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พรปีใหม่

๒๕๕๔

รศ.ดร.นพ.พิทยา จารุพนู ผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์

ผศ.สุมาลี สิงหนิยม
รองคณบดี

รศ.ดร.วิทยา อยูส่ ขุ
รองคณบดีฝา่ ยบริหารและทรัพยากรบุคคล

รศ.ดร.ภูษติ า อินทรประสงค์
รองคณบดีฝา่ ยแผนพัฒนา
และประกันคุณภาพการศึกษา

เรื ่ อ งจากปก....
จุลสารข่าว คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล
วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นสื่อกลางสำหรับ
เผยแพร่ข่าวสารวิชาการและบริการวิชาการ
ที่ปรึกษา :
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรมการศึกษา
บรรณาธิการ :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พิมพ์สุรางค์
รศ.ดร.ประยูร ฟองสถิตย์กลุ
เตชะบุญเสริมศักดิ์
รองคณบดีฝา่ ยบริการวิชาการ
และบริหารสินทรัพย์
ผู้ช่วยบรรณาธิการ :
ผูช้ ว่ ยศาสตราจารย์ นพ.โชคชัย หมัน่ แสวงทรัพย์
กองบรรณาธิการ :
รองศาสตราจารย์ ดร.ดวงรัตน์ อินทร
ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิทยา เทียนจวง
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทร์ ไชยกุล
อาจารย์ นพ.ศุภชัย ปิติกุลตัง
อาจารย์ ดร.วราภรณ์ เสถียรนพเก้า
อาจารย์ ดร.อรุณรักษ์ คูเปอร์ มีใย
นางนภาพร ม่วงสกุล
นางสาวเจนจิรา นาทะทอง
นางขนิษฐา ปุสสะ
ประจำกองบรรณาธิการ :
นายสรวรรธน์ ลาภาเกษมทิพย์
นางสาวศิริมา ยีมีเด็น
นางสาวมาสวไลย ขำแนวนาค
รศ.พิพฒ
ั น์ ลักษมีจรัลกุล
รองคณบดีฝา่ ยวิจยั และนวัตกรรมการศึกษา นางศิวนาถ ตรีพืชท์
ศิลปกรรม : ขนิษฐา ปุสสะ
พิมพ์ที่ : บริษัท อิโมชั่น อาร์ต จำกัด

บทบอกอ...

ผศ.พิมพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักดิ์

                        สวัสดีปีใหม่ค่ะ (หวังว่าคงไม่ช้าเกินไป)
ได้พักผ่อนยาวๆ ทิ้งท้ายปลายปีแล้ว ก็เหมือนได้
รีสตาร์ทตัวเองอีกครัง้ นะคะ ถึงแม้จะมีเรือ่ งน้ำท่วม อากาศหนาวเย็น
มาทำให้บรรยากาศการเฉลิมฉลองกร่อยๆ ลงไปบ้าง แต่ปใี หม่กย็ งั เป็นเวลา
สำหรับการเริ่มต้นสิ่งใหม่ๆ อย่างจุลสารข่าวสาธารณสุขที่ท่านถืออยู่ฉบับนี้
ก็นับเป็นฉบับเริ่มศักราชใหม่ ที่นำเสนอข่าวสารความเคลื่อนไหวของประชาคมชาว
ราชพฤกษ์ ซึ่งเป็นบ้านอีกหลังที่ยังคงอยู่ในความทรงจำของชาวสาธารณสุขทุกคน
จุลสารข่าวสาธารณสุขฉบับนี้จึงเป็นสิ่งแทนความคิดถึงของพวกเราที่มีต่อบ้าน
ราชพฤกษ์อันอบอุ่นหลังนี้ ปลายเดือนมกราคม ๒๕๕๔ พวกเราชาวราชพฤกษ์พไิ ล
จะร่วมออกเดินทางสานต่อพระปณิธานขององค์สมเด็จพระราชบิดาอีกครั้ง ด้วยการ
ออกฝึกปฏิบัติงานอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ ณ อำเภอสีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมาค่ะ
และขอฝากข่าวประชาสัมพันธ์เชิญชวนเข้าร่วมการประชุมวิชาการสาธารณสุข
แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๓ เรื่องภาวะวิกฤตโลกและผลกระทบต่อสุขภาพ :
ความท้าทายในงานสาธารณสุข และการประชุมวิชาการนานาชาติ
The 5th International Public Health Conference
Global Crisis and Its Impact on Health : Public
Health Challenge ณ โรงแรม Miracle Grand
๒๘-๒๙ เมษายน ๒๕๕๔ ด้วยค่ะ

