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ส านักงานคณบดี 

1.  นางนภาพร ม่วงสกลุ     

 รักษาการเลขานกุารคณะ  
 

2.  นางสาวอุไรวรรณ ภู่สันติสัมพันธ์ 

 หัวหนา้งานงานบริหารทัว่ไป    
 

3. นายชัยยะ ขลังธรรมเนียม 

 รักษาการหัวหนา้งานบริหารทรัพยากรบคุคล                         
 

4. นางสาวเกศวรี ปญัญาธรรม 

 รักษาการหัวหนา้งานการเงินและคลัง                               
 

5. นายสุดสม เรงิโอสถ 

 รักษาการหัวหนา้งานกายภาพ สิง่แวดล้อม  

 และความปลอดภยั       
 

6.  นางสาววิไล กลัดพรหม 

 รักษาการหัวหนา้งานบริหารการศกึษาและกิจการนกัศกึษา  
 

7.  นางสาวศศิลักษณ ์บุญประเสริฐ 

 รักษาการหัวหนา้งานวจิยัและนวตักรรม  
 

8.  นายณฐัชยั ภาณุโสภณ 

 หัวหนา้งานบริหารเครื่องมอืกลาง  
 

9. นางสาวมาสวไลย ข าแนวนาค 

 รักษาการหัวหนา้งานแผนและพัฒนาองคก์ร  
 

10. นางสาวเจนจิรา นาทะทอง 

 รักษาการหัวหนา้งานวเิทศสัมพันธ์  
 

11. นางสาววีณา บุรวิชเกษตรกร 

 รักษาการหัวหนา้งานเทคโนโลยีการศกึษา  
 

12. นางสาวปรีดา เสรขีจรกิจเจริญ 

 รักษาการหัวหนา้งานพัสดุและบริหารสินทรัพย ์
 

13. นางสาวสุนันทา ไตรภพ  

 รักษาการหัวหนา้งานระบบสารสนเทศและสื่อสารองคก์ร  

คณะผู้บรหิาร  หัวหนา้ภาควิชา  หัวหน้างาน 
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สว่นที ่1 
 

ความเป็นมา 

ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์
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ประวัติการสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์  
 

สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก  

พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย ทรงเห็นความส าคัญของ

การศึกษาสาธารณสุขศาสตร์  การป้องกันโรค ทรงพระราชทาน

ทุนให้ศาสตราจารย์นายแพทย์เฉลิม พรมมาส และศาสตราจารย์

นายแพทย์สวัสดิ์ แดงสว่าง ไปศึกษาต่อในหลักสูตรปรัชญาดุษฎี

บัณฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ )  (Doctor of Public 

Health)  ณ มหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์  ซ่ึง ท้ัง  2 ท่าน  

ล้วนเป็น ก าลังส าคัญในการพัฒนางานสาธารณสุขของ 

ประ เทศไทย  แล ะ ได้ก่อตั้ งคณะสาธารณสุขศาสตร์  ข้ึ น  

โดยศาสตราจารย์นายแพทย์สวัสด์ิ   แดงสว่าง เป็นคณบดีคน

แรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ หลักสูตรแรกท่ีเปิดสอนคือ 

“หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ท่ีพัฒนามาจาก

หลักสูตรของมหาวิทยาลัยจอห์นส์ฮอปกินส์ ส าหรับแพทย์ท่ีจะ

ท างานด้านป้องกันโรค สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วิกรม พระบรมราชชนก ทรงช่วยสอนในวิชาสุขาภิบาล และทรง

ได้ปลูกฝังพระปณิธาน การรับใช้สังคม ด้วยความส านึกม่ันในกิจ

ประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ ดังพระราชด ารัส  “ความส าเร็จ

มิใช่อยู่ ท่ีการเรียนรู้เท่าน้ัน หากแต่ต้องน าความรู้ไปใช้ให้เกิด

ประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”  
 

วันท่ี 25 พฤษภาคม 2491 ได้ มีพระราชกฤษฎีกา พิมพ์ใน 

ราชกิจจานุเบกษาเล่ม 65 ตอนท่ี 31 และเม่ือวันท่ี 1 มิถุนายน 

2491 ได้ มีการจัดวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลัย

แพทยศาสตร์  ในกระทรวงการสาธารณสุข  ซึ่ ง มีคณะ 

สาธารณสุขศาสตร์  เป็นหน่วยงานหน่ึงรวมอยู่ด้วย และ          

แบ่งหน่วยงานออกเป็น  9 แผนก คือ 1) บักเตรีวิทยาและอิมมู

โนโลยี 2) ปาราสิตวิทยา  3) มิโคโลยีและวิรุสวิทยา  4) สถิติ

พยากรณ์ชีพ  5) สุขาภิบาล  6) โรคระบาดวิทยา  7) อาหารวิทยา  

8) โรงเรียนบริหารงานสาธารณสุขและทารกสงเคราะห์ 9) 

โรงเรียนพยาบาลและพนักงานสาธารณสุข  
 

วันที่  12 ตุลาคม 2491 ได้มีพระราชกฤษฎีกา พิมพ์ในราชกิจจานุ เบกษา เ ล่ม 65 ตอนที่  61  วันที่  19 ตุลาคม 2491 ก าหนดให้ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหน้าท่ีจัดการศึกษาด้านการสาธารณสุข ซ่ึงในช่วงทศวรรษแรกของการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ น้ัน มูลนิธิ   

ร็อคกี้เฟลเลอร์ (Rockefeller Foundation) ได้ให้ความช่วยเหลือแก่คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้ทุนในการพัฒนาอาจารย์เพือ่ไปศึกษาวิชาการ 

ที่เกี่ยวข้องกับงานด้านการสาธารณสุข ณ ต่างประเทศ เพือ่กลับมาพัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้มีการขยายตัว

ข้ึน มีการพัฒนาหลักสูตรต่าง ๆ เพิ่มข้ึนหลายระดับ  ในปัจจุบันมหาวิทยาลัยต่าง ๆ ของประเทศไทย มีคณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชา

สาธารณสุขศาสตร์ ทั้งของภาครัฐและเอกชน มากกว่า 90 แห่ง คณาจารย์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบัน ได้น าแนว

พระราชด าริของสมเด็จ พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาถ่ายทอดและปลูกฝังจิตส านึกของความเป็นมหาวิทยาลัย         

ในพระนาม “มหิดล” ให้แก่ศิษย์ได้สืบทอดพระปณิธาน มาจนถึงทุกวันน้ี 

ศิษย์เก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ท้ังใน

ระดับชาติและนานาชาติ ไม่เพยีงมีความรู้ความสามารถท่ีเท่าทันกับศิษย์

เก่าของมหาวิทยาลัยอ่ืน ๆ ในระดับโลก แต่มีจิตส านึกของความเป็น

ส่วนหน่ึงของพระนาม “มหิดล” ท่ีจะต้องท าหน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุด

เพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นบัณฑิตท่ีเป็นคนเก่งคนดีและสอดคล้อง

กับปณิธานของมหาวิทยา ลัยม หิดล  คือ  Wisdom of the land  

“ปัญญาของแผ่นดิน”  
 

คณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์  ม ห า วิ ท ย า ลั ย ม หิ ด ล  

เปน็สถาบันการศึกษาด้านการสาธารณสุขศาสตร์ แห่งแรกของประเทศ

ไทย ปัจจุบัน มีอาคารส านักงานและอาคารเรียนท่ีกรุงเทพมหานคร 

จ านวน 9 อาคาร และท่ีอ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา ซ่ึงมีพื้นท่ี

จ านวน 28 ไร่ มีอาคารใช้สอย 1 อาคาร 

 

 

 

ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเป็นท่ีสอง                                                                                                          

ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เป็นกิจท่ีหน่ึง   ลาภทรัพย์และเกียรติยศ  

จะตกมาแก่ท่านเอง 

ถ้าท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ 

(พระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระราชบิดา 

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2471  

ท่ีพระราชทานแก่นายสวัสด์ิ  แดงสว่าง   

 นักเรียนทุนส่วนพระองค์) 
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เป็นผู้น าในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ด้วยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ ในกลุ่มประเทศ

อาเซียน ปี 2564 (Be a leader in promoting population health through being Health Literate Faculty in 

ASEAN Countries by 2021) 

 

 

1.  จัดการศึกษามุ่งผลลัพธ์ด้านสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ด้านสุขภาพ  

(To offer an outcome based public health education via being Health Literate Faculty)  

2.  สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นน าด้านการศึกษา การวิจัยบูรณาการและนวัตกรรม  

จัดบริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และมวลมนุษยชาติ  

(To be visible as a leader in public health education, integrative and innovative research, professional 

academic services on the basis of good governance to promote health and longevity and the  

betterment of mankind)  

 

 

 

ความส าเร็จท่ีแท้จริงอยู่ท่ีการน าความรู้ไปประยุกต์ใช้เพือ่ประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ 

 (True success is in the application of learning for the benefit of mankind)  

 

 

 

ค่านิยม (Core Value)  

 

 

 

 

 

 

เชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ ด้านสาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม พัฒนา 

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเคล่ือนชุมชนสุขภาวะ (Specialized in offering excellent program,  

conducting, integrative and innovative research, and providing academic services in the area 

of public health and environmental sciences to enhance health literacy, and mobilize healthy  

community)  

 

 

 

ส่วนท่ี 1  ความเปน็มาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

จิตสาธารณะ มีความ

รับผิดชอบต่อสังคม  

จิตส านึกส่วนรวม  

Public Mind 

วิสยัทศัน ์

(Vision) 

พันธกิจ 

(Mission)   

ปรัชญา 

(Philosophy)      

สมรรถนะหลัก 

(Core Competencies)     

สีประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  

น ้าหน่ึงใจเดียวกัน  

ความเปน็อันหน่ึงอัน

เดียวกัน  มีอัตลักษณ ์ 

Unity & Uniqueness 

ท างานอย่างมีความสุข 

มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ ์ 

Happiness & Healthy 

รู้แจ้ง รู้จรงิ  

Mastery 

ต้นราชพฤกษ์ เปน็ต้นไม้สัญลักษณ์ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีชื่อทางพฤกษศาสตร์ว่า 

Cassia fistula Linn และมีชื่ออ่ืนหลาย ๆ ชื่อ เช่น คูน ลมแล้ง กุเพยะ (ภาษากะเหรี่ยง 

กาญจนบุรี)  ต้นราชพฤกษ์ ส่ือความหมายถึง ชาวสาธารณสุข ท่ีรุกเข้าไปถิ่นแดนทุรกนัดาร 

ท่ัวทุกหัวระแหงของประเทศเพือ่ปฏิบัติภารกิจสาธารณสุขตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการสาธารณสุข

ไทย” ดงัเน้ือร้องในเพลง  “วันสีเหลือง” ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ตอนหน่ึงท่ีว่า “มุ่งออกไป ณ ถิ่นแดน

ไกล ทุรกันดาร ปอ้งกันทุกข์ เพราะโรคภัยชุก เรารุกมิวาง บ ารุงเสริมความสุข เพิม่พูน ในทุก ๆ ทาง มีใจรัก

กว้างขวาง ในหมู่ชาวประชา”  

สีประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ สีชมพูอมส้ม (Salmon Pink)  

รหัสของสี คือ #F39566, RGB = R243, G149, B102, CMYK = C1-M50-Y63-K0 

ตน้ไม้ประจ าคณะสาธารณสุขศาสตร์  
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ส่วนท่ี 1  ความเปน็มาของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

           ภาควิชา 

                                                              

 

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

                                                                     

 

ภาควิชาจุลชีววิทยา 

                                                                      

 

ภาควิชาชีวสถิต ิ

 

 

ภาควิชางานสาธารณสุข 

 

ภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 

 

 

ภาควิชาโภชนวิทยา 

 

 

ภาควิชาระบาดวิทยา 

 

 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์                     

อนามัยส่ิงแวดล้อม 

 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

 

 

ภาควิชาสุขศึกษา                                               

และพฤตกิรรมศาสตร ์

                                                                   

 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

 

 

ภาควิชาอนามัยชุมชน 

ภาควิชาอาชีวอนามัย                    

และความปลอดภัย                 

ส านักงานคณบดี 

                                                                             

งานบรหิารทั่วไป 

 

                                                                           

งานบรหิารทรัพยากรบุคคล 

 

                                                                            

งานบรหิารการเงิน 

 

                                                                              

งานกายภาพ ส่ิงแวดล้อม  

และความปลอดภัย 

                                                                                            

                                                                               

งานบรหิารการศึกษาและกิจการ

นักศึกษา                                                                
 

งานวิจัยและนวัตกรรม 
 

 

งานบรหิารเครื่องมือกลาง 

 
 

งานแผนและพัฒนาองค์กร 

 
 

งานวิเทศสัมพันธ ์

 
 

งานเทคโนโลยีการศึกษา 

 
 

งานพัสดุและบรหิารสินทรัพย ์
                                                                                              

 

งานระบบสารสนเทศและส่ือสาร

องค์กร 

สภาอาจารย์                     

คณะสาธารณสุขศาสตร ์

 

                                                             

สภาบุคลากรสายสนับสนุน                  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์
 

         

                                             

ศูนย์วิจัยสาธารณสุข 

และส่ิงแวดล้อมสูงเนิน 

 

 
ศูนย์สุขภาพ                             

และบริการวิชาการดา้น

สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 

จากมติท่ีประชุมสภามหาวิทยาลัยมหิดล 

ครั้งท่ี 568 เม่ือวันท่ี 19 พฤษภาคม 2564 

คณะกรรมการประจ าคณะ 

โครงสรา้งคณะสาธารณสขุศาสตร ์
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สว่นที ่2 
  

ผลงานที่โดดเด่น 
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ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 

ผลงานทีโ่ดดเดน่ 

การพัฒนาเครื่องดื่มน ้าผัก ผลไม้กระตุ้นความอยากอาหาร

ส าหรับผู้ป่วยมะเร็ง  

 

ผู้วิจัย : ผศ. ดร. ฉัตรภา หัตถโกศล  

น.ส. พรพมิล นันท์ธนะวานิช  

และ ผศ. ดร. พร้อมลักษณ ์สรรพ่อค้า  

ภาควิชาโภชนวิทยา คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  

การพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารทางการแพทย์ ส าหรับผู้ป่วย 

ที่มี เบาหวาน โดยใช้ข้าวเป็นวัตถุดิบหลัก เพื่อทดแทน

ผลิตภณัฑน์ าเข้าจากต่างประเทศ 

 

ผู้วิจัย : ผศ. ดร. สุภัทร ์ไชยกลุ  

ภาควิชาโภชนวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล  

เว็บแอปพลิเคชนัเพือ่การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพริ้นท์ส าหรับ

อุตสาหกรรมช าแหละเนื้อสัตว์ในประเทศไทย 

 

ผู้วิจัย : รศ. ดร. สุพพัต ควรพงษากลุ  

และ น.ส. สาลินี รัชดาอริยฉัตร  

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ลิขสิทธ์ิ เลขท่ี ว1 008514  

1. ผลงานวิจัยที่น าถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ประโยชน์เชิงพาณชิย ์ 

การการวิเคราะห์ความเป็นไปได้และความเหมาะสมในการ

ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีในการบ าบัดฝุ่น PM 2.5 ในบรรยากาศ 

 

ผู้วิจัย : รศ. ดร. สราวุธ  เทพานนท์  

หัวหน้าภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

แหล่งทุน : ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) 

สนับสนุนการวิจัย  
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ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 

เว็บแอปพลิเคชันสนับสนุนการจัดการคาร์บอนฟุตพริ้นท์

ส าหรับสถานีบริการน ้ามันในประเทศไทย 
 

ผู้วิจัย : รศ. ดร. สุพพัต ควรพงษากลุ  

และ น.ส. เอมิกา ศรีกฤษณรัตน์  

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล คณะสาธารณสุขศาสตร์  

ลิขสิทธิ์ เลขท่ีค าขอ 382458  ทะเบียนข้อมูลเลขท่ี ว1.008507 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

การสร้างนวัตกรรมชว่ยเลิกบุหรี่ด้วยตนเอง  
 

ผู้วิจัย : รศ. ดร. มณฑา  เก่งการพานิช  

อาจารย์ประจ าภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

การพัฒนาต ารับรายการอาหารพืน้บ้านจังหวัดน่านส าหรับ

ผู้ป่วยวัณโรค และการส่งเสริมสุขภาพผู้สูงอายุ 

 

ผู้วิจัย : ผศ. ดร. สุภัทร ์ไชยกลุ  

อาจารย์ประจ าภาควิชาโภชนวิทยา  คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล น าทีมนักศึกษาระดับปริญญาตร ี

วิชาเอกโภชนวิทยาและการก าหนดอาหาร ภาควิชาโภชนวิทยา 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ลงพืน้ท่ีจริงในชุมชน

ผู้สูงอายุต าบลเจดียช์ัย อ าเภอปวั จังหวัดน่าน  

สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

1. ผลงานวิจัยที่น าถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ประโยชน์เชิงพาณชิย ์(ตอ่) 
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มหาวิทยาลัยมหิดลรับรางวัล องค์กรขับเคลื่อนส้วมสาธารณะไทย  

รศ. ดร.พมิพ์สุรางค์ เตชะบุญเสริมศักด์ิ รองคณบดีฝ่ายทรัพยากรบุคคลและกิจการพิเศษ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปน็ผู้แทนของมหาวิทยาลัยมหิดล ในการรับ

มอบโล่ประกาศเกียรติคุณประเภทรางวัล "องค์กรขับเคล่ือนส้วมสาธารณะไทย" 

โดย ดร. สาธิต ปิตุเตชะ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นประธานมอบโล่ ในงานรณรงค์ส้วมโลก ปี 2563 "ส้วมสาธารณะวิถีใหม่

เพือ่ทุกคน" (The New Normal Public Toilet for All)   

2. ผลงานความรับผิดชอบตอ่สังคม  

การมอบถุงยังชีพของโครงการ GPO ปันสุข ต้านภยัโควิด 

พร้อมด้วยถุงชดุอุปกรณ์ป้องกันโควิด  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย คณาจารย์และเจ้าหน้าที่ ร่วมกับ 

องค์การเภสัชกรรม โดย คุณวิชาญ ปล้องไหม ผู้อ านวยการพัฒนา

องค์กรเพื่อความยั่งยืน คุณวไลพร โต๊ะม๊ะ หัวหน้าแผนกบริหาร

จัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม และคุณพสิิฐพงศ์ ธรรมบ ารุง 

หัวหน้าแผนงานประชาสัมพันธ์ ร่วมส่งมอบถุงยังชีพของโครงการ 

GPO ปันสุข ต้านภัยโควิด พร้อมด้วยถุงชุดอุปกรณ์ป้องกันโควิด

ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยถวายให้วัดอภัยทายาราม  

(วัดมะกอก) และส่งมอบให้ชุมชนรอบวัดมะกอก  

กิจกรรมจิตอาสาละแวกบ้านในชุมชนวัดมะกอก ร่วมลง

พืน้ที่ชมุชนวัดมะกอกส่วนหน้า ส่วนกลาง สุขสวัสด์ิ และหน้า

วัดมะกอก เพือ่สร้างความตระหนักในการป้องกันโควิด และ

ลดความเสี่ยง  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล คณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี พร้อมด้วย คุณอดิเรก 

แสงใสแก้ว เลขาธิการสมาคมอสังหาริมทรัพย์ไทย เป็นจิตอาสา

ละแวกบ้านในชุมชนวัดมะกอก ร่วมลงพื้นท่ีชุมชนวัดมะกอก 

ส่วนหน้า ส่วนกลาง สุขสวัสดิ์ และหน้าวัดมะกอก เพื่อสร้างความ

ตระหนักในการปอ้งกันโควิด และลดความเส่ียง  

สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

1. ผลงานวิจัยที่น าถา่ยทอดเทคโนโลยเีพือ่ประโยชน์เชิงพาณชิย ์(ตอ่) 

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

2. ผลงานความรับผิดชอบตอ่สังคม   (ตอ่) 

