขา้รบัรางวลัดงักล่าว
เพื�อเป�นเกียรติและความภาคภมูใิจ ของคณะสาธารณสขุศาสตร ์  



ระหวา่งวนัที� 24-28 มกราคม 2565
โครงการวจิยัถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการสถานการณฉ์กุเฉินด้านสาธารณสขุใน

การรบัมอืโรค COVID-19 ของจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศ ที�จงัหวดันา่น

    คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร. สมคิด จูหวา้ พรอ้มด้วย 

ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.ทววีรรณ ศรสีขุคํา อาจารยอ์รทัย เกตขุาว อาจารยส์นัุนทา ตั�งนิติพงศ์ 

และอาจารยส์รุางคนา ไชยรนิคํา ณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ดร.สธุานี มะลิพนัธ ์

มหาวทิยาลัยเทคโนโลยพีระจอมเกล้าธนบุร ีได้ดําเนินการเก็บขอ้มูลโครงการวจิยัถอดบทเรยีนการบรหิารจดัการ
สถานการณ์ฉกุเฉินด้านสาธารณสขุในการรบัมอืโรค COVID-19 ของจงัหวดัต่าง ๆ ในประเทศ ที�จงัหวดัน่าน
    โดยได้รบัการสนับสนุนงบประมาณจากสาํนักวชิาการ กระทรวงสาธารณสขุ ในการวจิยันี�ได้รบัความรว่มมอืจาก
ท่านรองผูว้า่ราชการจงัหวดัน่าน ผูเ้ชี�ยวชาญด้านเวชกรรมป�องกันจงัหวดั หวัหน้ากลุ่มงานเภสชักรรม 

หวัหน้ากลุ่มงานสง่เสรมิสขุภาพ หวัหน้ากลุ่มงานยุทธศาสตรแ์ละแผนงาน หวัหน้ากลุ่มงานควบคมุโรคติดต่อ 

เจา้หน้าที�ผูร้บัผดิชอบเกี�ยวกับโรค COVID-19 สาํนักงานสาธารณสขุจงัหวดัน่าน แพทย ์พยาบาล เภสชักร 

นักเทคนิคการแพทย ์และผูร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลน่าน ผูอํ้านายการโรงพยาบาลเชยีงกลาง พยาบาล เภสชักร
นักเทคนิคการแพทย ์และผูร้บัผดิชอบงานโรงพยาบาลเชยีงกลาง สาธารณสขุอําเภอและผูช้ว่ยสาธารณสขุ
อําเภอเชยีงกลางผอ.รพ.สต.เป�อ, และอสม. ผูนํ้าชุมชน ในอําเภอเชยีงกลาง
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยพะเยา
ขอแสดงความยินดีกับ
อาจารย์ศราวุฒิ แสงคํา

ที�ได้รับการตีพิมพ์บทความวิจัยในระดับนานาชาติ

วนัที� 28-31 มกราคม 2565 
คณะสาธารณสขุศาสตร ์มหาวทิยาลัยพะเยา ได้รบัเชญิเป�นวทิยากรโครงการพฒันางานวจิยัและนวตักรรม
ด้านสขุภาพ ใหกั้บสาํนักงาน สาธารณสขุอําเภอทุ่งเสลี�ยม บุคลากรของคณะสาธารณสขุศาสตร ์
นําโดย ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมคิด จูหวา้ คณบดีคณะสาธารณสขุศาสตร ์พรอ้มด้วย ผูช้ว่ยศาสตราจารย์
ดร.อนุกลู มะโนทน รองคณบดีฝ�ายยุทธศาสตรแ์ละพฒันาองค์กร ดร.สทุธชิยั ศิรนิวล ประธานหลักสตูรสาธารณสขุ
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัชุมชน ผูช้ว่ยศาสตราจารย ์ดร.สมชาย จาดศร ีอาจารยป์ระจาํหลักสตูรสาธารณสขุ
ศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาอนามยัชุมชน ใหเ้ป�นวทิยากรในการบรรยายโครงการพฒันางานวจิยัและนวตักรรม
ด้านสขุภาพ ใหกั้บสาํนักงาน สาธารณสขุอําเภอทุ่งเสลี�ยม เพื�อเตรยีมความพรอ้มในการดําเนินการเลือกหวัขอ้
และวธิเีขยีนงานวจิยัและการนําสถิติมาใชใ้นการวเิคราะหข์อ้มูล จากนั�นได้มกีารฝ�กปฏิบติัการเขยีนงานวจิยั
และประกวด นําเสนอ ผลงานวจิยั และ R2R  ผลงาน CQI และผลงานนวตักรรม ณ หอ้งประชุมสาํนักงาน สาธารณสขุ
อําเภอทุ่งเสลี�ยม อําเภอทุ่งเสลี�ยม จงัหวดัสโุขทัย
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