๒

รศ.พญ.จรวยพร สุภาพ
รองคณบดีฝา่ ยบัณฑิตศึกษา

รศ.ดร.ชาญชุติ จรรยาสัณห์
รองคณบดีฝา่ ยวิเทศและการประชาสัมพันธ์

ผศ.ดร.ปรีชา ลอเสรีวานิช
รองคณบดีฝา่ ยบริหารการศึกษา

s
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น้ำประปา...
เพื่อประชาชน

การประปานครหลวงได้มอบความไว้วางใจให้มหาวิทยาลัย
มหิดล โดยสำนักงานบริการเทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม
คณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นผู้ดำเนินการตรวจสอบและวิเคราะห์
คุณภาพน้ำ ใน “โครงการประปาเพื่อประชาชน” อันเป็นประโยชน์ คือ
ทำให้ประชาชนได้ใช้และดื่มน้ำประปาอย่างปลอดภัย อีกทั้งเป็นการ
ประหยัดค่าใช้จา่ ยในการทีจ่ ะต้องซือ้ น้ำดืม่ บรรจุขวด ซึง่ จะช่วยลดปัญหา

เมื่อวันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล คณบดี
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความ
ร่วมมือ ระหว่าง คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
มหิดล กับ นายเจริญ ภัสระ ผู้ว่าการการประปา
นครหลวง ในโครงการ “วิเคราะห์น้ำประปา
เพือ่ ประชาชน” ณ ห้องประชุม ๗๕๐๘
อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๕

๒. ทำการตรวจวิเคราะห์น้ำจากการสุ่มตัวอย่าง ๑๐% ของ
ตัวอย่างน้ำจากเส้นท่อระบายน้ำ ๑ จุด ใช้เวลา ๓ เดือน

การกำจัดขวดพลาสติก เป็นการลดมลภาวะปัญหาร้ายแรงจากผลกระทบ
สิ่งแวดล้อมได้อีกทางหนึ่งด้วย ในฐานะที่คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็น
สถาบั น การศึ ก ษามี ค วามยิ น ดี อ ย่ า งยิ ่ ง ที ่ ม ี โ อกาสในการให้ บ ริ ก าร
วิชาการสาธารณสุขที่เป็นประโยชน์อย่างใหญ่หลวงสู่ประชาชนกรุงเทพ
มหานคร กล่าวคือผลจากการดำเนินโครงการนี้จะทำให้การประปา
นครหลวง สามารถขยายเขตน้ำประปาคุณภาพดีดื่มได้ให้ครอบคลุม
พืน้ ทีก่ รุงเทพมหานครมากยิง่ ขึน้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ได้วางแผนการ
ดำเนินโครงการ ที่ยึดหลักการทางวิชาการเป็นสำคัญ คือ วิธีตรวจ
วิเคราะห์ตามมาตรฐานคำแนะนำคุณภาพน้ำดื่ม องค์การอนามัยโลกปี
๒๐๐๖ โดยกำหนดจุดเก็บตัวอย่างน้ำจาก ๓ แหล่งคือ โรงผลิตน้ำ ๔ แห่ง,
สถานีสูบจ่ายน้ำ ๑๐ แห่ง และเส้นท่อระบบน้ำ จำนวน ๔๐๐ จุด