การรับมอบหน้ากาก KN95 และเจลแอลกอฮอล์  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมทีมบริหาร ร่วมรับมอบหน้ากาก KN95 

และเจลแอลกอฮอล์ จากทีมผู้แทน ศูนย์ความเป็นเลิศด้านชีววิทยา

ศาสตร์ (องค์การมหาชน) เพื่อร่วมสนับสนุนกิจกรรมป้องกันการ

แพร่ระบาดของโควิด-19 ในชุมชนของเขตพญาไท และเขตราชเทวี 

ภ า ย ใ ต้ โ ค ร ง ก า ร เ ข ต สุ ข ภ า พ ข อ ง ย่ า น น วั ต ก ร ร ม โ ย ธี  

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

(วัดมะกอก) และมอบให้ชุมชนรอบวัดมะกอก  

เปิดศูนย์วิจัยฯ เพือ่ให้ประชาชนในพืน้ที่ใชอ้อกก าลังกายเพือ่

สร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดพื้นท่ีศูนย์วิจัยและ

พัฒนาวิชาการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อให้ประชาชน    

ในพื้นท่ีใช้ออกก าลังกายเพื่อสร้างเสริมสุขภาพและป้องกันโรค        

ณ อ าเภอสูงเนิน จังหวัดนครราชสีมา  

การรับมอบอุปกรณป์้องกัน COVID-19 จากองค์การเภสัชกรรม  

 

รศ .  ดร .  ช ะนวนทอง  ธน สุกาญจน์   คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยผู้บริหาร รับมอบอุปกรณ์ป้องกัน COVID-19 จาก

องค์การเภสัชกรรม โดยมีเภสัชกรหญิงวีระมล มหาตมวดี ผู้ช่วยผู้อ านวยการ

องค์การเภสัชกรรม พร้อมด้วยคุณวิชาญ ปล้องไหม ผู้อ านวยการกองพัฒนา

องค์กรเพื่อความยั่งยืน องค์การเภสัชกรรมและคณะ เป็นผู้มอบอุปกรณ์การ

ป้องกัน COVID-19 ให้กับชุมชนรอบพื้นท่ีองค์การเภสัชกรรม (พระราม 6) โดยมี  

1) หน้ากากอนามัยจ านวน 74,000 ชิ้น 2) แอลกอฮอล์เจลล้างมือ 50 g จ านวน 

5 ,000  หลอด  3 )  แอลกอฮอล์ เจล ล้ าง มือ  350  g จ านวน  450  ขวด  

ณ   ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

2. ผลงานความรับผิดชอบตอ่สังคม  (ตอ่) 

โครงการพัฒนาศูนย์รอบรู้สุขภาพด้านการป้องกันโรคติดต่ออุบัติใหม่  
 

“โครงการพัฒนาศูนย์รอบรู้สุขภาพด้านการปอ้งกนัโรคติดต่ออุบัติใหม่ ณ ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการ

ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล อ าเภอสูงเนิน จังหวัด

นครราชสีมา ผู้ด าเนินการ : รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี และ รศ.ดร. ทัศนีย์ ศิลาวรรณ 

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

โครงการมอบข้าวสารอาหารแห้งและของใชจ้ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

ในโครงการ GPO ปันสุข ต้านภยัโควิด  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยคณาจารย์ เจ้าหน้าท่ี และคุณวไลพร โต๊ะม๊ะ 

หัวหน้าแผนกบริหารจัดการด้านความรับผิดชอบต่อสังคม องค์การ    

เภสัชกรรม ร่วมกับประชาชนทีมจิตอาสาชุมชนหน้าวัดมะกอก ร่วมผนึก

ก าลังช่วยกันจัดชุดข้าวสารอาหารแห้งและของใช้จ าเป็นต่อการด ารงชีพ 

ในโครงการ GPO ปันสุข ต้านภัยโควิด จ านวน 341 ชุด เพื่อเตรียมมอบ

ให้กับครอบครัวผู้ป่วยติดเตียง ผู้ถูกกักตัว และผู้ว่างงาน ในชุมชนรอบวัด

มะกอกและชุมชนบ้านครัว ณ วัดอภัยทายาราม (วัดมะกอก)  

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

2. ผลงานความรับผิดชอบตอ่สังคม  (ตอ่) 

การให้สัมภาษณใ์นรายการ “ตีตรงจุด : วิกฤตซ้อนวิกฤต 

ชะตากรรมคนจนเมือง ในยุคโรคระบาด” 
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ให้สัมภาษณ์ในรายการ “ตีตรงจุด : วิกฤตซ้อน

วิกฤต ชะตากรรมคนจนเมือง ในยุคโรคระบาด” ออกอากาศในช่วง

ตีตรงจุด รายการเจาะประเด็นข่าว 7HD ทางสถานีโทรทัศน์        

ช่อง 7HD  

โครงการ “การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับ

ผู้ต้องขังในเรือนจ า ตามโครงการราชทัณฑ์ปันสุข ท าความ ดี เพือ่ชาติ ศาสน์ 

กษัตริย์” 
 

โครงการ “การประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขัง 

ในเรือนจ า ตามโครงการราชทัณฑ์ปนัสุข ท าความ ดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย์” 

ผู้ด าเนินการ : รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ระยะเวลาด าเนินการระหว่างเดือน 

กรกฎาคม 2563 - สิงหาคม 2564 

เรือนจ ากลางนครปฐม 

เรือนจ ากลางนครพนม 

เรือนจ ากลางพษิณุโลก 

เรือนจ ากลางเชียงใหม่ 

เรือนจ ากลางชลบุร ี

3. ผลงานการสรา้งกระแสสังคมและการน าไปใช้ประโยชน์  

รศ. ดร. ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับประเด็น              

ตรวจมาตรการ “ฉีดวัคซีน” พร้อมแค่ไหน? ทางสถานีโทรทัศน์ 

เนชั่นทีวี ช่อง 22 และออนไลน์ผ่านทาง Facebook Nation TV22  

คณบดีร่วมให้สัมภาษณ ์

เ รื่ อ ง ต ร ว จ ม า ต ร ก า ร 

"ฉีดวัคซีน" พร้อมแค่ไหน?  

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

3. ผลงานการสรา้งกระแสสังคมและการน าไปใช้ประโยชน์    

โ ค ร ง ก า ร อ บ ร ม เ ชิ ง ป ฏิ บั ติ ก า ร  

หัวข้อ “Design thinking for COVID-19 

prevention and control with clinical 

management”   
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี   

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

กล่าวต้อนรับผู้ เ ข้าร่วมอบรม พร้อมเปิด

โ ค รงกา รอบรม เ ชิ ง ปฏิ บั ติ ก า ร  หั ว ข้ อ      

“Design thinking for COVID-19 prevention 

and control with clinical management”     

จั ด โ ด ย  ค ณ ะ สั ต ว แ พ ท ย ศ า ส ต ร์

มหาวิทยาลัยมหิดล ระหว่างวันที่  25-26 

มีนาคม 2564 โดยมีคณาจารย์ นักศึกษา     

แ ล ะ ผู้ ส น ใ จ เ ข้ า ร่ ว ม โ คร งก า รอบรมฯ                

ณ ห้องประชุมชั้น 4 อาคารเทพนม เมืองแมน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

การแลกเปลี่ยนความคิดเห็นในประเด็น 

“มหานครโควิด-19 ชะตากรรมคนจนเมือง” 
 

รศ.  ดร .  ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ร่วมเสวนาพูดคุยประสบการณ์ แลกเปล่ียนความ

คิดเห็นในประเด็น “มหานครโควิด-19 ชะตากรรม

คนจนเมือง” โดย The Active ร่วมกับ ชาวชุมชน

คลองเตย นักวิชาการ ดร .  สมชัย  จิตสุชน 

ผู้อ านวยการวิจัยด้านการพัฒนาอย่างท่ัวถึง 

สถาบันวิจัยเพื่อการพัฒนาประเทศไทย (TDRI) 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ พิชญ์ พงษ์สวัสดิ์ อาจารย์

คณะรัฐศาสตร์  จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

นายแพทย์วิรุฬ ล้ิมสวาท ผู้อ านวยการส านักวิจัย

สังคมและสุขภาพ ส านักงานปลัดกระทรวง

สาธารณสุข (สธ.) คุณประทีป อ้ึงทรงธรรม ฮาตะ 

ผู้ก่อตั้งและเลขาธิการมูลนิธิดวงประทีป และภาคี  

โดยมีคุณณาตยา แวววีรคุปต์  เป็นผู้ด าเนิน

ร ายก า ร ใ น ร าย ก า ร  The Active เ พจ เ ว ที

สาธารณะ ไทยพบีีเอส และเพจ Thai PBS 

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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3. ผลงานการสรา้งกระแสสังคมและการน าไปใช้ประโยชน์  (ตอ่) 

โครงการตลาดนวัตกรรมเพื่อส่งเสริม

และแก้ไขปัญหาสุขภาพในชุมชนเขต

กรุงเทพมหานคร  
 

นักศึกษาท่ีออกฝึกปฏิบัติงานฯ ได้เข้าร่วม

แลกเป ล่ียน เรี ยนรู้ ในกิจกรรม  "ตลาด

นวัตกรรมเพื่อส่งเสริมและแก้ ไขปัญหา

สุขภาพในชุมชนเขตกรุง เทพมหานคร"         

โ ด ย มี  คณาจ า ร ย์ ส นั บ ส นุ น วิ ช า ก า ร            

เป็น วิทยากร  ณ อาคารจรัส  ยามะรั ต             

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

โครงการปลูกต้นไม้เพือ่ดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก ปี 3  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อม ทีมบริ หาร  ร่ วม ในพิ ธี มอบต้ น ไ ม้ 

“โครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับก๊าซเรือน

กระจก ปี  3”  โดยมี รองศาสตราจารย์  

ดร. กิติกร จามรดุสิต รองอธิการบดีฝ่าย

ส่ิงแวดล้อมและการพัฒนาอย่างยั่งยืน        

เป็นประธานโครงการปลูกต้นไม้เพื่อดูดกลับ

ก๊าซเรือนกระจก ณ หอประชุมราชพฤกษ์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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3. ผลงานการสรา้งกระแสสังคมและการน าไปใช้ประโยชน์  (ตอ่) 

การประชมุหารือ: โครงการพัฒนาเขต

ส่งเสริม ราชเทวี-พญาไท  
 

ศ.  นพ.  บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย รศ. ดร. 

ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ เข้าร่วมประชุมหารือ

การ พัฒนาคณะสาธา รณ สุขศาสตร์  

เป็นศูนย์ประสานการส่งเสริมสุขภาพมหิดล 

โดยมี  รศ.  พญ. พรพันธุ์  บุณยรัตพันธุ์           

ท่ีปรึกษาคณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายกสมาคม

การผังเมืองไทย เลขานุการกฎบัตรแห่งชาติ  

และคณะกรรมการโครงการ 

กฎบัตรแห่งชาติ เข้าร่วมการ

ประชุม ณ ห้องประชุมชั้น 4 

อาคา ร เ ทพนม  เ มือง แมน  

คณะส า ธ า รณ สุ ข ศ า สต ร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

การเสวนาหัวข้อ "วัคซีน COVID-19 ที่ควรรู้และบอกต่อเป็น"  
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล หลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (โรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) จัดให้มีการ

เสวนาหัวข้อ "วัคซีน COVID-19 ท่ีควรรู้และบอกต่อเป็น" ประเด็นท่ีหลายคน

ก าลังสับสน คิดไม่ออก...จะบอกต่อได้อย่างไร ในรูปแบของ academic idol 

ยุคโควิด-19 โดยวิทยากร ศาสตราจารย์ ดร. ลีรา กิตติกูล อาจารย์ประจ า

ภาควิชาจุลชีววิทยา ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุคนธา ศิริ หัวหน้าภาควิชา

ระบาดวิทยา ด าเนินรายการโดย อาจารย์ ดร. วรากร โกศัยเสวี อาจารย์

ประจ าภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา การเสวนาฯ ดังกล่าวมีคณาจารย์ 

ศิษย์ เก่า  ศิษย์ปัจจุบัน และผู้สนใจร่วมรับฟังผ่านทางระบบออนไลน์             

Cisco WebEx Meetings  

4. ผลงานความร่วมมอืระหว่างรัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน 

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

4. ผลงานความร่วมมอืระหว่างรัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน  (ตอ่) 

การเสวนา "มุมมองจากบทเรียนเครือข่ายพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิใน

สถานการณโ์ควิด-19 สู่การจัดระบบบริการสุขภาพปฐมภมูิ"  
 

รศ .  ดร .  ช ะนวนทอง  ธนสุกาญจน์  คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมงานฟอรั่ ม :  ภา คี จัดการดู แลคนกรุง เทพฯ                     

ในสถานการณ์โควิด-19 ครั้งท่ี 1 ประเด็นหลัก ร่วมกันเรียนรู้จากรูปธรรม

บทเรียนและข้อเสนอเพือ่การพัฒนา ในการน้ีได้ร่วมเสวนา "มุมมองจากบทเรียน

เครือข่ายพัฒนาสุขภาพปฐมภูมิในสถานการณ์โควิด-19 สู่การจัดระบบบริการ

สุขภาพปฐมภูมิ" ร่วมกับ นายแพทย์เกษม เวชสุทธานนท์ ผู้อ านวยการสถาบัน

พัฒนาสุขภาวะเขตเมือง กระทรวงสาธารณสุข คุณนิมิตร์ เทียนอุดม เลขาธิการมูลนิธิเข้าถึงเอดส์ คุณสุริยนต์ ธัญกิจอานุกิจ ท่ีปรึกษา           

ด้านนโยบายและแผนสภาพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ส านักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ โดยมี นายแพทย์วิรุฬ      

ล้ิมสวาท ผู้อ านวยการส านักวิจัยสังคมและสุขภาพ และ แพทย์หญิงสุพัตรา ศรีวณิชชากร เลขาธิการมูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ

ชุมชน เป็นผู้ด าเนินรายการผ่านระบบออนไลน์ Zoom Meeting และถ่ายทอดผ่าน FB live มสพช. และ สช.  เพื่อน าประเด็นหลักที่เกิดจากการ

ท างานร่วมกันของภาคีในช่วงสถานการณ์โควิด-19 เข้าหารือในท่ีประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งท่ี 2 พ.ศ.2564 ในการบริหาร

จัดการระบบพัฒนาดูแลคนกรุงเทพมหานครในสถานการณ์โควิด-19  

การวิพากษ์  แนวคิด มุมมองที่ทันสมัย เป็นรูปธรรม และ

สอดคล้องกับยุคสมัยของผู้เรียน และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ 

ใหม่ “authentic learning” ของมหาวิทยาลัย  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยประธานและคณะกรรมการประจ า

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาต)ิ ได้รับเกียรติ

จาก ดร. วีรสิทธ์ิ สิทธิไตรย์ ผู้ทรงคุณวุฒิด้านการศึกษาของไทยและ

นานาชาติ เคยเป็นที่ปรึกษา รมช. ศาสตราจารย์คลินิก เกียรติคุณ 

นายแพทย์ อุดม คชินทร และปัจจุบันยังเป็นที่ปรึกษาโครงการบัณฑิต    

พันธุ์ใหม่ และ ที่ปรึกษามหาวิทยาลัยชั้นน าหลายแห่ง ท่านได้มาท าการ

วิพากษ์ ให้แนวคิด มุมมองที่ทันสมัย เป็นรูปธรรม และสอดคล้องกับยุค

สมัยของผู้ เรียน เป็นแนวทางในการพลิกโฉมการจัดการศึกษา                     

ด้าน สาธารณสุขศาสตร์ และสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ ใหม่  authentic 

learning ของมหาวิทยาลัย   
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4. ผลงานความร่วมมอืระหว่างรัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน (ตอ่) 

อบรมเชงิปฏบิัติการ "รู้ทันโรคซึมเศร้าใกล้ตัวกว่าที่คิด"  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรมเชิง

ปฏิบัติการ เรื่อง "รู้ทันโรคซึมเศร้า ใกล้ตัวกว่าท่ีคิด" โดยมีอาจารย์ นายแพทย์สมบูรณ์ หทัยอยู่สุข จากภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะ

แพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เปน็วิทยากรในการบรรยายฯ  

การประชมุสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 พ.ศ. 2563  
 

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมประชุมสมัชชาสุขภาพกรุงเทพมหานคร ครั้งที่ 1 

พ.ศ.2563 “ร่วมสร้างอนาคตกรุงเทพมหานคร: เมืองแห่งสุขภาวะ และวิถีชีวิตของผู้คนท่ีหลากหลาย” โดยคณบดีร่วมแลกเปล่ียนองค์ความรู้และ

เรียนรู้อย่างสมานฉันท์ เพือ่น าไปสู่การเสนอแนะนโยบายสาธารณะเพือ่สุขภาพหรือความมีสุขภาพดีของประชาชน ณ ห้องประชุมบางกอก อาคาร

ไอราวัตพัฒนา ศาลาว่าการกรุงเทพมหานคร ดินแดง  

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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4. ผลงานความร่วมมอืระหว่างรัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน (ตอ่) 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับรางวัล : สถานศึกษาปลอดภยั ประจ าปี 2564 ระดับดีเด่น เป็นปีที่ 2  

หน่วยงานท่ีมอบ : กรมสวัสดิการและคุ้มครองแรงงาน กระทรวงแรงงาน  

ร่วมงาน "กินข้าวโพดหวาน ชว่ยเกษตรกรโคราชเด้อ"  
 

ผู้ปฏิบัติงานภายใต้โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมราย

ต าบลแบบบูรณาการ 1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย (มหาวิทยาลัย 

สู่ต าบล  ส ร้างรากแก้วใ ห้ประ เทศ (U2T))  ได้ เดินทาง 

ไปร่วมงาน "กินข้าวโพดหวาน ช่วยเกษตรกรโคราชเด้อ"  

ณ ศาลากลางจังหวัดนครราชสีมา  

5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่2  ผลงานที่โดดเด่น 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับรางวัล : ดูแลสวนอย่างต่อเนื่อง โครงการประกวดสวนมุมสวยปี 6  

หน่วยงานท่ีมอบ : มหาวิทยาลัยมหิดล  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  ได้รับรางวัล : ห้องปฏบิัติการปลอดภัย ประจ าปี 2563  

หน่วยงานท่ีมอบ : มหาวิทยาลัยมหิดล  

5. รางวัลแห่งความภาคภูมิใจ  

ส่วนท่ี 2  ผลงานท่ีโดดเด่น 
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สว่นที ่3 
  

ผลงานการด าเนินงาน 

ตามยุทธศาสตร์  
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แผนยทุธศาสตร์คณะสาธารณสขุศาสตร์ ป ี 2562 - 2565                    

(ฉบบัปรับปรุง ป ี2564) 

ยุทธศาสตร ์ เปา้หมาย กลยทุธ ์

ยุทธศาสตร์ 1 : World Class 

Research and  

Innovation in Public Health 

การวิจัยและนวัตกรรมด้าน

สาธารณสุขระดับสากล 

1. ขับเคลื่อนการสร้างงานวิจัยผ่านกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกัน 

และควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม ที่บูรณาการสหสาขา 

2. วิจัยมุ่งเป้าและนวัตกรรม โดยความร่วมมือกับเครือข่ายระดับชาติ นานาชาติและ

ภาคเอกชน 

3. สร้างระบบสนับสนุนการวิจัยแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ และครบวงจร  

4. สร้างความเป็นเลิศ (center of excellence) ด้านการวิจัยและนวัตกรรม ด้านการ

สาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ 2 : Academic 

and Entrepreneurial  

Education 

บัณฑิตมีคุณลักษณะที่พึง

ประสงค์ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์และ

มหาวิทยาลัยมหิดล 

1. พัฒนาอาจารย์และบคุลากรสายสนบัสนนุให้มศีกัยภาพด้านการศกึษาอย่างมอือาชีพ  

โดยมทีกัษะด้าน 21st Century Skills Entrepreneurship, Internationalization  

and Management of Education and Student Affairs 

2. ออกแบบและพัฒนาหลักสูตรบูรณาการ ที่มีความยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นผู้ประกอบการและ

ตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย 

3. ผลักดันให้หลักสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐานระดับสากล  

4. สร้างระบบนิเวศน์ที่เอื้อต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัยมีบรรยากาศความเป็น

นานาชาติ และ Smart Faculty 

5. พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและกระบวนการจัดกิจกรรมนักศึกษาให้ตอบสนองต่อการ

เป็น Global Citizen และ Global Talents 

6. สร้างความร่วมมือกับเครือข่ายศิษย์เก่า เพื่อร่วมพัฒนานักศึกษาและคณะ 

ยุทธศาสตร์ 3 : Policy  

Advocacy and  Leaders in 

Professional Academic  

Services 

ผู้น าด้านบริการวิชาการ

สาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม

เพื่อสังคมที่ได้

มาตรฐานสากล 

1. สร้างระบบขับเคลื่อนและสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร  

2. มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุกประเภท 

3. ขยายศักยภาพและการเข้าถึงบริการสู่กลุ่มเป้าหมาย 

4. สร้างความร่วมมือกับภาคีเครือข่ายในการบริการวิชาการ  

5. ขยายบริการวิชาการที่ก่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย์  

6. สร้างความเข้มแข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ  

ยุทธศาสตร์ 4 : Management 

for Self-Sufficiency and  

Sustainable Organization 

  

การบริหารจัดการที่มี

ประสิทธิภาพด้านระบบ 

การเงิน และทรัพยากร

มนุษย์อย่างยั่งยืน 

1. Administration & Governance 

1.1  ปรับโครงสร้างของคณะ ให้เกิดความคล่องตัวและมีประสิทธิภาพในการขับเคลื่อน

พันธกิจให้บรรลุวิสัยทัศน์ของคณะ 

1.2  ออกแบบ Central Operating System ตามแนวคิดเชิงธุรกิจที่มีประสิทธิภาพสูง 

ลดความซ ้าซ้อน และคล่องตัว 

2.  Talent Workforce 

2.1  ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ ระบบพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

 (HRD) ที่สอดคล้องกับสมรรถนะ และผลการประเมิน 

2.2  ปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากรทุกระดับ  

3.  การเงินและบริหารสินทรัพย์ 

3.1  แสวงหาแหล่งรายได้ ในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการศึกษา การวิจัย 

 การบริการวิชาการ 

3.2  สร้างรายได้จากผลิตภัณฑ์และนวัตกรรมสุขภาพ สาธารณสุข และสิ่งแวดล้อม 

3.3  สร้างความร่วมมือทางการตลาด การค้า และการลงทุน กับภาคีเครือข่าย  

3.4  ลดรายจ่ายที่ไม่กระทบต่อการด าเนินงานตามพันธกิจ  

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.1  สร้างระบบเชื่อมโยงข้อมูลสารสนเทศทุกพันธกิจของคณะกับมหาวิทยาลัย  

เพื่อสร้างคลังข้อมูล (Data warehouse) 

4.2  พัฒนาบุคลากรให้มีศักยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพันธกิจของบุคลากร 

4.3  สร้างระบบความมั่นคงปลอดภัยของสารสนเทศ และโครงสร้างพื้นฐาน  

5.   สิ่งแวดล้อมและความปลอดภัย 

5.1  จัดสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอื้อต่อการท างาน สุขภาพและความปลอดภัย  

5.2  สร้างต้นแบบองค์กรเชิงนิเวศ  ความปลอดภัยและความรอบรู้ด้านสุขภาพ  

6.   Branding 

6.1  สร้าง MUPH Brand เป็นขององค์กร 

ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

สว่นที ่3 ผลการด าเนนิงานตามยทุธศาสตร ์
คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการพัฒนาองค์ความรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพท่ีได้รับความเห็นชอบจากสภา

มหาวิทยาลัยมหิดล คณะใช้ยุทธศาสตร์การเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้สุขภาพ และก าหนดวิสัยทัศน์ท่ีจะเป็นผู้น าในกลุ่มประเทศอาเซียน         

ในปีพุทธศักราช 2564 มีการจัดท าแผนยุทธศาสตร์คณะ ปี 2562 -2565 เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคล่ือนการด าเนินการ ในการวิจัย            

การจัดการศึกษา การบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม เพื่อสนองตอบความต้องการของสังคม มุ่งส่งเสริมวิชาการข้ันสูงและ

เทคโนโลยีต่าง ๆ ทางสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม และรักษามาตรฐานเพื่อคงความเป็นเลิศทางวิชาการ รวมท้ังแสวงหา ถ่ายทอด เผยแพร่ความรู้ 

และผลิตนักสาธารณสุขให้มีความรู้ ความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ เป็นผู้น าทางวิชาการ ในรอบปี 2564 คณะมีผลการด าเนินโครงการ      

ตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะใน 4 ยุทธศาสตร์ ดังน้ี  

 

โครงการขับเคลือ่นยทุธศาสตร ์ 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้ด าเนินโครงการในการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์ของคณะฯ ตามแผนปฏิบัติการประจ าปีงบประมาณ 2564 

จ านวน 15 โครงการ วงเงินงบประมาณ 1,620,500 บาท  

ตารางท่ี 3.1 โครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร ์ปงีบประมาณ 2564  

ยทุธศาสตร ์ จ านวน

โครงการ 

จ านวนเงิน (บาท) รอ้ยละ                    

ของงบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   Research and Innovation (World Class  

Research and Innovation in Public Health) 

2 290,000 17.90 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   Academic and Entrepreneurial Education 3 225,000 13.88 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   Policy Advocacy and Leaders in  

Professional/Academic Services 

3 288,000 17.77 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and   

Sustainable Organization 

7 817,500 50.45 

รวม 15 1,620,500 100.00 

ตารางท่ี 3.2 รายการโครงการและวงเงินงบประมาณด าเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์ 

ล าดบั ชือ่โครงการ ประเภทโครงการ วงเงินท่ีไดร้บั

อนุมัต ิ

(บาท) 
ผลักดันยุทธศาสตร ์ รวม 

ใหม่ ต่อเน่ือง 

รวมท้ังส้ิน (15 โครงการ) 4 11 15 1,620,500 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี  1  Research and Innovation World Class Research and Innovation in 

Public Health (การวิจัยและนวัตกรรมด้านสาธารณสุขระดับสากล) 
  2 2 290,000 

1 โครงการเพิม่ประสิทธิภาพการบริหารจัดการและการบริการสนับสนุนการวิจัย 

(Improvement of Management and Service for Research Support) 

โครงการ PA ระดับคณะ 

  1   140,000 

2 โครงการพัฒนาศูนย์ความรว่มมือทางการวิจัยในเครือข่ายนานาชาติ             

collaborative reseach center with Shanghai Jiaotong 

  1   150,000 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education (บัณฑติมีคุณลักษณะ            

ท่ีพงึประสงค์ของ คณะสาธารณสุขศาสตรแ์ละมหาวิทยาลัยมหิดล) 
  3 3 225,000 

3 โครงการพัฒนา Mahidol HIDEF   1   20,000 

4 โครงการฝกึปฏิบัตงิานพัฒนาสุขภาพแบบบูรณาการ ประจ าปกีารศึกษา 2563   1   195,000 

5 โครงการพัฒนาการเขียนบทความวิจัยและการน าเสนอผลงานวิชาการ   1   10,000 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.2 รายการโครงการและวงเงินงบประมาณด าเนินการขับเคล่ือนยุทธศาสตร ์(ต่อ)  

ล าดบั ชือ่โครงการ ประเภทโครงการ 
วงเงินท่ีไดร้บั

อนุมัต ิ

(บาท) 
ผลักดันยุทธศาสตร ์

รวม 
ใหม่ ต่อเน่ือง 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services  

(ผู้น าดา้นบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพือ่สังคมท่ีได้

มาตรฐานสากล) 

1 2 3 288,000 

6 โครงการพัฒนาย่านสุขภาพและบริการ อยู่เปน็สุข (Wellness) 1     100,000 

7 โครงการพัฒนาห้องปฏิบัตกิารกลางให้ได้มาตรฐานระดับสากล ISO/IEC 

17025:2017 
  1   138,000 

8 โครงการพัฒนาระบบคุณภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ทางจุลชีววิทยา       

ตามมาตรฐานสากล 
  1   50,000 

รวมยุทธศาสตร์ท่ี 4 Management for Self-Sufficiency and  Sustainable Organization  

(การบริหารจัดการท่ีมีประสิทธิภาพดา้นระบบ การเงิน และทรัพยากร

มนุษย์อย่างยัง่ยืน) 

3 4 7 817,500 

9 โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ปลอดภัย ป ี3   1   50,000 

10 โครงการพัฒนาศูนยร์อบรู้สุขภาวะอ าเภอสูงเนิน   1   50,000 

11 โครงการพัฒนาบุคลากรสาธารณสุขศาสตร์ศึกษาส าหรับบุคลากรใหม่   1   55,000 

12 โครงการพัฒนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เพือ่เปน็ต้นแบบ

สถาบันการศึกษา New Normal  โครงการ PA ระดับคณะ 
  1   600,000 

13 การสร้างการมีส่วนร่วมอยา่งผูกพัน (Engagement) เพือ่การพัฒนาครือข่ายศิษยเ์กา่

อนามัยชมุชน 
1     40,000 

14 โครงการพัฒนาทักษะและการปรับตวัในการท างานดา้นอนามัยส่ิงแวดล้อม 1     10,500 

15 โครงการแลกเปล่ียนประสบการณ ์“การพัฒนาตนเองสู่การเปน็ผู้ประกอบการดา้นการ

จัดการส่ิงแวดล้อม” 
1     12,000 

ตารางท่ี 3.3 ผลการด าเนินโครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์  

ยทุธศาสตร ์ จ านวน

โครงการ 
ตามแผน 

จ านวน โครงการ

ท่ีด าเนินการ 
รอ้ยละ

ผลส าเร็จ   

ของโครงการ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1   Research and Innovation (World Class  

  Research and Innovation in Public Health) 
2 2 42.86 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education 3 3 58.33 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3  Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services 3 3 77.62 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and  

  Sustainable Organization 
7 7 74.29 

รวม 15 15 67.57 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.4 ผลการใช้จ่ายงบประมาณด าเนินโครงการขับเคล่ือนแผนยุทธศาสตร์  

ยทุธศาสตร ์ จ านวนเงิน

งบประมาณ 
ตามแผน 

ผลการใชจ่้ายเงิน

งบประมาณ 
รอ้ยละการใชจ่้าย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1    Research and Innovation (World Class  

Research and Innovation in Public Health) 
290,000.00 27,043.00 9.33 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   Academic and Entrepreneurial Education 225,000.00 86,885.93 38.62 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   Policy Advocacy and Leaders in  

Professional/Academic Services 

288,000.00 85,993.00 29.86 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and  

Sustainable Organization 

817,500.00 658,488.50 80.55 

รวม 1,620,500.00 858,410.43 52.97 

ผลการด าเนินการตามข้อตกลงการปฏบัิตงิาน (Performance Agreement)  

ในงบประมาณ 2564 คณะฯ มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ของส่วนงาน และได้ด าเนินโครงการและ

กิจกรรมต่าง ๆ ตามท่ีได้จัดท าแผนปฏิบัติการประจ าปงีบประมาณ 2564 เพื่อสนองตอบต่อการด าเนินการตามยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

และของคณะ ซ่ึงมีผลการด าเนินการตามข้อตกลงการปฏิบัติงานของส่วนงาน ปงีบประมาณ 2564 ดังน้ี  

ตารางท่ี 3.5 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปงีบประมาณ 2564  

ล าดบั ประเภท จ านวนตวัชีวั้ด 

1 ตัวชี้วัดท่ีคณะฯ ก าหนดเปา้หมาย 44 

2 ตัวชี้วัดท่ีคณะฯ ไม่ก าหนดเปา้หมาย (N/T) 3 

47   รวม 

ตารางท่ี 3.6 ผลการด าเนินการตามตัวชี้วัดตามข้อตกลงการปฏิบัติงาน ปงีบประมาณ 2564  

ล าดบั ผลการด าเนินการ 
ตวัชีวั้ดท่ีบรรลุเปา้หมาย 

จ านวน (ตัวชี้วัด) ร้อยละ 

1 บรรลุเปา้หมาย มีผลด าเนินงาน มากกว่าร้อยละ 90 32 73.00 

2 เกือบบรรลุเปา้หมาย มีผลด าเนินงาน ระหว่างร้อยละ 70 – 89 0 0.00 

3 ไม่บรรลุเปา้หมาย มีผลการด าเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 70 12 27.00 

แผนภาพท่ี  แสดงผลการด าเนินการตามตัวชี้วัด  

27% 

73% 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

ตารางท่ี 3.7 ตัวชี้วัดท่ีมีผลด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเปา้หมาย จ านวน 32 ตวัชีวั้ด และมีผลด าเนินงาน มากกว่ารอ้ยละ 90 คิดเปน็รอ้ยละ 717 

ป ี2564  

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Global Research and Innovation 

1.1  CKPI ร้อยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็ PI (Principal Investigator) 

ของโครงการท่ีได้รับเงินทุนวิจัย 
ร้อยละ 25 27.91   

1.4  CKPI Citation per publication (5 years) 
(รวม 2 ฐาน ตดัซ ้าแล้ว) 

ครั้ง/เรื่อง 6.5 6.91   

1.5  CKPI International Publication (per years) เร่ือง 90 118   

1.6  CKPI International Publication per academic staff (5 years trend) เรื่อง/คน 07 0.91   

1.7  CKPI จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ (Publication) ท่ีตีพมิพ์ร่วมกับนักวิจัย

ต่างชาต ิ
เรื่อง 22 54   

1.8  CKPI จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ (Publication) ท่ีตีพมิพ์ในวารสาร             

ท่ีอยู่ใน Q1 (รวม 2 ฐานตัดซ ้าแล้ว) 
เรื่อง 15 50   

1.9  KPI จ านวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงีบประมาณต่อจ านวน

บุคลากรสายวิชาการ 
บาท/คน  350,000.00 492,775.38   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education 

2.1  CKPI ร้อยละของอาจารย์ท่ีมีระดับคุณภาพการจัดการเรียนการสอน     

ตามเกณฑ์มาตรฐานคุณภาพอาจารย์ (อยา่งน้อยระดับ 2)             

(MUPSF-Professional Standard Framework) 

ร้อยละ 3 3.88   

  • จ านวนอาจารย์ท่ีผ่านการประเมินคุณภาพการจัดการเรียนการ

สอนตั้งแต่ระดับ 2 ข้ึนไป 
คน 4 5   

  • จ านวนอาจารย์ท่ีเข้ารับการประเมิน คน 4 5   

  • จ านวนอาจารย์ท้ังหมดของส่วนงาน (เฉพาะอาจารย์ท่ีมีอายุงาน

ตั้งแต่ 3 ปข้ึีนไป) 
คน 129 129   

2.2  CKPI ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับ

สากล 
        

  • ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

ระดับสากล (หลักสูตรระดับปริญญาตรี) 
ร้อยละ 0 0 0 

  • จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการรบัรองโดย AUN-QA หรือเทียบเท่า 

(หลักสูตรระดับปรญิญาตรี) 
หลักสูตร 0 0 0 

  • ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐาน

ระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 
ร้อยละ 0.42 0.83 

(2 จาก 240 

หลักสูตร) 

 

2.3  KPI 
  

 ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย ร้อยละ 2.13 
(7 จาก 328 

หลักสูตร) 

4.57 
(15 จาก 328 

หลักสูตร) 

  

• จ านวนหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย หลักสูตร 7 15   

2.5  CKPI ร้อยละของหลักสูตรของส่วนงานท่ีมีความยืดหยุ่น เปดิโอกาสให้

ผู้เรียนสามารถเลือกเรยีนไดต้ามความต้องการ (Flexi programs) 
ร้อยละ 5.00 

(1 จาก 20 

หลักสูตร) 

5.00 
(1 จาก 20 

หลักสูตร) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.7 ตัวชี้วัดท่ีมีผลด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเปา้หมาย จ านวน 32 ตวัชีวั้ด และมีผลด าเนินงาน มากกว่ารอ้ยละ 90 คิดเปน็รอ้ยละ 73 (ตอ่) 

ป ี2564  

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education  (ต่อ) 

2.6  PKPI จ านวนโครงการ/กิจกรรมส่งเสริมความเปน็นานาชาต ิดา้น

การศึกษา ดา้นการวิจัย และด้านการเคล่ือนยา้ยนักศึกษา (ไม่นับซ ้า) 
โครงการ 1 8   

2.8  CKPI ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีถูกพัฒนาให้เปน็              

Global Citizen และ Global Talents 

ร้อยละ 35.00 99.42   

2.9  PKPI จ านวนชั่วโมงต่อปกีารศึกษาท่ีส่วนงานจัดกระบวนการพัฒนา

นักศึกษาท่ีตอบสนองต่อการเปน็ Global Citizen, Global Talents 

และ Entrepreneurship 

ชั่วโมง 80 96   

2.10  PKPI ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านเกณฑภ์าษาอังกฤษ        

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 

       

2.10.2 นักศึกษาชั้นปท่ีี 2 ร้อยละ 40 
(รหัส 62) 

57.53  

2.10.3 นักศึกษาชั้นปท่ีี 3 ร้อยละ 75 
(รหัส 61) 

96.15   

2.10.4 นักศึกษาชั้นปท่ีี 4 ร้อยละ 100 
(รหัส 60) 

100.00   

2.11  CKPI ความพงึพอใจของนายจ้างต่อคุณภาพบัณฑติระดับปรญิญาตรี  

(ร้อยละท่ีตอบระดับ มาก-มากท่ีสุด) 
ร้อยละ 80.00 92.52   

2.12  PKPI  จ านวนโครงการท่ีศิษย์เกา่กลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการ 2 4   

2.13.1  ร้อยละความผูกพันของศิษยป์จัจุบันท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 40.00 78.84   

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services 

3.3  CKPI จ านวนนโยบายชี้น าสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีส าคัญ ระดบัชาติและ

นานาชาต ิ
เรื่อง 1 1   

3.6  KPI รายรับท่ีเกดิจากทรัพยสิ์นทางปญัญา และ/หรือ การถา่ยทอด

เทคโนโลยีท่ีเพิม่ข้ึน และ/หรือท่ีน าไปขับเคล่ือนเศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ 

ต่อสังคมระดับประเทศ 

บาท 300,000.00 4,000,000.00   

3.7  KPI  ร้อยละของโครงการบริการวิชาการท่ีสร้างรายได้ให้กับส่วนงานและ

มหาวิทยาลัย 
ร้อยละ 60.00 100.00   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

4.10  CKPI ร้อยละความส าเร็จของโครงการตามยุทธศาสตร์ระดับมหาวิทยาลัย ร้อยละ 100.00 100.00   

4.12  CKPI  ค่า EBITDA บาท เปน็บวก เปน็บวก   

4.13  KPI  ค่า Net Income บาท เปน็บวก เปน็บวก   

4.14  CKPI  ค่า ROA ร้อยละ 1.00 3.83   

4.15  KPI ร้อยละของห้องปฏิบัติการท่ีมีการใชส้ารเคมี ท่ีได้รับมาตรฐานความ

ปลอดภัย ESPReL 

ร้อยละ 59.26 70.37 
(19 จาก 27 

ห้อง) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.7 ตัวชี้วัดท่ีมีผลด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเปา้หมาย จ านวน 32 ตวัชีวั้ด และมีผลด าเนินงาน มากกว่ารอ้ยละ 90 คิดเปน็รอ้ยละ 73 (ตอ่) 

ป ี2564  

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization (ต่อ) 

