
กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
 
วันที่ 30 พ.ย. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
09.00 น.-16.00 น. 
 
 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดชันีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

การควบคุมและป้องกันโรคโควิด-19 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
หลักสูตร สม. 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 
 



 

กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
1 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
07.00 น.-08.00 น. 
08.00 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.15 น. 
09.15 น.-09.30 น. 
 
09.30 น.-10.15 น. 
 
10.15 น.-11.00 น. 
 
11.00 น.-12.00 น. 
13.00 น.-16.00 น. 
 

 

กิจกรรมทำบุญตักบาตรเนื่องในวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ลงทะเบียนเข้างาน 
ชมวิดิทัศน์วันสถาปนาคณะ ณ หอประชุมไพรพะยอม 
พิธีเปิด Public Health UBRU MICE University และพิธีเปิดงานวันสถาปนาคณะสาธารณสุข
ศาสตร์ 
บรรยายพิเศษ “นักวิชาการสาธารณสุขยุควิถีชีวิตใหม่กับวิกฤตโรคระบาดใหม่ไวรัสโคโรน่า
2019 
บรรยายพิเศษ “พฤติกรรมสุขภาพและทักษะชีวิตของวัยเรียนในสถานศึกษากับปัญหาเอดส์
และโรคทางเพศสัมพันธ์ 
กิจกรรมมอบเสื้อวิชาชีพนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (การแสดงสินค้า และผลิตภัณฑ์ชุมชน) 
 

ฝ่ายงานสถาปนา 
ฝ่ายงานสถาปนา 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายงานสถาปนา 
 
ฝ่ายงานสถาปนา 
 
ฝ่ายงานสถาปนา 
 
ฝ่ายนิทรรศการ 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

หน้าคณะ 

 



 
 

กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
2-3 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
 
 

 

 
 
 
 



กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
4 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
09.00 น.-16.00 น. 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

การดูแลสุขภาพวัยรุ่น 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
หลักสูตร ปร.ด. 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 



กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
5 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
09.00 น.-16.00 น. 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ขับข่ีปลอดภัยใส่ใจจราจร 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
หลักสูตร วทบ. 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 



กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
6 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
09.00 น.-16.00 น. 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

ความปลอดภัยในโรงเรียน 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
หลักสูตร วทบ. 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 



กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
7 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
09.00 น.-16.00 น. 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

การดูแลสุขภาพในสถานการณ์โควิด-19 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
หลักสูตร ปร.ด. 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 
 
 
 



กำหนดการ  
Public Health UBRU MICE University 

ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 
8 ธ.ค. 2564 

วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
 
09.00 น.-16.00 น. 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

การประกวด นักเรียนต้นแบบด้านสุขภาพดี 
การประกวด นักเรียนต้นแบบด้านความปลอดภัยกิจกรรม  
Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งานบริการ
วิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
ฝ่ายอบรม 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 

กำหนดการ  



Public Health UBRU MICE University 
ระหว่างวันที่ 30 พ.ย. – 9 ธ.ค. 2564 ณ หอประชุมไพรพะยอม มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

9 ธ.ค. 2564 
วันที่ กิจกรรม ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

08.30 น.-09.00 น. 
09.00 น.-09.30 น. 
09.30 น.-10.30 น. 
 
 
 
 
10.30 น.-12.00 น. 
 
09.00 น.-16.00 น. 
 

 

ลงทะเบียนเข้างาน 
กิจกรรมเปิดแนะนำเปิดบ้านต้อนรับแขก 
การสาธิตการฝึกปฏิบัติการใช้เครื่องมือประเมินด้านสุขภาพ และความปลอดภัย  

- CPR    - การตรวจวัดสายตา 
- การตรวจสอบคุณภาพน้ำ - การตรวจสอบสาร 
- ปนเปื้อนในอาหาร  - การตรวจวัดค่าดัชนีมวลกาย 
- การใช้เครื่องมือสุขศาสตร์อุตสาหกรรม 

การควบคุมและป้องกันโรคเอดส์ 
 
กิจกรรม Open house / Covid 19/เอดส์โรค /การประชาสัมพันธ์หลักสูตร /งานวิจัย /งาน
บริการวิชาการชุมชน / กิจกรรมทำ Portfolio  /Show and Share และอ่ืนๆ อีกมากมาย 
การแสดงผลงานตามโครงการยุทธศาสตร์ (ขายผักปลอดสารพิษ, น้ำผักเพ่ือสุขภาพ) 
 

 
ฝ่ายดำเนินการแลประสานงาน 
ฝ่ายเวทีกลาง 
ฝ่ายสาธิตเครื่องมือประเมิน
สุขภาพและความปลอดภัย  
 
 
หลักสูตร สม. 
 
ฝ่ายนิทรรศการ 
 
ฝ่ายการแสดงผลงานตาม
โครงการยุทธศาสตร์ 

 

 
หมายเหตุ : กำหนดการสามารถเปลี่ยนแปลงได้ตามความเหมาะสม 
    : ดำเนินกิจกรรมภายใต้มาตรการป้องกัน COVID-19 