เดือน

การตรวจวิเคราะห์ - ทางกายภาพ ได้แก่ สี กลิ่น ความขุ่นใส มีสิ่งแปลกปลอม เป็นต้น

- ทางเคมี ตรวจสารปนเปื้อน เช่น สารหนู ปรอท ตะกั่ว ฯลฯ
- ทางจุลชีพ ตรวจจุลินทรีย์ที่ทำให้เกิดโรคต่างๆ
คณะสาธารณสุขศาสตร์เป็นสถาบันการศึกษาทางด้านสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม ซึ่งได้รับความเชื่อถือทั้งในประเทศและนานาชาติ
เป็นที่ยอมรับในการให้บริการด้านการตรวจวิเคราะห์ เรื่อง มลพิษทางน้ำ
อากาศ และเสียง จากหน่วยงานทั้งภาครัฐและเอกชนทั่วประเทศ
ได้ขอให้ความมั่นใจว่าผลการดำเนินโครงการครั้งนี้ จะใช้เป็นข้อมูล
ให้ ก ารประปานครหลวงนำไปใช้ พ ั ฒ นางานโครงการประปาเพื ่ อ
ประชาชนได้เป็นอย่างดี ซึง่ หมายถึงประชาชนจะได้บริโภคน้ำประปาทีม่ ี
คุณภาพ ส่งผลดีตอ่ สุขภาพและคุณภาพชีวติ ทีด่ ขี องชาวกรุงเทพมหานคร
ต่อไป

การดำเนินโครงการ แบ่งเป็น ๒ ระยะ ใช้เวลาทั้งสิ้น ๑๐

๑. เก็บตัวอย่างน้ำจาก ๓ แหล่ง ตรวจวิเคราะห์เดือนละ ๑ ครั้ง
ตรวจต่อเนื่อง ๓ เดือน ใช้เวลาตรวจวิเคราะห์ให้แล้วเสร็จภายใน ๗
เดือน

“ประปา...
เพื่อประชาชน”
๓

PH >> NEWS....
เมื่อวันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๕๔ : รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์
พิทยา จารุพูนผล คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ
ศาสตราจารย์ นายแพทย์สมเกียรติ วัฒนะศิรชิ ยั กุล คณบดีคณะแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ให้โอวาทแก่นักศึกษาในพิธีปฐมนิเทศการ
ฝึกปฏิบตั งิ านภาคสนามของนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์และนักศึกษา
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓
ณ ห้องประชุม ชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์
โดยปีนี้คณะสาธารณสุขศาสตร์ กำหนดฝึกภาคสนามพัฒนาอนามัยชนบท
เบ็ดเสร็จ ณ ตำบลลาดบัวขาว และตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอสีคว้ิ จังหวัด
นครราชสีมา ระหว่างวันที่ ๓๑ มกราคม - ๖ มีนาคม ๒๕๕๔

การฝึกปฏิบตั งิ านพัฒนาอนามัยชนบท
เบ็ดเสร็จ ประจำปีการศึกษา ๒๕๕๓

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา
จารุ พ ู น ผล คณบดี ค ณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวในพิธีปฐมนิเทศฯ ว่า
การฝึกปฏิบัติงานภาคสนาม เป็นกระบวนการ
เรียนรู้ร่วมกันระหว่างนักศึกษา อาจารย์นิเทศ
งาน และชุมชน ซึ่งถือว่าเป็นกิจกรรมกระบวน
การ จัดการการเรียนการสอนของหลักสูตร ที่มี
ความสำคัญอย่างยิง่ และคณะฯ ได้มกี ารพัฒนา
กระบวนการฝึกปฏิบัติงานภาคสนามมาอย่าง
ต่อเนือ่ ง เพือ่ ให้นกั ศึกษาได้ใช้สถานทีฝ่ กึ ปฏิบตั ิ
งานเป็ น แหล่ ง เรี ย นรู ้ และฝึ ก ปฏิ บ ั ต ิ ใ นการ
บูรณาการความรู้ ทักษะ ประสบการณ์จาก
ห้องเรียนสูก่ ารปฏิบตั จิ ริง เพือ่ ให้เกิดองค์ความรู้
และแนวคิดรวบยอดของงานด้านการสาธารณสุ ข ที ่ เ กี ่ ย วข้ อ งกั บ สุ ข ภาพอนามั ย และความ
ปลอดภัยของประชาชน เป็นงานที่มีผลต่อการ
พั ฒ นาประเทศ กระบวนการฝึกปฏิบัติงาน
ภาคสนามจะช่วยให้นักศึกษาได้เรียนรู้ และ
สร้างประสบการณ์ชีวิต ในการอยู่ร่วมกับเพื่อน
กั บ ชุ ม ชน สั ง คม นั ก ศึ ก ษา ได้ เ รี ย นรู ้ ห ลั ก
ในการดำรงชีวิต และการปรับตัวให้เข้ากับวิถี
ชี ว ิ ต ของชุ ม ชน ได้ แ นวคิ ด และวิ ธ ี ใ นการ

ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ต่างๆ ในการฝึกปฏิบัติ
งานภาคสนาม จะมีอาจารย์นิเทศงานคอยให้
คำปรึกษา แนะนำ ในการประยุกต์ใช้องค์ความรู้
และเมื ่ อ นั ก ศึ ก ษาสำเร็ จ การศึ ก ษาก็ จ ะเป็ น
บัณฑิตที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม และจริยธรรม
ออกไปรับใช้สังคม ในฐานะนักสาธารณสุขที่มี
ประสิทธิภาพ
ดร.นายแพทย์พิทยา จารุพูนผล (คณบดีคณะ

สาธารณสุ ข ศาสตร์ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ด ล)
ร่วมเป็นประธานในพิธีปฐมนิเทศฯ ณ ตำบล
ลาดบัวขาว และตำบลหนองหญ้าขาว อำเภอ
สีคิ้ว จังหวัดนครราชสีมา วันที่ ๓๑ มกราคม
๒๕๕๔
นายสมศั ก ดิ ์ ปะริ ส ุ ท โธ เหมทานนท์
(รองผูว้ า่ ราชการจังหวัดนครราชสีมา), นายวีระ
จันทรทิพรักษ์ (นายอำเภอสีคิ้ว), นางศิริพร
ปัญญาพฤทธิพ์ งศ์ (ผูช้ ว่ ยนายแพทย์ สาธารณสุข
จั ง หวั ด นครราชสี ม า) และรองศาสตราจารย์

๔

ประสบการณ์จากห้องเรียน
สู่การปฏิบัติจริง

HOT >> Softnews....

พบอธิการบดีในโอกาสขึ้นปีใหม่

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ พ ิ ท ยา
จารุพูนผล คณบดี และผู้บริหาร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พบ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เนื่องในโอกาสขึ้นปีใหม่ ๒๕๕๔ Meet the President ประชาคมมหิดล
เมือ่ วันที่ ๕ มกราคม ๒๕๕๔ ณ สำนักงานอธิการบดี พบอธิการบดี
มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมงาน “Meet the President ประชาคมมหิดล
พบอธิการบดี” ในงาน ศาสตราจารย์คลินกิ นายแพทย์
ปิยะสกล สกลสัตยาทร อธิการบดี ร่วมพูดคุย
ตอบข้อซักถามพร้อมด้วยทีมรองอธิการบดีเพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากรของทุกส่วนงาน ได้มีโอกาสพบ
ปะและสื่อสารกับผู้บริหาร เชื่อมความสัมพันธ์และ
สร้างความเข้าใจอย่างถูกต้องในทิศทางการบริหาร
งาน โดยผูแ้ ทนจากสายงานต่างๆ จำนวน ๔๐๐ คน
เข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ ณ ห้องประชุมเอนกประสงค์
สถาบันภาษาและวัฒนธรรมเอเชีย มหาวิทยาลัย
ต้อนรับคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจคุณภาพ มหิดล ศาลายา เมือ่ วันที่ ๗ มกราคม ๒๕๕๔