4.16  CKPI จ านวนโครงการส่งเสริมความเปน็นานาชาตกิับคู่ พันธมิตรทาง

ยุทธศาสตร์ (อยา่งน้อยส่วนงานละ 1 โครงการ) 
โครงการ 1 4   

4.17  KPI คะแนนการประเมินผลลัพธ์รวมของ EdPEx     บรรลุ   

Band Process   เพิม่ข้ึนอย่าง

น้อย 1 Band 

ย่อย 

2A   

Band Result   2B   

4.18  KPI จ านวนโครงการพันธกิจสัมพันธ์มหาวิทยาลัยมหิดลกับสังคม 

(University Social Engagement) ท่ีด าเนินการครบตามเกณฑ ์4 ด้าน 
โครงการ 6 10   

4.19 ค่า Net Profit Margin ร้อยละ น้อยกว่า 
ร้อยละ -9 
(ติดลบ 9) 

3.49   

ตารางท่ี 3.8 ตัวชี้วัดท่ีมีผลด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเปา้หมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด  และมีผลด าเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 70  

ป ี2564  

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1  Global Research and Innovation 

1.2  CKPI ผลงานวิจัยถูกอ้างอิงโดย International Organization เรื่อง 1 0  

1.3  CKPI ผลงานวิจัยท่ีน าไปใช ้(ไม่นับซ ้า) เรื่อง 4 1   

1.10  KPI จ านวนนักวิจัยส าเร็จรูปท่ีเพิม่ข้ึนในแต่ละป ี(Tier 2) คน/ป ี 1 0   

1.11  KPI ร้อยละการตดิตาม output จากโครงการวิจัยตามท่ีได้ระบุไว้ใน

สัญญารับทุน (จากทุกแหล่งทุน) 
ร้อยละ 90.00 31.25   

ยุทธศาสตร์ท่ี 2   Academic and Entrepreneurial Education 

2.4  KPI ร้อยละของหลักสูตรท่ีได้รับการตรวจประเมินภายในโดยส่วนงาน ร้อยละ 6.10 2.44   

2.10  PKPI ร้อยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีท่ีสอบผ่านเกณฑภ์าษาอังกฤษ

ตามท่ีมหาวิทยาลัยก าหนด 
        

2.10.1   นักศึกษาชั้นปท่ีี 1 ร้อยละ 25.00 
(รหัส 63) 

1.25   

2.13.2 ร้อยละความผูกพันของศิษย์เก่าท่ีมีต่อมหาวิทยาลัย ร้อยละ 10.00 6.00   

2.14 บทเรียนหรือรายวิชาท่ีเปน็ e –Learning (ร้อยละต่อรายวิชาท้ังหมด

ของส่วนงาน) 
ร้อยละ 100.00 19.87   
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.8 ตัวชี้วัดท่ีมีผลด าเนินงานเปรียบเทียบกับค่าเปา้หมาย จ านวน 12 ตัวชี้วัด  และมีผลด าเนินงาน น้อยกว่าร้อยละ 70 (ต่อ) 

ป ี2564  

ข้อตกลงตาม KPIs หน่วยนับ เปา้หมาย ผลการ

ด าเนินงาน 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3   Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services 

3.4  CKPI ร้อยละของหน่วยบริการวิชาการท่ีได้รับใบรับรองมาตรฐาน

ระดับชาตแิละนานาชาต ิ
ร้อยละ 100.00 50.00   

3.5  CKPI จ านวนชิ้นงานท่ีเกิดจากทรัพย์สินทางปญัญา และ/หรือ                 

การถ่ายทอดเทคโนโลยีท่ีเพิม่ข้ึน และ/หรือ ท่ีน าไปขับเคล่ือน   

เศรษฐกิจท่ีมีประโยชน์ต่อสังคมระดับประเทศ 

ชิ้น 5 0   

ยุทธศาสตร์ท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

4.11  CKPI ร้อยละของบุคลากรท่ีเปน็ Global Talents         

4.11.1 บุคลากรสายวิชาการดา้นการศึกษา ร้อยละ 1.00 0.00   

  • จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็ Global  Talents ดา้นการศึกษา   N/T 0.00   

  • จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมต าแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ)   129 129   

4.11.2  บุคลากรสายวิชาการด้านการวิจัย ร้อยละ 2.5 0.78   

  • จ านวนบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็ Global  Talents ดา้นการวิจัย คน N/T 1   

  • จ านวนบุคลากรสายวิชาการ (รวมต าแหน่งนักวิจัยสายวิชาการ) คน N/T 129   

ผลการด าเนนิการด้านวจิยั ตามยุทธศาสตรท์ี ่ 1 :  Research and Innovation (World Class Research and Innovation                       

in Public Health) 
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ ผลิตองค์ความรู้ด้านการวิจัย ด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม ผ่านการด าเนินการวิจัยเชิงบูรณาการ               

และนวัตกรรม ด้วยจริยธรรมการวิจัย มีการสร้างองค์ความรู้ใหม่ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ การถ่ายทอดความรู้ผ่านการตีพมิพ์ในวารสารวิชาการ

ระดับชาติและนานาชาติ การจดทะเบียนทรัพย์สินทางปญัญา การต่อยอดเชิงพาณิชย์ การผลักดันนโยบายและขับเคล่ือนการพัฒนาประเทศ  

 

ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  
 

ในปี 2564 คณะมีจ านวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ (ข้อมูล ณ วันท่ี 12 ตุลาคม 2564) รวมจ านวน 179 เรื่อง เป็นวารสาร

ระดับนานาชาติ 119 เรื่อง วารสารระดับชาติ 60 เรื่อง ซึ่งแบ่งตามคุณภาพบทความในวารสารระดับนานาชาติ เป็น ประเภท Q1 จ านวน 35 เรื่อง  

(ชื่อแรก 12 เรื่อง และชื่อร่วม 23 เรื่อง) ประเภท Q2 จ านวน 37 เรื่อง (ชื่อแรก 22 เรื่อง และชื่อร่วม 15 เรื่อง) ประเภท Q3 จ านวน 23  เรื่อง               

(ชื่อแรก 12 เรื่อง และชื่อร่วม 11 เรื่อง) ประเภท Q4 จ านวน 19 เรื่อง (ชื่อแรก 15 เรื่อง และชื่อร่วม 4  เรื่อง) ประเภท ไม่มี Q จ านวน 5 เรื่อง               

(ชื่อแรก 5 เรื่อง และชื่อร่วมไม่มี)  มีท้ังผลงานท่ีได้รับการจดลิขสิทธิ์ และอนุสิทธิบัตร  บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ  ได้รับเงินสนับสนุนการท าวิจัย 

จากแหล่งทุนภายในประเทศและต่างประเทศ มีผลงานวิจัยท่ีน าไปใช้ประโยชน์ในเชิงพานิชย์ และการชี้น าสังคม นอกจากน้ีบุคลากรสายวิชาการ         

ท าหน้าท่ีเปน็หัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ท้ังท่ีเปน็แผนงานหรือโครงการย่อย และมีชื่อในสัญญารับทุนว่าเป็นหัวหน้าโครงการ

หรือผู้วิจัยหลักทุกแหล่งทุน (PI : Principal Investigator) เปน็ต้น  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

แผนภาพท่ี 1 จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ระหว่างปปีฏิทิน พ.ศ. 2560 - 2564 

แผนภาพท่ี 2 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติและระดับชาต ิปปีฏทิิน พ.ศ. 2564  จ าแนกตามภาควิชา 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

แผนภาพท่ี 3  จ านวนผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับนานาชาติที่เปน็ชื่อแรก/Corresponding author  ต่อผลงานท้ังหมด ในป ี2562 — 2564 

แผนภาพท่ี 4 จ าแนกตามชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อร่วม และ SJR-Quartile 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

แผนภาพท่ี 5 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับนานาชาติ ปปีฏิทิน พ.ศ. 2564  จ าแนกตาม SJR-Quartile และภาควิชา 

แผนภาพท่ี 6 ผลงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารวิชาการระดับชาติ ปปีฏิทิน พ.ศ. 2563 จ าแนกตาม TCI 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลงานวจิยัตีพมิพ์ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

แผนภาพท่ี 7  ผลงานวิจัยตพีมิพ์ในวารสารวิชาการระดบัชาต ิปปีฏิทิน พ.ศ. 2564  จ าแนกตาม TCI และภาควิชา  

ผลงานดเีดน่ดา้นการวิจัยบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  

ในปงีบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ได้มอบโล่ประกาศเกียรติคุณ ผลงานดีเด่นดา้นการวิจัย ประจ าป ี

2563 ให้กับภาควิชาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์ แบ่งเปน็  

1) รางวัลดีเด่น ดา้นการผลิตผลงานวิจัยตีพมิพ์ จ านวน 6 รางวัล  

2) รางวัลดีเด่น ด้านการผลิตโครงการวิจัย จ านวน 7 รางวัล ดงัน้ี  

 

รางวัลดเีดน่ ดา้นการผลิตผลงานวิจัยตพีมิพ์  

ตารางท่ี 3.9 รางวัลดีเด่น ด้านการผลิตผลงานวิจัยตีพมิพ์  

ล าดบั ชือ่รางวัล ประเภทรางวัล ภาควิชา / บุคคล 

1. รางวัลดีเด่น ด้านการผลิตผลงานวิจัยตีพมิพ์ 
   รางวัลภาควิชาดีเด่น ดา้นการผลิตผลงานวิจัยตีพมิพ์ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 แบง่ตามประเภท ดงันี ้

1.1 ประเภท ผลผลิตงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาตสูิงสุดตามสัดส่วนบุคลากร 
รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาชีวสถิต ิ

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

1.2 ประเภท บุคลากรสายวิชาการตีพมิพ์ผลงานวิจัย

ในวารสารระดับนานาชาตติามสัดส่วนสูงสุด 
รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาชีวสถิต ิ

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข 

1.3 ประเภท ผลผลิตงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ ประเภท Q1 สูงสุดตามสัดส่วนบุคลากร 
รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาปรสิตวิทยาและกฏีวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
รางวัลดเีดน่ ดา้นการผลิตผลงานวิจัยตพีมิพ์  (ตอ่) 

ตารางท่ี 3.9 รางวัลดีเด่น ด้านการผลิตผลงานวิจัยตีพมิพ์  

ล าดบั ชือ่รางวัล ประเภทรางวัล ภาควิชา / บุคคล 

รางวัลบุคลากรดีเด่น ด้านการผลิตผลงานวิจัยตีพมิพ์ ประจ าป ีพ.ศ. 2563 แบง่ตามประเภท ดงันี ้

ประเภท ผลผลิตงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ ประเภท Q2 สูงสุดตามสัดส่วน

บุคลากร       

รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 
2) ภาควิชาบรหิารงานสาธารณสุข 

1.4       

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาชีวสถิต ิ

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาอนามัยครอบครัว 

1.5 ประเภท ผลผลิตงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติในล าดับสาขาท่ีตีพมิพ์ร้อยละสูงสุด 
รางวัลดีเด่น 1) รองศาสตราจารย ์ดร. จงจินต์ ผลประเสรฐิ 

    (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 
2) อาจารย ์ดร. อาทิตย ์โพธ์ิศรี 
     (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

รางวัลรองอันดับ 1 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชัย ขนาบแก้ว 
    (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี        

    (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกฏีวิทยา) 

รางวัลรองอันดับ 3 1) รองศาสตราจารย ์ดร. สราวุธ เทพานนท์ 
    (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 

1.6 ประเภท ผลผลิตงานวิจัยตีพมิพ์ในวารสารระดับ

นานาชาติ ประเภท Q1 สูงสุด 
รางวัลดีเด่น 1) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุวรรณา เชาวน์รัตนกวี      

    (ภาควิชาปรสิตวิทยาและกฏีวิทยา) 
2) อาจารย ์ดร. อาทิตย ์โพธ์ิศรี 
     (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

รางวัลชื่นชม 1) รองศาสตราจารย ์ดร. จงจินต์ ผลประเสรฐิ 
    (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 
2) รองศาสตราจารย์ ดร. สราวุธ เทพานนท์ 
     (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 
3) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. นพนันท์ นานคงแนบ 
     (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 
4) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. ธงชยั ขนาบแก้ว 
     (ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
รางวัลดเีดน่ ดา้นการผลิตโครงการวิจัย  

ตารางท่ี 3.10 รางวัลดเีด่น ดา้นการผลิตโครงการวิจัย  

ล าดบั ชือ่รางวัล ประเภทรางวัล ภาควิชา / บุคคล 

2.  รางวัลภาควิชาดีเด่น ดา้นการผลิตโครงการวิจัย ประจ าป ีพ.ศ. 2563 แบง่ตามประเภท ดงัน้ี 

2.1 ประเภท บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเปน็

หัวหน้าโครงการวิจัยจ านวนสูงสุดตามสัดส่วน

บุคลากร 

รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาโภชนวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาปรสิตวิทยาและกฏีวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

2.2 ประเภท เงินทุนโครงการวิจัยจากแหล่งทุนให้ท า

วิจัยของภาควิชาเฉล่ียสูงสุด 
รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาโภชนวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

2.3 ประเภท เงินทุนโครงการรับท าวิจัยของภาควิชา

เฉล่ียสูงสุด 
รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาโภชนวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาระบาดวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

2.4 ประเภท บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเปน็

ผู้รับผิดชอบหลักโครงการรับทาวิจัยจ านวน

สูงสุดตามสัดส่วนบุคลากร 

รางวัลดีเด่น 1) ภาควิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร ์

รางวัลรองอันดับ 1 1) ภาควิชาโภชนวิทยา 

รางวัลรองอันดับ 2 1) ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

รางวัลรองอันดับ 3 1) ภาควิชาระบาดวิทยา 

2.5 ประเภท บุคลากรสายวิชาการเปน็หัวหน้า

โครงการวิจัยท่ีร่วมมือกับหน่วยงานตา่งประเทศ

และได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 

รางวัลดีเด่น 1) ศาสตราจารย์ ดร. พรพมิล กองทิพย ์
    (ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 

รางวัลชื่นชม 1)  รองศาสตราจารย์ ดร.สุคนธา คงศีล 
    (ภาควิชาบรหิารงานสาธารณสุข) 
2) รองศาสตราจารย์ ดร. มธรุส ทิพยมงคลกลุ 
     (ภาควิชาระบาดวิทยา) 

2.6 ประเภท บุคลากรสายวิชาการเปน็หัวหน้า

โครงการวิจัยท่ีร่วมมือกับหน่วยงาน

ภายในประเทศและได้รับเงินทุนสนับสนุนสูงสุด 

รางวัลดีเด่น 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุภัทร ์ไชยกลุ 
    (ภาควิชาโภชนวิทยา) 

รางวัลรองอันดับ 1 1)  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. วิธิดา พัฒนอิสรานกุูล       

    (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

รางวัลรองอันดับ 2 1)  รองศาสตราจารย์ ดร. วันเพ็ญ แก้วปาน 
    (ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข) 

รางวัลรองอันดับ 3 1) อาจารย ์ดร. ธวัช เพชรไทย 
    (ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม) 

2.7 ประเภท บุคลากรสายวิชาการผู้น าผลงานวิจัยไป

ใช้ประโยชน์เชงิพาณิชย ์
รางวัลดีเด่น 1)  ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. พรอ้มลักษณ ์สรรพ่อคา้ 

    (ภาควิชาโภชนวิทยา) 
2) ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ดร. สุภัทร ์ไชยกลุ 
     (ภาควิชาโภชนวิทยา) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็ PI (Principle Investigator)  
 

ในปงีบประมาณ 2564 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็หัวหน้าโครงการวิจัยท่ีได้รับทุนสนับสนุนการวิจัย ท้ังท่ีเปน็แผนงานหรือโครงการย่อย 

และมีชื่อในสัญญารับทุนว่าเปน็หัวหน้าโครงการหรือผู้วิจัยหลักทุกแหล่งทุน (PI : Principal Investigator) โดยไม่นับรวมการเปน็หัวหน้าโครงการ     

รับท าวิจัย/การบริการวิชาการ จ านวน 36 คน ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 3.11 บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็ PI (Principal Investigator) 

ล าดบั ชือ่-สกลุ แหล่งทุน 

1. ศ. ดร. พรพมิล  กองทิพย์ NIH Prime Award 
NIH Subcontract ของ University of Massachusetts Lowell 

2. รศ. ดร. นิทัศน์  ศิริโชติรัตน์ ศูนย์วิจัยและจัดการความรู้เพือ่การควบคุมยาสูบ (ศจย.) 

3. รศ. ดร. บุณยฤทธ์ิ  ปญัญาภิญโญผล ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

4. รศ. ดร. พมิพ์สุรางค์  เตชะบุญเสริมศักดิ ์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

5. รศ. ดร. มธุรส  ทิพยมงคลกุล University of California, San Francisco 

6. รศ. ดร. วันเพ็ญ  แก้วปาน ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม   

ประจ าปงีบประมาณ 2563 

7. รศ. ดร. สราวุธ  เทพานนท์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
การไฟฟา้ฝ่ายผลิตแห่งประเทศไทย (กฟผ.) 
โครงการพัฒนานักวิจัยและงานวิจัยเพือ่อุตสาหกรรม (พวอ.) 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 22 

8. รศ. ดร. สุคนธา  คงศีล Takada Pharmaceutical Inc. 
มูลนิธิสถาบันวิจัยและพัฒนาผู้สูงอายุไทย 

9. รศ. ดร. อรวรรณ  แก้วบุญช ู ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 22 

10. ผศ. ดร. สุภัทร์  ไชยกลุ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

11. ผศ. ดร. สุวิสา  มหาสันทนะ ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

12. อ. ดร. ธวัช  เพชรไทย ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

13. รศ. ดร. จงจินต์  ผลประเสริฐ ส านักงานพัฒนาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องค์การมหาชน) 
ทุนวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ (New Discovery) และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่            

Frontier Research) ป ี2564 
ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก (คปก.) รุ่นท่ี 22 

14. อ. ดร. สิริลักษณ ์ ดุสิตสิทธิพร MU ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ ทุน Fundamental Fund ประเภท Basic Research 

Fund ภายใตแ้ผนงานย่อย: พัฒนานักวิจัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

15. ผศ. ดร. สุวรรณา  เชาวน์รัตนกวี ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

16. รศ. ดร. ชะนวนทอง  ธนสุกาญจน์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) 

17. อ. ดร. กมลวัฒน ์ นาคะสรรค์ ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

18. รศ. ดร. อาภาพร  เผ่าวัฒนา ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 

19. รศ. ดร. ดวงรัตน์  อินทร ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการท ากิจกรรมส่งเสริมสนับสนุนการวิจัยและ

นวัตกรรม KM  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.)-ทุนโครงการปรญิญาเอกกาญจนาภิเษก 

(คปก.) รุ่นท่ี 22 

20. ผศ. ดร. เพลินพศิ  บุณยมาลิก ส านักงานการวิจัยแห่งชาต ิ(วช.) - ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.11 บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน็ PI (Principal Investigator) (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่-สกลุ แหล่งทุน 

21. รศ. ดร. แอนน์  จิระพงษ์สุวรรณ งบประมาณแผ่นดิน 2562 

22. ศ. ดร. ลีรา  กิตติกลู ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) 

23. อ. ดร. ชนิดา  เลิศพทัิกษ์พงศ์ สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข 

24. ผศ. ดร. วันวิสาข์  ศรีสุเมธชยั งบประมาณแผ่นดิน 2562 

25. อ. ดร. ระพพัีนธ์  จอมมะเริง เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

26. อ. ดร. อาทิตย์  โพธ์ิศรี เงินรายได้มหาวิทยาลัย ทุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

27. ผศ. ดร. วิธิดา  พัฒนอิสรานุกูล ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

28. ผศ. ดร. พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

29. รศ. ดร. สุภัทรา  ลิลิตชาญ ส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (องค์การมหาชน) 

30. อ. ดร. จันทร์จิรา  โพธ์ิสัตย ์ เงินรายได้มหาวิทยาลัย ประเภททุนส่งเสริมนักวิจัยรุ่นใหม่ของมหาวิทยาลัยมหิดล 

31. อ. ดร. สมโชค  กติตสิกลุนาม งบประมาณแผ่นดิน 2562  ส านักงานการวิจัยแห่งชาติ (วช.) 