กีฬาสานสัมพันธ์บุคลากรมหิดลเครือข่าย
พญาไท ครั้งที่ ๓

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ร่วมกับ ๘ สถาบัน ได้แก่ คณะวิทยาศาสตร์, คณะ
เภสัชศาสตร์, คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
สื่อสาร, คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี,
คณะทันตแพทยศาสตร์, คณะเวชศาสตร์เขตร้อน,
วิทยาลัยการจัดการ และศูนย์ตรวจสอบสารต้อง
ห้ามในนั ก กี ฬ าจั ด การแข่งขันกีฬาสานสัมพันธ์
บุคลากรมหิดลเครือข่ายพญาไท ครั้งที่ ๓ ณ สนาม
ข้างตึกเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เมือ่ วันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๕๔

มหาวิทยาลัยมหิดล

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ต้ อ นรั บ คณะกรรมการเยี ่ ย มสำรวจ ตามระบบ
คุ ณ ภาพ มหาวิ ท ยาลั ย มหิ ดล ระยะที่ ๓ ปีงบ
ประมาณ ๒๕๕๓ นำโดย รองศาสตราจารย์ ชัยเลิศ
พิชิตพรชัย และคณะกรรมการเยี่ยมสำรวจ โดย
รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พทิ ยา จารุพนู ผล
คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ รองคณบดี หัวหน้า
ภาควิชา และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ ณ ห้อง
ประชุ ม ๗๕๐๘ อาคารอเนกประสงค์ ชั ้ น ๕
ระหว่างวันที่ ๑๐-๑๑ มกราคม ๒๕๕๔

พิธีตั้งศาลพระชัยมงคล (พระภูมิ)

รองศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์พิทยา
จารุพูนผล คณบดี ผู้บริหาร ข้าราชการ พนักงาน
เจ้าหน้าที่ และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีตั้งศาลพระชัยมงคล
(พระภูม ิ ) และร่ ว มพิ ธ ี ท ำบุ ญ ขึ ้ น ปี ใหม่ ประจำปี
๒๕๕๔ เมื่อวันที่ ๑๘ มกราคม ๒๕๕๔
ณ บริเวณลานพระราชานุสาวรีย์ สมเด็จพระราชบิดา คณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยมหิดล

HEALTH CAMP ๖

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
จัดโครงการค่ายยุวชนสาธารณสุขครัง้ ที่ ๖ (HEALTH
CAMP) โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุมาลี สิงหนิยม
รองคณบดี เป็ น ประธานในพิ ธ ี เปิ ด และมอบ
ประกาศนียบัตร แก่นักศึกษาผู้กระทำความดี โดย
มีผู้บริหาร หัวหน้าภาควิชา คณาจารย์ ข้าราชการ
ร่วมกิจกรรม เมือ่ วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๕๔ ณ ห้อง
ประชุมชั้น ๒ อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์  

๕

ต้อนรับ Dr.Tran Huu Bich

รองศาสตราจารย์ ดร.ชาญชุติ จรรยาสัณห์
รองคณบดีฝ่ายวิเทศและการประชาสัมพันธ์ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ต้อนรับ
Dr.Tran Huu Bich, Vice Dean of Hanoi School
of Public Health from Vietnam ในโอกาสเข้าพบ
ปรึ ก ษาหารื อ ในงานด้ า นวิ ช าการและวิ จ ั ย
ณ ห้องประชุม ๗๕๑๐ อาคารอเนกประสงค์ ชั้น ๕
เมื่อวันที่ ๒๖ มกราคม ๒๕๕๔

บทความทางวิ ช าการ...

โดย : งานวิ จ ั ย และวิ ช าการ

การพัฒนาระบบและกลไกการสนับสนุน
การวิจัยแบบครบวงจร เพือ่ การ
บริหารจัดการศึกษาสูค่ วามเป็นเลิศ
วัตถุประสงค์

เพื่อให้สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการวิจัยของ
มหาวิทยาลัยมหิดล คณะกรรมการวิจยั ของคณะสาธารณสุขศาสตร์
ได้วิเคราะห์/ประเมินระบบกลไกพบว่า มีความเสี่ยงในการบริหาร
จัดการหลายประการ รวมถึงผลงานวิจยั ทีต่ พี มิ พ์เผยแพร่ในวารสาร
มีแนวโน้มลดลง คณะกรรมการวิจัยของคณะฯ จึงได้ปรับแผนงาน
วิจัยเสนอโครงการใหม่ ๓ โครงการ เพื่อใช้ผลักดันยุทธศาสตร์
สร้างความเข้มแข็งของเครือข่ายงานวิจัย ดังนี้

๑. พิมพ์ประภา สุขทรรศนีย์
นักวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๒. กฤติยา ตระกูลบริสุทธิ์
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๓. กรกช รามโกมุท
นักวิชาการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
๔. ศศิลักษณ์ บุญประเสริฐ
หัวหน้างานวิจัยและวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

โครงการที่ ๑

การสร้างระบบสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มผลงานตีพิมพ์
ในวารสารแบบครบวงจร เพือ่ ให้เกิดระบบสนับสนุนการวิจยั และเพิม่
ผลงานตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการแบบครบวงจรตัง้ แต่การสนับสนุน
สิ่งเอื้อ การเพิ่มเงินทุนการวิจัย จนถึงการเขียนผลงานวิจัยเพื่อลง
ตีพมิ พ์ในวารสารวิชาการ เกิดประสิทธิภาพและประสิทธิผล จัดตัง้
Research Club เพื่อสนับสนุนด้านการประชาสัมพันธ์ทุนวิจัย
และกิจกรรมวิจัยด้วย

เพื่อการผลิตทรัพยากรมนุษย์ที่มีความเชี่ยวชาญสูง เกิดเครือข่าย
งานวิ จ ั ย /วิ ช าการทั ้ ง ภาครั ฐ และเอกชนในระดั บ ประเทศและ
นานาชาติ

โครงการที่ ๓

การจัดทำวารสารนานาชาติ (e-journal) เพื่อเพิ่มโอกาสใน
การตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจัย

ประสิทธิผลของงานวิจัย

โครงการที่ ๒

ผลจากการสำรวจความพึงพอใจของระบบ/กลไกของการ
การรวมกลุ่มวิจัยเพื่อจัดตั้งศูนย์วิจัยที่มุ่งสู่ความเป็นเลิศ
ทางวิชาการ เพื่อบูรณาการนักวิจัยสหสาขาของคณะฯ มาทำงาน บริหารของคณะฯ โดยสภาคณาจารย์ของคณะฯ พบว่า บุคลากร
วิจยั วิชาการร่วมกัน พัฒนาให้เกิดเป็นศูนย์วจิ ยั ทีม่ งุ่ สูค่ วามเป็นเลิศ ของคณะฯ มีความพึงพอใจในระบบ/กลไกของการสนับสนุนการวิจยั
เฉพาะทางระดับประเทศ ที่มีขีดความสามารถในระดับนานาชาติ มากทีส่ ุดจากการประเมินคุณภาพ ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพ
MUQD ระบบ/กลไกของการสนับสนุนการวิจัยของคณะฯ มีระดับ
ตามแผนเพิ่มขึ้นจาก ๒ เป็น ๔ คะแนนในปีที่ผ่านมาผลลัพธ์ตาม
เกณฑ์คณ
ุ ภาพของ สกอ./สมศ./กพร. ทีเ่ กีย่ วข้อง (ผลการดำเนินงาน
ที่ผ่านมา การบรรลุเป้าหมายผลการดำเนินงานของคู่แข่ง ระดับ
เทียบเคียงที่สำคัญ) ข้อบ่งชี้ในความสำเร็จของการปรับระบบ/
กลไกในการสนับสนุนการวิจัยและการตีพิมพ์ผลงานวิจัยอย่าง
ครบวงจร จะเห็นได้วา่ ผลงานตีพมิ พ์เผยแพร่ทเ่ี ป็นระดับนานาชาติ
และจำนวนผลงานตีพิมพ์ทั้งหมดเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ตั้งแต่ปี
๒๕๔๙ ถึงปัจจุบัน โดยในปี ๒๕๕๑ และ ปี ๒๕๕๒ ได้เพิ่มขึ้นใน
อัตราส่วนที่มากกว่าปีก่อน

๖

บทความทางวิ ช าการ...