32. รศ. ดร. เรวด ี จงสุวัฒน ์ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

33. อ. ดร. วศินา  ทาเขียว ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.) 

34. อ. ดร. กรวรรณ  ยอดไม้ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)_ทุนพัฒนาศักยภาพในการท างานวิจัยของ

อาจารย์รุ่นใหม่ 

35. ผศ. ดร. สุวิมล  กาญจนสุธา ศูนย์ความเปน็เลิศด้านชีววิทยาศาสตร์ (องค์การมหาชน) 

36. รศ. ดร. มณี  ชะนะมา ทุนวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู้ใหม่ และบุกเบิกศาสตร์แขนงใหม่ จากเงินรายได้

มหาวิทยาลัยมหิดล ประจ าป ี2564 

ตารางท่ี 3.12 ชื่อผลงานทรัพย์สินทางปญัญา  

ล าดบั ชือ่ผลงาน ผู้วิจัย เลขจดทะเบียนทรัพยสิ์นทางปญัญา 

1. เครื่องดื่มน ้าผักผลไม้สมุนไพร ผศ. ดร. ฉัตรภา  หัตถโกศล 
ผศ. ดร. พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า 

น.ส. พรพมิล  นันท์ธนะวานิช 

เลขอนุสิทธิบัตร 1903002818, 

1903002819 และ 1903002830 

2. สูตรและกรรมวิธีการผลิตเพยีวเร่ส าหรับผู้กลืน

ล าบาก 
ผศ. ดร. ฉัตรภา  หัตถโกศล 
ผศ. ดร. พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า  

น.ส. ปวีณ์ริศา  ช้อยเชื้อด ี

เลขอนุสิทธิบัตร 2003000274 

3. สูตรและกรรมวิธีการผลิตเยลล่ีข้าวไรซ์เบอรี ่ ผศ. ดร. ฉัตรภา  หัตถโกศล 
ผศ. ดร. พร้อมลักษณ์  สรรพ่อค้า  

น.ส. โปรดปราณ  ทาศิริ 

เลขอนุสิทธิบัตร 2003000475 

4. วิธีการเตรยีมข้าวกล้องดดัแปลง ชนิดผง ท่ีมีแปง้

ทนย่อยสูง ค่าดัชนีน ้าตาลต า่ และคุณค่าโภชนาการ

จากข้าวเปลือก เพือ่ผลิตอาหารทางการแพทย์ 

ผศ. ดร. สุภัทร์  ไชยกลุ เลขอนุสิทธิบัตร 2003000130 

5. วิธีการเตรยีมข้าวกล้องและข้าวขาวดัดแปลง ท่ีมี

แปง้ทนย่อยสูง ค่าดัชนีน ้าตาลต า่ เพือ่ผลิตอาหาร

ทางการแพทย ์

ผศ. ดร. สุภัทร์  ไชยกลุ เลขอนุสิทธิบัตร 2003000131 

6. เว็บแอบพลิเคชั่นเพือ่การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์

ส าหรับสถานีบริการน า้มันในประเทศไทย 
รศ. ดร. สุพพัต  ควรพงษากลุ ลิขสิทธ์ิ ว1.008507 

7. เว็บแอปพลิเคชันเพือ่การวิเคราะห์คาร์บอนฟุตพร้ินท์ 

ส าหรับอุตสาหกรรมช าแหละเน้ือสัตว์ในประเทศไทย 
รศ. ดร. สุพพัต  ควรพงษากลุ ลิขสิทธ์ิ ว1.008514 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ห้องปฏบัิตกิารท่ีไดม้าตรฐาน  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความส าคัญกับการพัฒนาห้องปฏิบัติการ เพือ่ความปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสุงสุด

แก่นักศึกษาและบุคลากร โดยมีห้องปฏิบัติการท่ีมีการใช้สารเคมี ท้ังหมด 27 ห้อง และห้องปฏิบัติการท่ีได้รับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

ประจ าปงีบประมาณ 2564 จ านวน 8 ห้อง และได้ตั้งเปา้หมายในแผนงบประมาณป ี2565 อีก 8 ห้อง ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 3.13 รายการห้องปฏิบัติการท่ีผ่านการรับรองมาตรฐาน ESPReL  

ล าดบั ชือ่ห้องปฏบัิตกิาร ภาควิชา / หน่วยงาน 

1. วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม (6619) วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

2. วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม (2409) วิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม 

3. ห้องปฏิบัติการ 1 (6304, 6306, 6308) วิศวกรรมสุขาภิบาล 

4. Natural Products from Microbes (6510/4) จุลชีววิทยา 

5. Microbiology (1706) งานบรหิารเครื่องมือกลาง 

6. Central Laboratory 2 (1308) งานบรหิารเครื่องมือกลาง 

7. Central Laboratory 3 (1309) งานบรหิารเครื่องมือกลาง 

8. Central Laboratory 4 (1310) งานบรหิารเครื่องมือกลาง 

ห้องปฏบิตักิาร/เครือ่งมอืทีท่นัสมัย  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
หอ้งปฏบิตัิการและหนว่ยตรวจสขุภาพทีไ่ด้รบัการรบัรอง  

การตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 

ส านักงานบริการเทคโนโลยี

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

ได้รับการรับรองมาตรฐาน

ระดับสากล โดยได้รับการ

รับรองมาตรฐานคุณภาพ 

ISO9001 : 2015  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ได้รับรางวัล 

ห้องปฏิบัติการปลอดภัย  

ประจ าป ี2563  

งานวันความปลอดภัย 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

MU Safety Day ครัง้ท่ี 5  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนินการด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : Academic and  Entrepreneurial Education  

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ กลยุทธ์ส าคัญในการจัดการศึกษา จากอดีตถงึปจัจุบัน คือ การจัดการ

ฝึกภาคสนามท่ีท าให้นักศึกษา คณาจารย์ มีโอกาสเรียนรู้ร่วมกัน และสร้างโจทย์วิจัยจากพืน้ท่ีซ่ึงกลยุทธ์น้ีได้เกดิข้ึนตั้งแต่ก่อตัง้คณะฯ  

“งานสาธารณสุขเปน็งานท่ีตอ้งสรา้งเสริมสุขภาพของประชาชน คณะสาธารณสุขศาสตร์จึงถือเปน็หน้าท่ีท่ีจะต้องจัดประสบการณ์การเรียนรู้ให้ 

นักศึกษารวมถงึอาจารย์ของคณะฯ ทุกระดับให้รู้ถงึภาวะเส่ียงของประชาชนส่วนใหญ ่ และเล็งเห็นวิถีทางในการช่วยเหลือ สนับสนุน ให้ประชาชน

สามารถปลอดจากภาวะเส่ียงท่ีจะเกิดโรค และสามารถด ารงชีพอยู่ได้อยา่งมีความสมบูรณ์แข็งแรง” (พระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร 

อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระราชบิดา ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ์ 2471 ท่ีพระราชทานแก่ นายสวัสดิ์ แดงสว่าง นักเรียนทุนส่วนพระองค์) ดงัน้ัน 

คณะฯ จึงใช้กิจกรรมฝกึภาคสนามเปน็โอกาสในการปลูกฝังปรชัญา ตามพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรม

ราชชนก “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ท่ีเน้นถงึประโยชน์ส่วนรวม “ขอให้ถือผลประโยชน์ส่วนตัวเปน็ท่ีสอง ประโยชน์ของเพือ่นมนุษย์เปน็กิจ    

ท่ีหน่ึง ลาภทรัพย์และเกียรตยิศ จะตกมาแก่ท่านเอง ถา้ท่านทรงธรรมแห่งอาชีพไว้ให้บริสุทธ์ิ” การฝึกภาคสนามของนักศึกษาคณะฯ เร่ิมตั้งแต่ป ี

พ.ศ. 2500 ท่ีเทศบาลเมืองนนทบุรี เปน็การฝึกในลักษณะ Categorical approach คือการฝึกทักษะของแต่ละสาขาวิชาชีพ  ต่อมาในป ี2503 ไดย้้าย

สถานท่ีฝึกไปท่ีอ าเภอบางเขน โดยร่วมกับกระทรวงสาธารณสุข ท าการปรับปรงุสถานีอนามัยชั้นหน่ึง เปน็กองอ านวยการฝึก และในป ี พ.ศ. 2506 

คณะฯ ได้ก่อสร้างศูนย์บางเขน โดยมีบ้านพักอาจารย ์หอพักนักศึกษา และห้องประชุมเพือ่ใช้เปน็กองอ านวยการฝกึภาคสนาม  

ต่อมาในปี พ.ศ. 2508 คณะฯ ได้มีการเปล่ียนแปลงรูปแบบการฝึกภาคสนาม จาก Categorical approach  เป็นแบบ Multidisciplinary  

approach โดยเน้ือหาของการฝึกจะเลือกเอาเรื่อง “พัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ”  เป็นหลักโดยก าหนดให้นักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร์       

ชั้นปีสุดท้ายทุกหลักสูตร ต้องออกฝึกภาคสนามในชนบท โดยเข้าไปพักอาศัยในหมู่บ้าน 6 สัปดาห์ ในท้องท่ีของจังหวัดต่าง ๆ โดยเร่ิมท่ีท้องท่ี          

ของจังหวัดอุดรธานีเปน็จังหวัดแรก “การฝึกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ”  ก าหนดให้มีการค้นหาปัญหาในรูปแบบของปัญหาสุขภาพ

อนามัยของคนในชุมชน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหา หรือปัจจัยท่ีส่งเสริมให้เกิดปัญหาโดยละเอียด ใช้วิธีการทางห้องทดลองมาช่วยมากข้ึน 

รวมท้ังเชื่อมโยงระหว่างปัญหาสุขภาพ หรือโรคภัยไข้เจ็บท่ีเกิดข้ึนกับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในท้องถิ่น นักศึกษาวางแผนแก้ปัญหาโดย

อาศัยวิชาการท้ังท่ีเรียนมาตามทฤษฎี และสภาพในท้องถิ่น โดยมุ่งท่ีตัวปัญหา และใช้ความสามารถในวิชาชีพประยุกต์ส าหรับวางแนวทางในการ

แก้ปญัหา ซ่ึงเปน็การประสานกันท้ังด้านวิชาการ การลงแรงปฏบัิติ และแนวความคิดเห็น ท้ังน้ี เพือ่ให้นักศึกษาได้ส านึกถงึความส าคัญของการแกไ้ข

ปัญหาสาธารณสุขท่ีครบวงจรท้ังด้านการปอ้งกัน ควบคุมโรค และส่งเสริมสุขภาพ การบ าบัดรักษาและการฟื้นฟูสมรรถนะของประชาชนให้มีความ

เปน็อยู่    ดีข้ึน กิจกรรมการฝึกภาคสนาม ได้รับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จย่าเสด็จเยี่ยม และทอดพระเนตรกิจกรรม ในป ีพ.ศ. 2516 ซ่ึงเปน็การ

ฝึกภาคสนามในพืน้ท่ีอ าเภอขามทะเลสอ จังหวัดนครราชสีมา  

เม่ือปัญหาสาธารณสุขมีการขยายวงกว้างข้ึน เป็นปัญหาสาธารณสุขเขตเมืองและกึ่งเมือง การท างานสาธารณสุขแนวใหม่                   

(New Public Health ) มีมุมมองระบบสังคม ปัจจัยก าหนดสุขภาพ และการสร้างเสริมสุขภาพ มีเทคนิควิธีการท่ีใช้ในการแก้ปัญหาสาธารณสุขท่ีมี    

การพัฒนาเพิ่มเติม คณะฯ จึงได้มีการพัฒนารูปแบบการฝึกภาคสนามเป็นแบบ Participatory Learning and Development  (PLD) ซึ่งเน้นการ

ท างานแบบมีส่วนร่วมมากข้ึน มีการวาดภาพฝันร่วมกับคนกลุ่มต่าง ๆ ในชุมชน และการท างานร่วมกับองค์กรท้องถิน่ และองค์กรภาครัฐ เพือ่สร้าง

ทักษะ การท างานแบบองค์รวมให้มากข้ึน เพือ่เพิม่พูนทักษะวิชาชีพสาธารณสุขแก่นักศึกษา อันเป็นกระบวนการท่ีช่วยยืนยันคุณภาพการศึกษาแบบ

เน้นผลลัพธ์ของหลักสูตรต่าง ๆ ของคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

 ในปกีารศึกษา 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ จัดการศึกษาเปน็ 2 ระดับ ไดแ้ก ่ ระดับปริญญาตรี 2 หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา          

ได้แก ่ ปริญญาโท 13 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตรพัฒนาตามเกณฑ์มาตรฐานคุณวุฒริะดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และ        

กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาต ิป ีพ.ศ. 2552  

 

หลักสูตรและจ านวนนักศึกษา  

ในปกีารศึกษา 2564 คณะฯ จัดการเรียนการสอน รวม 20 หลักสูตร จ านวนนักศึกษารวม 1,354 คน จ าแนกเปน็  

หลักสูตรระดับปรญิญาตรี       2 หลักสูตร จ านวนนักศึกษารวม     784 คน  

หลักสูตรระดับปรญิญาโท      13 หลักสูตร      จ านวนนักศึกษารวม     515 คน  

หลักสูตรระดับปรญิญาเอก     5 หลักสูตร      จ านวนนักศึกษารวม         55 คน  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

หลักสูตร ป ี1 ป2ี ป3ี ป ี4 รวม (คน) 

1.  ระดับปริญญาตร ี  268 170   187 159   784 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 198 125 111 115 549 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 70 45 46 44 235 

2.  ระดับบัณฑิตศึกษา           

2.1 ระดับปรญิญาโท  119  182  137  77  515 

•  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) - 13 3 1 17 

•  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกตแิละภาคพเิศษ 11 7 13 1 32 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  ภาคปกติและภาคพเิศษ 10 41 20 6 77 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
8 8 8 2 26 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิต ิ ภาคปกติและภาคพเิศษ 9 7 9 8 33 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
4 5 2 3 14 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
17 17 18 10 62 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
9 9 10 7 35 

ตารางท่ี 3.14 รายช่ือหลกัสูตรและจ านวนนกัศึกษา ปีการศึกษา 2564 (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 30 กรกฎาคม 2564) 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนินการด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : Academic and  Entrepreneurial Education (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 3.14 รายชื่อหลักสูตรและจ านวนนักศึกษา ปกีารศึกษา 2564 (ต่อ)  

หลักสูตร ป ี1 ป2ี ป3ี ป ี4 รวม (คน) 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)           

2.1 ระดับปรญิญาโท           

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
1 2 4 2 9 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด

ทางการสาธารณสุข ภาคปกติและภาคพเิศษ 
19 28 16 21 84 

•  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน 

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
9 16 18 11 54 

•  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 

อาชีวอนามัย ภาคปกติและภาคพเิศษ 
2 4 9 5 20 

•  หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
20 25 7 - 52 

 2.2 ระดับปรญิญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 10   12 13   20  55 

•  หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 2 3 5 - 10 

•  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม 3 - 1 6 10 

•  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข - 1 - - 1 

•  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 3 3 5 14 

•  หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑติ สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ 2 5 4 9 20 

จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา  

ในปกีารศึกษา 2563 คณะสาธารณสุขศาสตร์  มีจ านวนนักศึกษาส าเร็จการศึกษา จ านวน 279 คน  

 

ตารางท่ี 3.15 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2563   (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564)  

หลักสูตร นักศึกษา 

ท่ีเข้าใหม่ 
รวมนักศึกษา

คงอยู ่
นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษา 

1. ระดับปรญิญาตร ี 170 784 171 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์) 125 549 108 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 45 235 63 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา     

2.1 ระดับปรญิญาโท 156 595 108 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ) 13 17 19 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกตแิละภาคพเิศษ 7 32 10 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร์)  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
15 87 23 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและส่งเสริมสุขภาพ  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
8 32 12 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนินการด้านการศึกษา ตามยุทธศาสตร์ที่ 2 : Academic and  Entrepreneurial Education (ต่อ) 

 

ตารางท่ี 3.15 จ านวนผู้ส าเร็จการศึกษา ปกีารศึกษา 2563   (ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กรกฎาคม 2564)  (ต่อ) 

หลักสูตร นักศึกษา 

ท่ีเข้าใหม่ 
รวมนักศึกษา

คงอยู ่
นักศึกษาส าเร็จ

การศึกษา 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา (ต่อ)     

2.1 ระดับปรญิญาโท 156 595 108 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาชีวสถิต ิ  ภาคปกติและภาคพเิศษ 7 34 - 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
5 18 5 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
17 89 11 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาอนามัยส่ิงแวดล้อม  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
9 35 4 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม (หลักสูตรเก่า) - 1 1 

•  หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลอาชีวอนามัย  

(หลักสูตรเกา่) 
- 8 3 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา       

2.1 ระดับปรญิญาโท       

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร์สุขภาพ  

(หลักสูตรนานาชาติ) 
2 11 1 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาดทางการ

สาธารณสุข ภาคปกติและภาคพเิศษ 
28 92 2 

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัตชิุมชน  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
16 67 16 

• หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ 

อาชีวอนามัย ภาคปกติและภาคพเิศษ 
4 20 - 

• หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข  

ภาคปกติและภาคพเิศษ 
25 52 1 

 2.2  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ) 12 92 16 

• หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 3 32 12 

• หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยส่ิีงแวดล้อม - 18 1 

• หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข 1 3 - 

• หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 3 19 3 

• หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร์ 5 20 - 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
 

หลักสูตรที่ได้รับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  

หลักสูตรท่ีไดร้บัการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัยในปงีบประมาณ 2564 จ านวน 4 หลักสูตร ไดแ้ก ่ 

 1. หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาโรคติดเชื้อและวิทยาการระบาด  

 2. หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบตัิอาชีวอนามัย  

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ) ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์มหาวิทยาลัยมหิดล 

ไดร้บัการรบัรอง APACPH Accreditation Council และ ASEAN UNIVERSITY NETWORK : AUN-QA เม่ือวันท่ี 17 พฤศจิกายน 2562  

หลักสูตรพยาบาลมหาบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑติ สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏบัิตชิมุชน  (ภาคปกตแิละภาคพเิศษ)  

ไดร้บัการรบัรอง  ASEAN UNIVERSITY NETWORK : AUN-QA (อยูร่ะหว่างการแจ้งผลการรบัรองอยา่งเปน็ทางการ)  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนานกัศกึษาและกิจกรรมการเรยีนการสอน / การเรยีนการสอนรปูแบบใหม ่New Normal  

การจัดการเรียนการสอนของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ยคุNew Normal  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัด

บรรยายให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการ ฝึกอบรม

เทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตร

สาธารณสุขศาสตร์  – ระดับ เมือง  ใน หัวข้อ 

“ประสบการณ์การจัดการเรียนการสอนของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์ ในยุค New Normal”  

การอบรมในหวัข้อเรือ่ง "Global Health Education Program 2021 - 2022"  

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ ประธานในพิธี 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.อรวรรณ 

แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และ

พัฒนาเครือข่าย กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับ

ปริญญาตรี และระดับบัณฑิตศึกษานานาชาติ

ผู้เข้าร่วมการอบรมในหัวข้อ “Global Health 

Education Program 2021 - 2022”  



57 

 

ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การปฐมนิเทศนักศึกษาระดบัปริญญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2564 แบบ New Normal   

 

 

รองศาสตราจารย์ ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับนักศึกษาระดับปริญญาตรี 

ในการ "ปฐมนิเทศนักศึกษาระดับปริญญาตรี ประจ าปกีารศึกษา 2564"  

นกัศกึษารบัรางวลัระดับชาติ  

นักศึกษาภาคโภชนวิทยาไดรั้บรางวัล ในงานประชมุวิชาการโภชนาการแห่งชาต ิคร้ังท่ี 14 

นางสาวญาณิศา ทับเจริญ นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต              

สาขาสาธารณสุขศาสตร์ วิชาเอกโภชนวิทยาได้ รางวัลชนะเลิศการ ประกวด

โครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเครื่องดื่ม (Start-up Innovative 