โดย : งานวิ จ ั ย และวิ ช าการ

ระบบการจัดการ / กลไก การบริหารงานวิจัยที่ปรับปรุงใหม่
Research Club / KM / การประชาสัมพันธ์

ทุน
จัดสรรทุนสนับสนุนการวิจัย
ทุนภายใน
ทุนงบประมาณแผ่นดินซึ่งเป็นทุน
มหาวิทยาลัย, ทุน China Medical
Board (CMB) ของคณะฯ, ทุนสนับสนุนอาจารย์ใหม่, ทุนรวมกลุ่มวิจัย,
ทุน R2R, ทุนวิจัยการศึกษา
ทุนภายนอก
สำนักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ
(วช.)
คณะฯ ร่วมทุนกับ สกว. (window II)
ทุนต่างประเทศ

-

บุคลากร
ดำเนินการวิจัย

ผลการวิจัยที่ตีพิมพ์
วารสารนานาชาติ/
ระดับชาติ

การใช้ประโยชน์ต่อ
สังคม ประเทศชาติ
เชิงพาณิชย์

การเพิ่มศักยภาพการวิจัย
การเพิ่มศักยภาพการเขียนผลงานวิจัย
Mentor Ship
การร่วมกลุ่มวิจัยเชิงบูรณาการ
การจัดสิ่งเอื้อ/ห้องประชุม/ห้องปฏิบัติ
การชุมชน/ฐานข้อมูลเพื่อการบริหาร
งานวิจัย

- ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย
- ทุนสนับสนุนการตีพิมพ์วารสาร
นานาชาติที่มีค่า Impact Factor
- การทำ e-journal
- การทำ Supplenemt วารสาร
นานาชาติ

- โครงการตำราที่เขียน
จากงานวิจัย
- อนุสิทธิบัตร/สิทธิบัตร/
ลิขสิทธิ์

รูปจำนวนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์วารสารระดับชาติ
และนานาชาติในช่วงปีพ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒

รูปสัดส่วนผลงานวิจัยที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการต่อ
อาจารย์และนักวิจัยในปีพ.ศ. ๒๕๔๙-๒๕๕๒

เฉพาะด้าน การประชาสัมพันธ์ และจากการสนับสนุนทุนวิจัย
ทำให้ปี ๒๕๕๒ ได้รบั ทุนสนับสนุนงานวิจยั ภายในต่อคนเพิม่ ขึน้
จากเดิมประมาณ ๑๐,๐๐๐ บาท เพิม่ ขึน้ เป็น ๓๓,๓๗๕.๑๓ บาท
สำหรับทุนสนับสนุนจากภายนอกก็เพิ่มขึ้นเช่นกัน

เมื่อเทียบเคียงกับคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย
บูรพา มีผลงานเป็นอันดับ ๒ ของประเทศ (จำนวนเรื่อง/คน)
และคณะฯ ที่มีลักษณะคล้ายกัน (ทางวิทยาศาสตร์สุขภาพ)
พบว่า ผลงานวิจยั ตีพมิ พ์ของคณะฯ สูงกว่าอย่างมาก นอกจากนี้
เงินทุนสนับสนุนการวิจัยภายในต่อนักวิจัยที่เพิ่มมากขึ้น ซึ่ง
เป็นผลมาจากการปรับระบบ/กลไกในการสนับสนุนการวิจัย