F&B Products Competition) ครั้งท่ี 3 ชื่อผลงาน PB Healthy Sauce (ซีอ๊ิวรส

น ้าปลา) และจัดแสดงผลงานในงาน Fi Asia Online Event วันท่ี 9-22 กันยายน 

2564  

นักศึกษารับรางวัลชนะเลิศการ ประกวดโครงการประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑ์อาหารและเคร่ืองดื่ม                                                           

(Start-up Innovative F&B Products Competition) ครั้งท่ี 3  

การพัฒนานกัศกึษา 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.16 รายชื่อนักศึกษารับรางวัลระดับชาติ  

ล าดบั หลักสูตร ชือ่ - สกลุ รางวัลท่ีไดร้ับ 

1. ภาควิชาระบาดวิทยา นาง สาวลินรดา  หิมมะ ผู้น าเสนอผลงานวิจัยดีเด่น 

2. ภาควิชาโภชนวิทยา นางสาวอาภัสรณญั  ทยายทุธ ได้รับรางวัลชนะเลิศ “ผลิตภัณฑ์เน้ือข้ึนรูปจากพชื

พร้อมบริโภคส าหรับผู้บริโภควีแกน 

3. ภาควิชาโภชนวิทยา นางสาวณัฏฐณิชา  แก้วโอภาส ได้รับรางวัลรองชนะเลิศ “โยเกิร์ตอบกรอบด้วยวิธกีาร

ท าแห้งแบบโฟมแมท” (Foam-mat dried yogurt) 

ตารางท่ี 3.17 รายชื่อนักศึกษารับทุนวิจัย  

ล าดบั หลักสูตร ชือ่ - สกลุ ทุนวิจัยท่ีไดร้บั 

1. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล นายกฤษฎา  การินทร ์ ทุนเฉลิมพระเกียรติ 60 ป ีครองราชสมบัต ิ

2. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล นางสาวสุวนิค  ศรสีาริสถ ์

3. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล นายคณิศร  จินดามณ ี ทุนอุดหนุนในการพัฒนานักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา 

ในการน าเสนอผลงานตา่งประเทศ 

4. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล นางสาวชฎาพร  โลกมิตร ทุนวิจัยบัณฑิตศึกษาด้านการเกษตรและ

อุตสาหกรรมการเกษตร ประจ าปงีบประมาณ 2564 

จากส านักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร 

5. ภาควิชาโภชนวิทยา นางสาวนฤดี อ่อนศรี ได้รับทุนวิจัย Nestle’ Research Award 

นักศึกษารับทุนการศึกษา  
 

ในปีการศึกษา 2564 นักศึกษาระดับปริญญาโท ได้รับทุนสนับสนุนการศึกษา/การไปน าเสนอวิทยานิพนธ์ท้ังในและต่างประเทศ และ

นักศึกษาระดับปริญญาตรีได้รับการสนับสนุนทุนการศึกษาจากแหล่งทุนต่างๆ ได้แก่ ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนคณะสาธารณสุขศาสตร์ ทุนมูลนิธิ

ราชพฤกษ์ และทุนสนับสนุนการศึกษาจากผู้มีอุปการคุณแก่ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมจ านวนเงินท้ังส้ิน บาท โดยมอบทุนให้

นักศึกษาระดับปริญญาตรี ดังน้ี  

 

ตารางท่ี 3.18 จ านวนทุนการศึกษาระดับปริญญาตรี  

ทนุ จ านวนเงิน (บาท) จ านวนทุน (คน) 

• ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล 850,000 17 

• ทุนคณะสาธารณสุขศาสตร ์ 83,000 1 

• ทุนมูลนิธิราชพฤกษ์ - - 

• ทุนสนับสนุนการศึกษาจากสมาคมอนามัยครอบครัวแห่งประเทศไทย 255,000 10 

รวมท้ังส้ิน 1,188,000 28 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.19  นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ชือ่-สกลุนักศึกษา จ านวน  (ตอ่คน) แหล่งทุน 

นางสาวกชพรรณ  ขุนจิตร ์               (รหัสนักศึกษา 6308067) 

50,000.- 
ทุน : ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง

แท้จริง การศึกษาต่อเน่ือง (รายใหม่) 
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวนาเดียร ์ แวหาหมะ                 (รหัสนักศึกษา 6308104) 
นายมุนินทร์  คามมุขกันทร                   (รหัสนักศึกษา 6208130) 
นางสาวรฐันันท์  รอดเม่ือ                   (รหัสนักศึกษา 6208005) 
นางสาวกนกอร  สาลทร                      (รหัสนักศึกษา 6208071)   

 50,000.- 
  

     

 
50,000.- 

  
  
    

50,000.- 

 

ทุน : ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง

แท้จริง การศึกษาต่อเน่ือง 
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหิดล 
 

ทุน : ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง

แท้จริง การศึกษาต่อเน่ือง 
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหิดล 
    
ทุน : ส าหรับนักศึกษาท่ีขาดแคลนทุนทรัพย์อย่าง

แท้จริง การศึกษาต่อเน่ือง 
แหล่งทุน : มหาวิทยาลัยมหิดล 

นางสาวกฤตตยิา  อ้ึงคณาพงษ์          (รหัสนักศึกษา 6208164) 
นางสาวจอมขวัญ  บุญเสริม               (รหัสนักศึกษา 6208174) 
นางสาวดวงกมล  การทวี                   (รหัสนักศึกษา 6108182) 
นายทศพล  เลิศธัญญธาดา                  (รหัสนักศึกษา 6408113) 

นายพรชัย  สถติ                                    (รหัสนักศึกษา 6108188) 
นางสาวพชิญานิน  สังเวียน                 (รหัสนักศึกษา 6108143) 
นางสาวพมิพ์นิภา  เมืองหลวงหน่าย   (รหัสนักศึกษา6108005) 
นางสาวพรีะดา  หนูเต็ม                        (รหัสนักศึกษา 6108145) 
นางสาววีรนุช  อุตร ิ                          (รหัสนักศึกษา 6408046) 
นางสาวสาวิตรี  วงศ์สุวรรณ            (รหัสนักศึกษา 6208140) 
นางสาวสิริพร  วงษานุสิทธ์ิ               (รหัสนักศึกษา 6408204) 
นางสาวไอลดา  สมรรถจิตต ์             (รหัสนักศึกษา 6308036) 

ตารางท่ี 3.20  นักศึกษาท่ีไดรั้บทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  

หลักสูตร ชือ่-สกลุนักศึกษา จ านวน  (ตอ่คน) แหล่งทุน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัย

ครอบครัว ภาคปกต ิ

นางสาวพยอม  เผ่าใจมา 

50,000.- 

สมาคมอนามัยครอบครัวแห่ง

ประเทศไทย 

นางสาววิไลวรรณ  จันทพาช 
นางสาวปุณยนุช  เกิดวัน 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) วิชาเอกอนามัย

ครอบครัว ภาคพเิศษ 

นายพัชรากร  สุขส าราญ 

15,000.- 

นายจิตรภาณุ  ศรีเดช 
นางสาวปภา  ประยูรวงษ์ 
นางสาวอธิชา  โตจีน 

นางสาวอิสิพร  มาสุข 

นางชนดิา  สรรพโส 

นางสาวเพ็ญ  อุปะโก 

วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (ภาคปกติ) 

วิชาเอกโภชนวิทยา 
นางสาวมุทิตา  สุขเสถียร 18,000.- 

ทุนการศึกษา ภาควิชาโภชนวิท

ยา คณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยมหิดล 

นายวิษณุวงศ์  ประเสริฐคงคา 9,000.- 

นางสาวอารดา  วีระพัฒนา 9,000.- 

นางสาวศศิพมิพ์  วิเศษวงษา 9,000.- 

นางสาวเกศสุชา  วิสาวโท 18,000.- 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ตารางท่ี 3.21 นักศึกษาท่ีได้รับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก  

ล าดบั หลักสูตร ชือ่-สกลุนักศึกษา จ านวน  (ตอ่คน) แหล่งทุน 

1. การพยาบาลสาธารณสุข นางสาวเพ็ญจันทร์  มีแก้ว 83,000.- ทุน : ลาศึกษาต่อปริญญาเอก หลักสูตร

ปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาพยาบาล

ศาสตร ์(หลักสูตรนานาชาติ) 
จาก : คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล 

ศิษยเ์กา่ไดรั้บรางวัล  

ในรอบปงีบประมาณ 2564 มีศิษย์เกา่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาติ 9 คน ดังน้ี  

1. ชื่อ รศ. ดร. ทพญ.ทิพนาถ  วิชญารัตน์  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์  

ได้รับรางวัล พนักงานมหาวิทยาลัยดีเด่น 

2. ชื่อ รศ. ดร. สุพัฒน์  ธีรเวชเจริญชัย 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต  

สาขาวิชาเอกสุขศึกษา  

ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าเกียรตยิศ 

3. ชื่อ ปุณยนุช  จุลนวล 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์  
ได้รับรางวัล คนดี ศรีมหิดล  

4. ชื่อ ผศ. ดร. บุญส่ง  ไข่เกษ 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบณัฑติ (สุขาภิบาล)  

ได้รับรางวัล มหิดลทยากร ศิษย์เก่าดีเด่น  

5. ชื่อ ประพศิ  พจิิตรวัยปรชีา 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) สาขาสุขศึกษา 

6. ชื่อ รศ. กรรณิการ์  วิจิตรสุคนธ ์

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต     

สาขาอนามัยครอบครัว 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ศิษยเ์กา่ไดร้างวัล  (ตอ่) 

ในรอบปงีบประมาณ 2564 มีศิษย์เกา่คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับรางวัลระดับชาต ิ9 คน ดงัน้ี  

7. ชื่อ ผศ. ดร. นรีมาลย ์ นีละไพจิตร  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์  

ได้รับรางวัล ศิษย์เก่าดีเด่น  

8. ชื่อ พว. ศิริทรัพย์  อินทร์หลวงด ี

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต          

สาขาวิชาเอกการบรหิารสาธารณสุข 

ไดร้บัรางวัล ผู้บรหิารทางการพยาบาลดเีดน่ 

9. ชื่อ ผศ. ดร. นันทพันธ์  ชินประเสริฐ  

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร์) 

ได้รับรางวัล ICN Board of Directors  

2. ชื่อ ผศ. ดร. บุญส่ง  ไข่เกษ  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขาภิบาล)  

ได้รับต าแหน่ง นายกสภาวิชาชีพ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

3. ชื่อ กรรณกิาร ์ บรรเทิงจิตร 

หลักสูตร คณะกรรมการสมาคมศิษย์เกา่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ (ชดุก่อตั้ง)  

ได้รับต าแหน่ง นายกสมาคมศิษย์เกา่     

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล  

ในรอบปงีบประมาณ 2564 ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับต าแหน่งส าคัญ 4 คน ดังน้ี  

1.ชื่อ รศ. ดร. จักรกฤษณ ์ ศิวะเดชาเทพ  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขาภิบาล) 

ได้รับต าแหน่ง กรรมการผู้ทรงคุณวุฒ ิ

สาขาสาธารณสุขและสุขภาพ คณะกรรมการ

ส่ิงแวดล้อมแห่งชาต ิ 

4. ชื่อ ดร.มนพร  วงศ์สุนทรชยั  

หลักสูตร ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

ได้รับต าแหน่ง ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์ 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ศิษยเ์กา่ท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้เปน็ผู้บริหาร 
 

ในรอบปงีบประมาณ 2564 ศิษย์เก่าคณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับแตง่ตัง้เปน็ผู้บริหาร 11 คน ดังน้ี  

1. ชือ่ รศ. ดร.สสิธร  เทพตระการพร 

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาอาชวีอ

นามัยและความปลอดภัย รุน่ท่ี 13  

ไดร้บัต าแหน่ง คณบดคีณะสาธารณสุข

ศาสตร ์มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร ์(วาระท่ี2)  

2. ชื่อ ผศ. ดร.ธวัชชัย  อภิเดชกลุ  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

(ระบาดวิทยา)  

ได้รับต าแหน่ง คณบดสี านักวิชาวิทยาศาสตร์

สุขภาพ มหาวิทยาลัยแม่ฟา้หลวง  

3. ชื่อ ผศ. ดร.ฐปน  ชื่นบาล 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม  

ได้รับต าแหน่ง คณบดีคณะวิทยาศาสตร ์

มหาวิทยาลัยแม่โจ้  

4. ชื่อ วันพร  ศรีเลิศ  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ สาขาวิชา

วิทยาศาสตรสุ์ขาภิบาล  

ไดร้บัต าแหน่ง รองผู้อ านวยการ (ดา้นบรหิาร) 

ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร  

5. ชื่อ รศ. ดร. ยุวด ี รอดจากภัย  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑติ 

สาขาวิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร์  

ไดร้บัต าแหน่ง คณบดคีณะสาธารณสุขศาสตร ์

มหาวิทยาลัยบูรพา (เปน็วาระท่ี 2) 

6. ชือ่ ดร.  สุภาภรณ ์ ศรธีญัรตัน์  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรดษุฎบัีณฑติ  

สาขาการพยาบาลสาธารณสุข  

ไดร้บัต าแหน่ง ผู้อ านวยการศูนยสุ์ขภาพจิตท่ี 10 

กรมสุขภาพจิต กระทรวงสาธารณสุข  

7. ชื่อ รศ. ดร. วสุธร  ตันวัฒนกุล  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ  

สาขาวิชาเอกอนามัยชุมชน รุน่ท่ี 5  

ไดร้บัต าแหน่ง รองอธิการบด ี

สถาบันพระบรมราชชนก  

8. ชื่อ ผศ. พูลศักดิ ์ พุ่มวิเศษ  

หลักสูตร วิทยาศาสตรบัณฑติ (สุขาภิบาล)  

ได้รับต าแหน่ง รองอธิการบดี 

สถาบันพระบรมราชนัก 

9. ชือ่ อาจารย ์ดร. สาโรจน์  นาคจู 

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาวิชาโรคตดิเชือ้และวิทยาการระบาด  

ไดรั้บต าแหน่ง ผู้อ านวยการบัณฑติศึกษา  

คณะสาธารณสุขศาสตร ์ม.รามค าแหง  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ศิษยเ์กา่ท่ีไดรั้บการแตง่ตัง้เปน็ผู้บริหาร  (ตอ่) 

10. ชื่อ นพ. นิธิรัตน์ บุญตานนท์  

หลักสูตร สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต 

(ภาคพเิศษ) รุ่นท่ี 1  

ไดรั้บต าแหน่ง ผู้อ านวยการส านักอนามัย

ผู้สูงอาย ุกรมอนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

11. ชือ่ ดร. ไพฑรูย ์ งามมุข  

หลักสูตร วิทยาศาสตรมหาบัณฑติ  

สาขาสุขศาสตรอุ์ตสาหกรรมและความปลอดภัย  

ไดรั้บต าแหน่ง ผู้อ านวยการสุขาภิบาลส่ิงแวดล้อม 

ส านักอนามัย กรุงเทพมหานคร 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนนิการด้านบรกิารวชิาการ ตามยทุธศาสตรท์ี ่3 Policy Advocacy and  Leaders in Professional Academic Services 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 

และเปน็ผู้น าด้านบริการวิชาการสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมเพื่อสังคมท่ีได้มาตรฐานสากล มีศูนย์สุขภาพและบริการวิชาการด้านสาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อม เป็นหน่วยงานในการด าเนินการให้บริการวิชาการทางด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อมในรูปแบบต่าง ๆ ได้แก่ ตรวจสุขภาพเคล่ือนท่ี 

นวดแผนไทยประยุกต์ ตรวจทางห้องปฏิบัติการด้านสาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม รับท าวิจัย และโครงการอบรมตามความเชี่ยวชาญระดับชาติและ

นานาชาติ รับท าวิจัยเพือ่พัฒนาองค์ความรู้และนวัตกรรม นอกจากน้ีมีหน่วยวิเทศสัมพันธ์ เป็นหน่วยงานในการจัดหลักสูตรอบรม สัมมนาส าหรับ

หลักสูตรนานาชาติ และภาควิชามีการจัดหลักสูตรฝึกอบรมตามความเชี่ยวชาญของภาควิชา  

ด้านการบริการวิชาการเพื่อผลักดันนโยบายความเป็นเลิศ ได้ด าเนินงานส าคัญ คือ โครงการประเมินผลราชทัณฑ์ปันสุข ท าความดีเพื่อ

ชาติ ศาสน์ กษัตริย์ และการจัดบริการร่วมสร้างสุขภาพของส านักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช.) และจัดฝึกอบรมเทคนิคการคัดกรองเพื่อสร้าง

ความรอบรู้สุขภาพและเทคนิคการเปล่ียนพฤติกรรมดั้งเดิมความรู้สุขภาพแก่ผู้ป่วยโรคเรื้อรังด้วยเครือข่ายกัลยาณมิตร นอกจากน้ียังมีการปรับ

รูปแบบบริการร่วมกับเครือข่ายภาครัฐและเอกชน โครงการกฎบัตรแห่งชาติและย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี ในการพัฒนาย่านสุขภาพเขตพญาไท-

ราชเทวี เพือ่เปน็ต้นแบบของประเทศ ด้วยการปอ้งกันโรคและส่งเสริมสุขภาพ  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มุ่งม่ันท่ีจะเป็นผู้น าด้านการสร้างสุขภาพและพัฒนานวัตกรรมบริการอยู่เป็นสุข “well-being” เพื่อการผลักดัน

นโยบายและสร้างเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ การเป็นเมืองน่าอยู่ อย่างมีส่วนร่วมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพื่อเป็น

ฐานการพัฒนาสาธารณสุขอย่างยั่งยืนในมหานคร  Megacity Health ตามหลักการ Health in All Policies และเป้าหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs)  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การบรกิารรบัท าวจิยั  
 

ตารางท่ี 3.22 โครงการรับท าวิจัย ปงีบประมาณ 2564  

ล าดบั ชือ่โครงการ 

1. โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร ป ี2563 

2. โครงการพัฒนามาตรฐานหน่วยบริการปฐมภูมิภาคเอกชนในระบบหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าพืน้ท่ีกรงุเทพมหานคร ป ี2563 

3. โครงการการศึกษาพัฒนารูปแบบส่ือโฆษณาประชาสัมพันธ์เพือ่การรณรงค์การเลิกสูบบุหร่ี ณ จุดขาย (งวด 2) 

4. โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าตามโครงการราชทัณฑ์ปนัสุข ท าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

5. โครงการจ้างเก็บรวบรวมข้อมูลสถานการณ์ และคาดการณ์ การจัดการมูลฝอยท่ีเปน็พษิหรืออันตรายจากชุมชน 

6. โครงการพัฒนานวัตกรรมและเทคโนโลยดี้านอนามัยส่ิงแวดล้อมส าหรับชุมชนท่ีเอ้ือตอ่การมีสุขภาพด ีปงีบประมาณ พ.ศ.2563 

7. โครงการศึกษาสาเหตกุารตายของประชากรป ี2560-2562 เก็บรวบรวมข้อมูลด้วยวิธกีาร verbal autopsy (VA) 

8. โครงการมาตรการทางกฎหมายและสังคมเพือ่การคุ้มครองสิทธิของผู้ไม่สูบบุหร่ีในบ้านพักท่ีมีลักษณะเปน็อาคารชดุหรือคอนโดมิเนียม 

9. โครงการผลของการบริโภคเวย์โปรตีนต่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพทางคลินิกในผู้ท่ีมีภาวะน ้าหนักเกินและอ้วน 

10. โครงการประเมินศูนย์บริการเลิกบุหร่ีทางโทรศัพท์แห่งชาติ 

11. โครงการการประเมินผลการด าเนินงานของเครือข่ายวิชาชีพในการควบคุมยาสูบ 

12. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝา้ระวังตดิตามปอ้งกันและช่วยเหลือเด็กเส่ียงท่ีถกูกระท ารุนแรงและการปรับ

สภาพแวดล้อมของเด็กเส่ียงท่ีถูกกระท ารุนแรงในเขตสุขภาพท่ี 8 

13. โครงการพัฒนาและวิจัยสมุนไพรเพือ่ใช้ในการบ าบัดการสูบบุหรี่ 

14. โครงการศึกษาติดตามการปฏิบัติตนของประชาชนตามมาตรการเว้นระยะห่างการใช้ชวิีตในสังคม (Social Distancing) เพือ่การตัดสิน

ในเชิงนโยบาย 

15. โครงการวิจัยเร่ืองประสิทธิผลของการใชส้มุนไพรรูปแบบโฮมีโอพาธีย์ต่อระยะการฟืน้ตวัในการติดของกระดูกในผู้สูงอายกุระดกูหัก

แบบปดิ 

16. โครงการวิจัยเรื่องผลของแคปซูลผักชีต่อการขับสารตะกัว่ออกจากร่างกายและจัดท ารายงานแผนการเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ทาง

สถติ ิ
17. โครงการศึกษาติดตามการปฏิบัติตนของประชาชนตามมาตรการเว้นระยะห่างการใช้ชวิีตในสังคม (Social Distancing) เพือ่การตัดสิน

ในเชิงนโยบาย 

18. โครงการการศึกษาสารทดแทนเจลาตินจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์มาร์ชแมลโลว์วีแกน 

19. โครงการวิจัยวิเคราะห์อิทธิพลของแหล่งก าเนิดท่ีมีต่อระดับความเข้มข้นของสารระเหยง่ายในบรรยากาศในพืน้ท่ีโดยรอบเขต

ประกอบการมาบตาพุด ให้กบับริษัท กรุงเทพซินธิตกิส์ จ ากัด 

20. โครงการวิจัยวิเคราะห์อิทธิพลของแหล่งก าเนิดท่ีมีต่อระดับความเข้มข้นของสารระเหยง่ายในบรรยากาศในพืน้ท่ีโดยรอบเขต

ประกอบการมาบตาพุด ให้กบับริษัท บีเอสที อิลาสโตเมอร์ส จ ากัด 

21. โครงการพัฒนาเทคโนโลยีเพือ่สนับสนุนการปอ้งกันและควบคุมการสูบบุหรี่ 

22. โครงการวิจัยวิเคราะห์อิทธิพลของแหล่งก าเนิดท่ีมีต่อระดับความเข้มข้นของสารระเหยง่ายในบรรยากาศในพืน้ท่ีอุตสาหกรรม 

มาบตาพุด 

23. โครงการค่าจ้างด าเนินการการให้บริการทางวิชาการ The characterization of PTTEP oil sludge 

24. โครงการส ารวจความรู้และทัศนคติท่ีมีผลต่อการตัดสินใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย  

(Flu-HCW KAP) 

25. โครงการจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุ์แห่งชาต ิฉบับท่ี 2 

26. โครงการประเมินผลการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการเพือ่ควบคุมการบริโภคยาสูบของมูลนิธิรณรงค์เพือ่

การไม่สูบบุหรี ่

27. โครงการประเมินผลแผนงานสนับสนุนการควบคุมการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล์และยาสูบกรมควบคุมโรค 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การบรกิารรบัท าวจิยั  
 

ตารางท่ี 3.22 โครงการรับท าวิจัย ปงีบประมาณ 2564  (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่โครงการ 

28. โครงการผลของการบริโภคเครื่องดื่มผงซูเปอร์ฟูด้ออกรแ์กนิคต่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพในกลุ่มผู้ท่ีมีน ้าหนักเกินและโรคอ้วน 

29. โครงการผลของน ้าตาลล าไยผสมสมุนไพรต่อคุณภาพการนอนหลับ ประสิทธิภาพความจ า และกระบวนการคิดของสมองใน

อาสาสมัครท่ีมีภาวะนอนไม่หลับ 

30. โครงการเรื่อง Duty free รูโหว่ของการควบคุมยาสูบท่ีตอ้งอุด 

31. โครงการแนวโน้มสถานการณ์การเจ็บปว่ยและเสียชีวิตอันมีสาเหตุเกี่ยวข้องกับการบริโภคเคร่ืองดื่มแอลกอฮอล์ในประเทศไทยป ี

2558-2562 

32. โครงการพัฒนากระบวนการสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพในการปอ้งกันควบคุมโรค 

33 โครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขส าหรับผู้ต้องขังในเรือนจ าตามโครงการราชทัณฑ์ปนัสุข ท าความดี เพือ่ชาติ ศาสน์ กษัตริย ์

34. โครงการการจัดท าบัญชกีารระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Emission Inventory) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอส์ จ ากัด โรงงานผลิต

เม็ดพลาสตกิชนิดโพลีไพรพลีิน (PP Plant) 

35. Project : Asia Pacific long-term care systems research and framework 

36. โครงการควบคุมยาสูบและสุราโดยใชชุ้มชนเปน็ฐาน 

37. โครงการประเมินภายในโครงการหนุนเสริมการขับเคล่ือนนโยบายและการด าเนินงานควบคุมยาสูบ 

38. โครงการการจัดท าบัญชกีารกระบายสารอินทรีย์ระเหย (VOCs Emission Inventory) 

39. โครงการการศึกษาสารทดแทนเจลาตินจากสัตว์ในผลิตภัณฑ์มาร์ชแมลโลว์วีแกน 

40. โครงการวิจัยผลของการบรโิภคนมท่ีต่างชนิดกันต่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพทางคลินิคในกลุ่มท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

41. โครงการวิจัยผลของการบรโิภคนมถั่วเหลืองท่ีต่างชนิดกนัต่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพทางคลินิคในกลุ่มท่ีมีภาวะเมตาบอลิกซินโดรม 

42. โครงการผลของการบริโภคเวย์โปรตีนต่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพทางคลินิกในผู้ท่ีมีภาวะน ้าหนักเกินและอ้วน 

43. โครงการจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุ์แห่งชาต ิฉบับท่ี 2 

44. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝา้ระวังตดิตามปอ้งกันและช่วยเหลือเด็กเส่ียงท่ีถกูกระท ารุนแรงและการปรับ

สภาพแวดล้อมของเด็กเส่ียงท่ีถูกกระท ารุนแรงในเขตสุขภาพท่ี 8 

45. โครงการจัดเตรียมกรอบการบริหารจัดการส่ิงแวดล้อม ส าหรับภาคอุตสาหกรรมโฟมแบบฉีดพ่นฯ (เงินประกันผลงาน) 

46. โครงการรักษ์เกษตรและส่ิงแวดล้อม Farm Safety with Environmental Care ป ี3 

47. โครงการการจัดบริการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสุขภาพในชุมชนเขตเมือง 

48. โครงการผลของการบริโภคเยลล่ีผสมสารสกดัจากธรรมชาตติ่อการเปล่ียนแปลงสุขภาพในอาสาสมัครท่ีมีปญัหาโรคอ้วน 

49. โครงการการสังเคราะห์มาตรการควบคุมเคร่ืองมือแอลกอฮอล์งานวิจัยในประเทศไทย 

50. โครงการส ารวจความรู้และทัศนคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย์ในประเทศไทย 

(Flu-HCW KAP) 

51. โครงการผลของผลิตภัณฑ์เสริมอาหารจากสารสกดัจากพชืต่อสภาพผิวหนังและภูมิคุ้มกันร่างกาย (งวด 1) 

52. โครงการประเมินผลการขับเคล่ือนงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 

53. โครงการวิจัย เร่ือง การส ารวจสถานการณ์ สภาพปญัหาและผลกระทบทางด้านเศรษฐกิจ สังคมและครอบครัวจากสถานการณ์แพร่

ระบาดของโควิด-19 ในสตรีกลุ่มเปราะบางในเขตกรงุเทพมหานคร ระยะท่ี 1 

54. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝา้ระวังตดิตามปอ้งกันและช่วยเหลือเด็กเส่ียงท่ีถกูกระท ารุนแรงและการปรับ

สภาพแวดล้อมของเด็กเส่ียงท่ีถูกกระท ารุนแรงในเขตสุขภาพท่ี 8 

55. โครงการประเมินผลการสร้างความเข้มแข็งในการขับเคล่ือนนโยบายและมาตรการเพือ่ควบคุมการบริโภคยาสูบของมูลนิธิรณรงค์เพือ่

การไม่สูบบุหรี ่
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การบรกิารรบัท าวจิยั  
 

ตารางท่ี 3.22 โครงการรับท าวิจัย ปงีบประมาณ 2564  (ต่อ) 

ล าดบั ชือ่โครงการ 

57. โครงการพัฒนาเคร่ืองมือวัดความส าเร็จของการด าเนินงานควบคุมยาสูบระดับจังหวัด 

58. โครงการพัฒนากระบวนการสร้างความรอบรู้ดา้นสุขภาพในการปอ้งกันควบคุมโรค 

59. โครงการค่าจ้างด าเนินการการให้บริการทางวิชาการ The characterization of  PTTEP oil sludge  (งวด 2) 

60. โครงการเรื่อง Duty free รูโหว่ของการควบคุมยาสูบท่ีตอ้งอุด 

61. โครงการส ารวจความรู้และทัศนคติท่ีมีผลต่อการตดัสินใจรับวัคซีนไข้หวัดใหญ่ของบุคลากรทางการแพทย ์(Flu-HCW KAP) 

62. โครงการขยายผลระบบปญัญาประดิษฐ์ตรวจจับการใส่หน้ากากอนามัยและคนในชุมชนในพืน้ท่ีย่านนวัตกรรมการแพทย์โยธี (YMID) 

63. โครงการจัดท าข้อมูลผลการด าเนินงานตามนโยบายและยทุธศาสตรก์ารพัฒนาอนามัยการเจรญิพันธุ์แห่งชาต ิฉบับท่ี 2 

64. โครงการการส ารวจความพงึพอใจของเกษตรกรต่อการใช้หน้ากากผ้าท่ีพัฒนาใหม่เพือ่ปอ้งกันละอองเคมีขณะฉีดพ่น 

65. โครงการประเมินผลการขับเคล่ือนงานมหัศจรรย์ 1000 วันแรกของชีวิต 

66. Project : Asia Pacific long-term care systems research and framework 

67. โครงการด าเนินการศึกษาวิเคราะห์เชิงคุณภาพเกีย่วกับอุปสรรคต่อความสม า่เสมอในการักษาเอชไอวีในเยาวชนหญงิ 

การจดัประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการ ระดับชาติและนานาชาติ  

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อ “Food waste management, Plastic & Bio-plastic management และการสกัดน ้ามันจาก Plastic  

ที่ใชแ้ล้ว”  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนะสุกาญจน์ คณบดี และ รศ.ดร.จักร์กริช หิรัญเพชรรัตน์ รองคณบดีฝ่ายวิจัยและนวัตกรรม คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ หัวข้อ “Food waste management, Plastic & Bio-plastic management และ

การสกัดน ้ามันจาก Plastic ท่ีใช้แล้ว” ในโครงการพัฒนาย่านสุขภาพราชเทวี-พญาไท คณะสาธารณสุขศาสตร์ และ YMID  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การจดัประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการ ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรม Group Work 2 หัวข้อ “What's the different and similarity between Thailand and Japan  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล นักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) เข้าร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน

กิจกรรมหัวข้อ “What's the different and similarity between Thailand and Japan” โดยนักศึกษาร่วมอภิปรายเกี่ยวกับความรู้ท่ีได้รับจากการ

อบรมครั้งท่ี 1 หัวข้อ "Thailand Health System: COVID-19 Response" วิทยากรโดย นายแพทย์ธนรักษ์ ผลิพัฒน์ รองอธิบดีกรมควบคุมโรค 

ผู้ตรวจราชการกระทรวง เขตสุขภาพท่ี 5 และการอบรมครั้งท่ี 2 หัวข้อ “Health System Japan” วิทยากรโดย Dr. Masami Fujita, Director และ 

 Mr. Kiyohara Kiyotaka จาก National Center for Global Health and Medicine (NCGM) ประเทศญี่ปุ่น ในกิจกรรม “Global Health Education 

Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol University, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan 

Migrant Health in Urban Communities”  

การรับฟงัและแสดงความคิดเห็นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑติศึกษา (นานาชาติ) ที่เข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน

กิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022”   

รศ. ดร.  อรวรรณ แก้วบุญชู  รองคณบดี     

ฝ่ า ย วิ เ ทศ สัม พัน ธ์ แล ะ พัฒนา เค รือ ข่ าย       

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ 

อ านาจสัตย์ ซ่ือ อาจารย์ประจ าภาควิชา      

การพยาบาลสาธารณสุข และอาจารย์ ดร.

วัลลีรัตน์ พบคีรี  อาจารย์ประจ าภาควิชา

บริหารงานสาธารณสุข ร่วมรับฟังและแสดง

ความคิดเห็นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี - 

ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ ) ท่ี เ ข้าร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม Global Health 

Education Program 2021  - 2022 ภายใต้

ก า ร อ บ ร ม  “Faculty of Public Health,       

Mahidol University, Thailand & Health & 

Global Policy Institute, Japan Migrant 

Health in Urban Communities”  



69 

 

ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การจดัประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการ ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

 

กิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022”  

รศ. ดร. อรวรรณ แก้วบุญชู รองคณบดีฝ่ายวิเทศสัมพันธ์และพัฒนาเครือข่าย คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วย  

รองศาสตราจารย์ ดร.ขวัญใจ อ านาจสัตย์ซ่ือ อาจารย์ประจ าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข และอาจารย์ ดร.วัลลีรัตน์ พบคีรี อาจารย์ประจ า

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข ร่วมรับฟังและแสดงความคิดเห็นให้กับนักศึกษาระดับปริญญาตรี - ระดับบัณฑิตศึกษา (นานาชาติ) ท่ีเข้าร่วม

แลกเปล่ียนเรียนรู้ในกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” ภายใต้การอบรม “Faculty of Public Health, Mahidol Univer-

sity, Thailand & Health & Global Policy Institute, Japan Migrant Health in Urban Communities” ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom Meetings  

กิจกรรม 1st Mahidol University and Kobe University Online Joint-Meeting 2020  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ Global Health, Graduate School of Health Science, Kobe University, Japan พร้อมร่วม

บรรยายพเิศษ เรื่อง “Health Literacy: media literacy on COVID-19”  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การจดัประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการ ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 

 

APACPH 2020 Virtual Conference  

Associate Professor Dr. Chanuantong Tanasugarn, Dean of the Faculty of Public Health, Mahidol University chaired the symposium  

0 3  entitled Health and Demographic Surveillance System (HDSS) and Non-Communicable Diseases (NCDs). The session led by  

Professor Tin Tin Su South East Asia Community Observatory (SEACO), Jeffrey Cheah School of Medicine and Health Sciences, 

Monash University (Malaysia).  

A Virtual Conference: “HEALTH SYSTEM AND HEALTH CARE REFORM”  

M.Sc.’s students, majoring in Public Health Administration and Professor of Public Health Administration Department, Faculty 

of Public Health, Mahidol University, Thailand and Fujian Medical University, China, a virtual conference on international study visit on 

“HEALTH SYSTEM AND HEALTH CARE REFORM” at Kanda Watanopas Conference Room, Building 4 , Floor 1  and online by             

Cisco WebEx Meeting.  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การจดัประชมุ อบรม สมัมนาวชิาการ ระดับชาติและนานาชาติ  (ต่อ) 
 

Online APACPH General Assembly and Deans' meeting  

Associate Professor Dr. Chanuantong Tanasugarn Dean and Associate Professor Orawan Kaewboonchoo, Deputy Dean in               

International Relation attended the Online APACPH General Assembly and Deans’ meeting on December 7th, 2020.  

A Virtual meeting with the University  

Faculty of Public Health, Mahidol  

University held a virtual meeting with 

the University of Southern Queensland, 

Australia. The meeting was scheduled 

to discuss research opportunities 

between two institutes. The meeting 

was attended by Associate Professor 

Dr. Chanuantong Tanasugarn, Dean    

of the Faculty of Public Health.  

M.Sc.’s students, majoring in Public 

Health Administration and Professor of 

Public Health Administration Department, 

Faculty of Public Health, Mahidol  

University, Thailand and Fujian Medical 

University, China, the second day virtual 

conference on international study visit on 

“Visit Fudao, Fujian, China.  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การใหบ้รกิารด้านสขุภาพและสิง่แวดลอ้ม  
 

การประชมุโครงการการจัดบริการสร้างเสริมความรอบรู้ด้านการส่งเสริมสขุภาพ  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

คณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหา วิทยา ลัยม หิดล  พร้อมด้วย         

ทีม จัดบริ ก ารสร้ า ง สุ ขภาพแบบ     

Wellness ของคณะ  ร่ วมต้ อนรั บ    

นายฐาปนา บุณยประวิตร นายก

สมาคมการผังเมืองไทย เลขานุการ

กฎบัตรแห่งชาติ พร้อมทีมภาคเอกชน

จากกฎบัตรฯ งบประมาณสนับสนุน

จาก สปสช.  

คณบดีร่วมหารือการขับเคลื่อนโครงการสร้างเสรมิสุขภาพราชเทวี-พญาไท  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล    

เป็นประธานในการหารือ ประเด็น ขอบเขต และวิธีการ เพื่อขับเคล่ือน โครงการสร้างเสริม

สุขภาพราชเทวี-พญาไท โดยมีผู้แทนจากเครือข่ายต่าง ๆ ของ ย่านนวัตกรรมการแพทย์

โยธี ผู้แทนส านักงานคณะกรรมการสุขภาพแห่งชาติ ผู้แทน Healthcare และทีมกฎบัตร

แ ห่งชาติ  ทีม  Information Management System Society (HIMSS) ผู้ บริ หารบริ ษั ท             

รีเสิร์ช เอ็กซ์ จ ากัด  

การบรรยายหัวข้อ "ประสบการณผ์ู้ป่วยเบาหวาน ดูแลตนเองในสถานการณโ์ควิด"  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้แก่บุคลากร        

ผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุขส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรัฐประชาธิปไตย

ประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ – ระดับเมือง ผ่านทางระบบ

ออนไลน์ Cisco WebEx Meetings 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
พธิีลงนามข้อตกลง "พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพหรือองค์กรรอบรู้สุขภาพ”  

ศ.(พิเศษ) ดร. นพ. ส าเริง แหยงกระโทก ผู้ช่วยรัฐมนตรีประจ ากระทรวงสาธารณสุข พร้อมด้วย รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์  

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เข้าร่วมพิธีลงนามบันทึกข้อตกลง(MOU) “พัฒนาต้นแบบโรงพยาบาลรอบรู้ด้านสุขภาพ

หรือองค์กรรอบรู้สุขภาพ”  

โครงการยกระดับเศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล 1 มหาวิทยาลัย)  

รศ .  ด ร .  ช ะ นวนทอง  ธ น สุ ก าญจ น์  คณบดี              

คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหา วิทยา ลัยมหิดล       

พร้อมด้วย รองศาสตราจารย์ ดร.ทัศนีย์ ศิลาวรรณ       

รองคณบดีฝ่ายการคลังและกิจการสังคม และ

ประธานคณะกรรมการบริหารโครงการฯ เข้าร่วมพิธี

เปิดโครงการและปฐมนิเทศผู้ผ่านการคัดเลือก        

เพื่อจ้างเหมาบริการ ภายใต้ โครงการยกระดับ

เศรษฐกิจและสังคมรายต าบลแบบบูรณาการ (1 ต าบล  

1 มหาวิทยาลัย)  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนนิงานด้านบรหิารจดัการ ตามยุทธศาสตร ์ที ่4 Management for Self-Sufficiency and  Sustainable Organization  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญมาอย่างต่อเน่ือง  

ได้ก าหนดยุทธศาสตร์การบริหารจัดการเพื่อให้เกิดความต่อเน่ืองและยั่งยืน ในปีงบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้พัฒนาระบบ

สารสนเทศและเทคโนโลยี มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานคณบดี ให้มีหน่วยรับผิดชอบระบบข้อมูลเพื่อใช้ในการตัดสินใจและการ