ผลงานตีพิมพ์ระดับชาติและนานาชาติ
ปี ๒๕๕๐
ปี ๒๕๕๑
เรื่อง
เรื่อง/คน
เรื่อง
คณะสาธารณสุขศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
๙
มหาวิทยาลัยบูรพา				
คณะพยาบาลศาสตร์
ไม่มีข้อมูล
ไม่มีข้อมูล
๒๖
มหาวิทยาลัยมหิดล 				
คณะทันตแพทยศาสตร์
๓๙
๓๙/๒๐๔
๓๔
๐.๑๙๑
มหาวิทยาลัยมหิดล 		
=
		
คณะสาธารณสุขศาสตร์
๙๖
๙๖/๑๕๔
๙๕
มหาวิทยาลัยมหิดล 		
= ๐.๖๒๓๐		

		
คณะ / มหาวิทยาลัย
๑)
๒)
๓)
4)

๗

เรื่อง/คน
๙/๓๒
= ๐.๒๘๑
๒๖/๑๖๗
= ๐.๑๕๖
๓๔/๒๑๑
= ๐.๑๖๑
๙๕/๑๕๘
= ๐.๖๐๑

ตารางกำหนดการ กิจกรรมคณะสาธารณสุขศาสตร์
วันที่

เรื่อง

สถานที่

๒๐-๒๑ มีนาคม ๒๕๕๔

การประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง
“การเตรียมผลงานวิชาการเพื่อประกอบการขอตำแหน่งวิชาการ”

ณ โรงแรม รอยัล ฮิลล์ กอล์ฟ
รีสอร์ท แอนด์ สปา
อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก

๒๑-๒๖ มีนาคม ๒๕๕๔

การอบรมระยะสั้น
”การวิจัยและวิเคราะห์ข้อมูลทางระบาดวิทยาเบื้องต้น”

ณ ห้องประชุม ศาสตราจารย์
นายแพทย์เทพนม เมืองแมน
(อาคาร ๕ ชั้น ๒)

๒๒-๒๕ มีนาคม ๒๕๕๔

ขอเชิญทุกท่านร่วมแสดง ความคิดเห็นการจัดประชุมวิชาการนานาชาติ
The 1st Environmental Asia International Conference on
“Environmental Supporting in Food and Energy Security:
Crisis and Opportunity”

ณ โรงแรม รามา การ์เด้น
ถนนวิภาวดีรังสิต หลักสี่
กรุงเทพมหานคร

ภาวะวิกฤตและผลกระทบต่อสุขภาพ :
ความท้าทายในงานสาธารณสุข
และการประชุมวิชาการนานาชาติ

ระหว่างวันที่ 28-29 เมษายน 2554
ณ โรงแรมมิราเคิลแกรน์ คอนเวนชั่น กรุงเทพฯ

รักษ์สุขภาพ.... การออกกำลังกายด้วยการเล่นฮูลาฮูป
กับป้าหมอ
๔
ตอนท่ี

ป้าพร:
คุณหมอคะ เล่นฮูลาฮูปดีไหมคะ มีประโยชน์หรือเปล่าก็ไม่รู้
ป้าหมอนา: มีประโยชน์ซิจ๊ะ
๑. ช่วยพัฒนา เสริมสร้าง ตลอดจนฟื้นฟูกล้ามเนื้อรอบเอว
		 ทำให้มีความกระชับ แข็งแรง อดทน และยืดหยุ่นตัวดีขึ้น
  	
๒. ช่วยชะลอการเสื่อมสภาพของเซลล์กล้ามเนื้อ
        	 ๓. ช่วยพัฒนาและแก้ไขปัญหาบุคลิกภาพ รูปร่าง ทรวดทรง
		 โดยเฉพาะรอบเอวให้ได้สัดส่วนสวยงาม
๔. ช่วยพัฒนาสมอง ระบบประสาท กล้ามเนือ้ หากได้มกี ารฝึกทีห่ ลากหลายวิธี
           	 ๕. เป็นการฝึกสมาธิ
ป้าพร:
ถ้าอย่างนั้น เล่นฮูลาฮูปต่อดีกว่า อิ อิ
ป้าหมอนา: ดีจ๊ะ

(ติดตามตอนต่อไป)
เรื่อง : วราภรณ์ ภาพ : พี่น้อง