พัฒนาคุณภาพงาน เพื่อสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยโลก มีการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและงบประมาณ ระบบการบริหาร

ทรัพยากรบุคคล เช่น การสร้างกลุ่ม Talent กลุ่มบุคลากรสายสนับสนุนแบบข้ามสายงาน การเตรียมผู้บริหารในการบริหารงานและการด าเนินการ

ตามแผนปฏิบัติการประจ าปภีายใต้แผนยุทธศาสตร์ คณบดีได้มีการจัดท าข้อตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) กับอธิการบดี มีการ

ก าหนดเปา้หมายตัวตัวชี้วัดผลการด าเนินการในแต่ละยุทธศาสตร์  

รับฟงัข้อตกลงการปฏบิัติงานของส่วนงาน (PA-Visit) ปีงบประมาณ 2564  

รศ. ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุข

ศาสตร์  มห า วิทยา ลั ยม หิ ดล  พร้ อมด้ วย ผู้ บ ริ ห า ร 

คณะกรรมการประจ าคณะ และหัวหน้างาน ให้การต้อนรับ 

ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดี

มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะผู้บริหารมหาวิทยาลัยมหิดล ณ 

ห้องประชุมพิทยา จารุพูนผล ชั้น 5 อาคารเทพนม เมืองแมน 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

ข้อมูลทรัพยากรบุคคล  
 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีการบริหารจัดการตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนาประเทศเป็นส าคัญมาอย่างต่อเน่ือง 

ปัจจุบัน คณะฯ มีแผนการพัฒนาการบริหารด้วยระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มีการปรับโครงสร้างหน่วยงานภายในส านักงานคณบดี ให้มีหน่วย

รับผิดชอบระบบข้อมูลเพือ่ใช้ในการตัดสินใจและการพัฒนาคุณภาพงาน เพือ่สนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสู่มหาวิทยาลัยโลก  

ในปงีบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล มีบุคลากร 274 คน สายวิชาการ 121 คน และสายสนับสนุน 153 คน  

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564)  
 

ตารางท่ี 3.23 จ านวนบุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์   

จ านวนบคุลากร คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

ต าแหน่ง จ านวน (คน) 
สายวิชาการ 121 

•  ศาสตราจารย ์ 3 

•  รองศาสตราจารย ์ 47 

•  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 42 

•  อาจารย ์ 29 

สายสนับสนุน 153 

รวม 274 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
ผลการด าเนนิงานด้านบรหิารจดัการ ตามยุทธศาสตรท์ี ่4 Management for Self-Sufficiency and  Sustainable Organization  

 

ตารางท่ี 3.24  สัดส่วนสายสนับสนุนวิชาการ: สายวิชาการ  

สายสนับสนุนวิชาการ สายวิชาการ 

153 121 

ตารางท่ี 3.24  สัดส่วนบุคลากรสายวิชาการ : ศาสตราจารย์ : รองศาสตราจารย ์: ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ : อาจารย ์ 

ศาสตราจารย ์ รองศาสตราจารย ์ ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ อาจารย ์

3 47 42 29 

ตารางท่ี 3.25  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภท  

ประเภท 

สถานภาพ 

รวม ข้าราชการ พม. พม.ส่วน

งาน 
ลจ.เงิน

งบประมาณ 
ลจ.ส่วนงาน 

1. สายวิชาการ 10 107 1 - 3 121 

2. สายสนับสนุน 7 81 19 11 35 153 

2.1 สนับสนุนวิชาการ   30 3 - 1 34 

2.2 สนับสนุนท่ัวไป 7 51 16 11 34 119 

รวมท้ังส้ิน 17 269 39 11 73 274 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564)  
 

 

ตารางท่ี 3.26  จ านวนบุคลากรจ าแนกตามประเภทและหนว่ยงาน  

ล าดับ หน่วยงานภายในคณะฯ ประเภทสายวิชาการ 

(อัตรา) 
ประเภทสาย 

สนับสนุน (อัตรา) 
รวม (อัตรา) 

  รวมท้ังส้ิน 121 152 273 

1. ภาควิชา (13 ภาควิชา) 121 45 166 

2. ส านักงานคณบด ี(12 งาน) - 87 87 

3. ศูนย์สุขภาพและบรกิารวิชาการด้าน

สาธารณสุขและส่ิงแวดล้อม 
- 14 14 

4. ศูนย์วิจัยและพัฒนาวิชาการสาธารณสุข

และส่ิงแวดล้อม 
- 6 6 

(ข้อมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2564)  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การพัฒนาบคุลากร  
 

โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด "โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐาน

ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย ส่ิงแวดล้อม และพลังงาน ของบริษัท C.P.Vietnam Corporation และ CPV Food Co.,Ltd" ผ่านทางระบบ

ออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  

โครงการเสริมสร้างสุขภาวะด้วยสองมือเรา  สวนผักแม่บ้านชุดฟา้  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการเสริมสร้างสุขภาวะ

ด้วยสองมือเรา : สวนผักแม่บ้านชุดฟ้า คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ณ ห้องประชุมภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์     

ชั้น 5 อาคารสมจิตต์ สุพรรณทัสน์ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้แก่

บุคลากรผู้เข้ารับการ ฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และ

สาธารณสุขส าหรับบุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จาก

สาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุข

ศาสตร์ – ระดับเมือง ในหัวข้อ “การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย 

(R2R)  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย  

ผศ. ดร. อังสนา บุญธรรม รองคณบดี

ฝ่ายการศึกษาและเทคโนโลยสีารสนเทศ  

ค ณ ะ ส า ธ า ร ณ สุ ข ศ า ส ต ร์ 

มหา วิทยา ลัยมหิดล  ก ล่ าวต้อนรั บ

วิทยากร และผู้เข้าร่วมงาน ในการรับฟัง

ชี้แจงการบันทึกระบบ CHE QA Online 

วิทยากรโดย นางสาววันธกาลย์ เสาศิริ 

นั ก วิ ช า ก า ร พัฒนา คุณภ าพ  จ า ก         

ก อ ง พัฒ น า คุณ ภ า พ  ส า นั ก ง า น

อธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อม

ทีมงาน โดยมีคณาจารย์  เ จ้าหน้า ท่ี

หลักสูตรจาก 13 ภาควิชา และเจ้าหน้าท่ี

จ า ก ห น่ ว ย ง า น ท่ี เ กี่ ย ว ข้ อ ง ข อ ง           

คณะสาธารณสุขศาสตร์  

กิจกรรมการสื่อสารข้อมูลสุขภาพ ด้วย Infographics  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล จัดบรรยายให้แก่บุคลากรผู้เข้ารับการฝึกอบรมเทคโนโลยีทางการแพทย์และสาธารณสุข ส าหรับ

บุคลากรทางการแพทย์และสาธารณสุข จากสาธารณรฐัประชาธิปไตยประชาชนลาว หลักสูตรสาธารณสุขศาสตร–์ระดับเมือง ในหัวข้อ       

“การส่ือสารข้อมูลสุขภาพ ดว้ย Infographics”  

โครงการพัฒนาบุคลากรตามมาตรฐานความปลอดภัย อาชวีอนามัยสิ่งแวดล้อม และพลังงาน  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมพิธีเปิด 

" โ ค ร ง ก า ร พัฒ น า บุ ค ล า ก ร          

ตามมาตรฐานด้านความปลอดภัย         

อ า ชี ว อ น า มั ย  ส่ิ ง แ ว ด ล้ อ ม          

แล ะพลังงาน  ของบริ ษั ท  C.P.    

Vietnam Corporation แ ล ะ CPV 

Food Co.,Ltd"  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ส าหรับบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปดิโครงการอบรมจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ ส าหรับ

บุคลากรสายวิชาการ และสายสนับสนุนคณะสาธารณสุขศาสตร์  

บรรยายพเิศษเรื่อง เทคนิคการวางแผนด้านการเงินส าหรับคนยุคใหม่  

ผศ. ดร. อังสนา บุญธรรม รองคณบดีฝ่าย

การศึกษาและเทคโนโลยีสารสนเทศ คณะ

สาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าว

ต้อนรับวิทยากร พร้อมร่วมรับฟังบรรยายพิเศษ 

เร่ือง "เทคนิคการวางแผนด้านการเงินส าหรับ

คนยุคใหม่"  

โครงการอบรมภาษาอังกฤษแก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ (พัฒนาบุคลากร)  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เปิดโครงการอบรมภาษาอังกฤษ แก่บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ วิทยากรโดย Mr. Thomas 

Mc Manamon ผู้เชี่ยวชาญชาวต่างประเทศ จากงานวิเทศสัมพันธ์  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
โครงการอบรมเชงิปฏบิัติการ เรื่อง “การพัฒนาทักษะการสื่อสารด้วยอินโฟกราฟกิ เพือ่ความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมการเข้าถึง

และเข้าใจข้อมูลของกลุ่มเป้าหมาย”  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ  

เรื่อง “การพัฒนาทักษะการส่ือสารด้วยอินโฟกราฟกิ เพือ่ความรอบรู้ด้านสุขภาพส่งเสริมการเข้าถึงและเข้าใจข้อมูลของกลุ่มเปา้หมาย”  

บคุลากรทีไ่ด้รบัการเลือ่นต าแหนง่ทางวชิาการ  

ใ น ร อบปี ง บ ป ร ะ ม าณ  2 5 6 4  มี บุ ค ล า ก ร ส า ย วิ ช า ก า ร ไ ด้ รั บ ก า ร เ ล่ื อ น ต า แ ห น่ ง ท า ง วิ ช า ก า ร สู ง ข้ึ น  ไ ด้ แ ก่  

บุคลากรที่เล่ือนต าแหน่งทางวิชาการเปน็  รองศาสตราจารย์   จ านวน 2 คน  

บุคลากรที่เล่ือนต าแหน่งทางวิชาการเปน็  ผู้ช่วยศาสตราจารย์   จ านวน 9 คน  
 

บุคลากรที่เล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ เปน็ รองศาสตราจารย์ จ านวน 2 คน 

ผศ. ดร. สุพพัต  ควรพงษากลุ  

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

ต าแหน่งที่เล่ือน  รองศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาเทคโนโลยีส่ิงแวดล้อม 

ผศ. ดร. มลินี  สมภพเจรญิ  

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  รองศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

บุคลากรท่ีเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ เปน็ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน 

อ. ดร. กมลวัฒน ์ นาคะสรรค์  

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

ต าแหน่งที่เล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

อ. กิตติพงศ์  พลเสน  

ภาควิชาอนามัยชุมชน  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

อ. ดร. ณัฐนารี  เอมยงค์  

ภาควิชาระบาดวิทยา  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
บุคลากรท่ีเล่ือนต าแหน่งทางวิชาการ เปน็ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ จ านวน 9 คน (ต่อ) 

อ. ดร.ว  ันวิสาข์  ศรสุีเมธชยั  

ภาควิชาชีวสถิต ิ 

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 

อ. ดร. วรกมล  บุณยโยธิน  

ภาควิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาอาชวีอนามัยและความปลอดภัย  

อ. ดร. ณิชชาภัทร  ขันสาคร 

ภาควิชาวิทยาศาสตร์อนามัยส่ิงแวดล้อม  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 

อ. ดร. วัลลีรตัน์  พบคีร ี 

ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร ์ 

อ. ดร. สิทธิชัย  ทองวร  

ภาควิชาอนามัยครอบครัว  

ต าแหน่งท่ีเล่ือน  ผู้ช่วยศาสตราจารย ์ 

สาขาวิชาจิตวิทยา  

อ. ดร. หทัยกาญจน์  ชูตระกลู  

ภาควิชาชีวสถิต ิ 

ต าแหน่งท่ีเล่ือน ผู้ช่วยศาสตราจารย ์  

สาขาวิชาสถิติศาสตร์  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
บุคลากรที่ได้รับรางวัล  
 

ในปงีบประมาณ 2564 บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้รับรางวัลจากหน่วยงานต่าง ๆ ท้ังในระดับนานาชาติ ระดับชาต ิภาครัฐ 

และเอกชน ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน ได้แก่  

• ระดับนานาชาต ิ   จ านวน 1 คน  1  รางวัล  

• ระดับชาต ิ    จ านวน 2 คน  2  รางวัล  

• ระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน   จ านวน 8 คน  6 รางวัล  

• ระดับหน่วยงานภาครฐัและเอกชน     1  รางวัล  

1. ชือ่ รองศาสตราจารย ์ดร. จารวุรรณ  ธาดาเดช  

ได้รับรางวัล “Certify the status of Senior Fellow (SFHEA)” 

หน่วยงานท่ีมอบ ประเทศอังกฤษ  

1. ชือ่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. พจิิตรพงศ์  สุนทรพพิธิ  

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน 2 รางวัล และ เหรียญทองแดง 2 รางวัล จากงาน THE INTERNATIONAL  

EXHIBITION OF INVETIONS OF GENEVA 2021”  

ได้รับรางวัล “เหรียญเงิน 2 รางวัล จากงาน Poland E-NNOVATE 2021 Edition :  

International Innovation Show”  

หน่วยงานท่ีมอบ ส านักงานวิจัยแห่งชาติ (วช.)  

รางวัลระดับนานาชาติ  

2. ชือ่ รองศาสตราจารย ์ดร.สรา  อาภรณ ์ 

ได้รับการคัดเลือก “สตรีผู้ปฏิบัติงานดีเด่น: สาขาสตรีผู้ปฏิบัติการภาคราชการดีเด่น เน่ืองในวันสตรี

สากล ประจ าป ี2564” 

หน่วยงานท่ีมอบ กระทรวงแรงงาน  

รางวัลระดับชาติ  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

1. ชือ่ ศาสตราจารย ์ดร. ลีรา  กติตกิลู  

ได้รับการคัดเลือก “อาจารย์ตัวอย่าง” 

ได้รับการแต่งตั้ง “อาจารย์ตัวอย่างสาขาวิชาสาขาวิชาสุขภาพ” 

หน่วยงานท่ีมอบ สภาคณาจารย์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

2. ชือ่ ศาสตราจารย ์ดร. ฉตัรสุมน  พฤฒภิิญโญ  

ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น บุคลากรสายวิชาการ ประจ าป ี2564” 

หน่วยงานท่ีมอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

3. ชือ่ รองศาสตราจารย ์ดร. สุนีย ์ละก าปัน่  

ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น บุคลากรสายวิชาการ ประจ าป ี2564”  

หน่วยงานท่ีมอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

4. ชือ่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. วันวิสาข์  ศรสุีเมธชยั  

ได้รับรางวัล “รางวัลคะแนนนิยม ประเภท Poster” 

หน่วยงานท่ีมอบ งานมหกรรมมหิดลเพือ่สังคม (MUSEF 2021) มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
รางวัลระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน  

5. ชือ่ ผู้ชว่ยศาสตราจารย ์ดร. จิรพันธุ ์ จันทรจ์ร  

ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น บุคลากรรุ่นใหม่สายวิชาการ ประจ าป ี2564”  

หน่วยงานท่ีมอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

6. ชือ่ นายฉตัรชยั  ยกยอ่ง  

ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ประจ าป ี2564”  

หน่วยงานท่ีมอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย/ส่วนงาน (ต่อ) 

7. ชือ่ นางสาวนิภัทรา  เทพนิมิตร  

ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น บุคลากรรุ่นใหม่สายสนับสนุนวิชาการ ประจ าป ี2564”  

หน่วยงานท่ีมอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

8. ชือ่ นายกติตเิดช วงศ์เตปนิ  

ได้รับรางวัล “บุคลากรดีเด่น บุคลากรสายงานบริการท่ัวไป ประจ าป ี2564”  

หน่วยงานท่ีมอบ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสาร 

 

1. การใช้ Line ในการส่ือสารองค์กร มีบุคลากรใชง้าน 256 คน  

2. สบายดีบอตที่คณะสาธารณสุขศาสตร์ใชใ้นการติดตามข้อมูลข่าวสารด้านสุขภาพ 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การใชเ้ทคโนโลยีในการสื่อสาร (ต่อ) 

 

3. เฟสบุ๊คประชาสัมพันธ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ม.มหิดล มีสมาชิก 4,294 คน และผู้ติดตาม 834 คน  

4. เว็บไซต์ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล https://www.ph.mahidol.ac.th/  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การเงินและงบประมาณ  

ในปงีบประมาณ 2564 คณะสาธารณสุขศาสตร์ ได้รับผลกระทบจากการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ได้มีการปรับ

แผนการบริหารการเงินและงบประมาณ เพือ่รกัษาสภาพคล่องทางการเงินและการใช้จ่ายงบประมาณให้เกดิประโยชน์สูงสุด  
 

ตารางท่ี 3.27 งบประมาณแผ่นดินและงบประมาณเงินรายได้  

หมวดรายจ่าย 

ปงีบประมาณ 2564 

เงินงบประมาณแผ่นดิน เงินรายไดส่้วนงาน รวมทั้งหมด 

  รวมท้ังหมด 184,335,207.20 142,749,369.80 327,084,577.00 

งบบุคลากร 162,645,740.00 20,306,510.00 182,952,250.00 

  เงินเดือน 156,049,540.00 11,147,510.00 167,197050.00 

  ค่าจ้างประจ า 5,745,400.00 1,428,000.00 7,173,400.00 

  ค่าจ้างชั่วคราว 850,800.00 7,731,000.00 8,581,800.00 

งบด าเนินงาน 7,343,167.20 63,879,195.80 71,222,363.00 

  ค่าตอบแทน ใชส้อย และวัสด ุ 3,986,467.20 50,149,195.80 54,135,663.00 

  ค่าตอบแทน 850,567.20 13,973,000.00 14,823,567.20 

  ค่าใช้สอย (เงินสมทบ กสช.) 3,135,900.00 30,802,195.80 33,938,095.80 

  ค่าวัสด ุ 0.00 5,374,000.00 5,374,000.00 

  ค่าสาธารณูปโภค 3,356,700.00 13,730,000.00 17,086,700.00 

งบลงทุน   3,517,600.00 3,517,600.00 

  ค่าครุภัณฑ ์ 6,450,000.00 2,817,600.00 9,267,600.00 

  ค่าปรับปรุงส่ิงก่อสร้าง 7,896,300.00 700,000.00 8,596,300.00 

เงินอุดหนุน   54,996,064.00 54,996,064.00 

รายจ่ายอ่ืน   50,000.00 50,000.00 

ตารางท่ี 3.28 งบประมาณจ าแนกตามผลผลิต ปงีบประมาณ 2564  

ผลผลิต งบประมาณแผ่นดนิ งบประมาณเงินรายได ้ รวม 

ผู้ส าเร็จการศึกษาด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ 170,196,600.00 64,828,000.00 235,024,600.00 

ผลงานการให้บริการวิชาการ   74,772,000.00 74,772,000.00 

ผลงานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม   400,000.00 400,000.00 

รวม 170,196,600.00 140,000,000.00 310,196,600.00 

ตารางท่ี 3.29 งบประมาณสนับสนุนการด าเนินโครงการวิจัย (แหล่งทุนทุกประเภท) ปงีบประมาณ 2564  

แหล่ง

งบประมาณ 

งบ

แผ่นดนิ 

เงินรายได้

มหาวิทยาลัยท่ี

เปน็ทนุวิจัย 

เงินรายได้

ส่วนงานท่ี

ให้เปน็ทุน

วิจัย 

เงินทุนวิจัยท่ีไดร้บั

จากหน่วยงาน

ภาครัฐ 

เงินทุนวิจัยท่ีไดร้บั

จากหน่วยงาน

ภาคเอกชน 

รวม เงินทุนวิจัยท่ี

ไดร้ับจาก

แหล่งทุน

ตา่งประเทศ 

จ านวนเงิน    930,000.00    30,593,934.65  1,700,000.00  42,638,377.08 9,414,442.43 
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  

การเจรจากรอบความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ บริษัท ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จ ากัด  

การลงนามความร่วมมือด้านวิจัย (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์กับ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จ ากัด  

รศ.  ดร .  ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ 

คณบดี คณ ะ ส า ธ า รณ สุ ข ศ า สต ร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล พร้อมด้วยทีม

บริหาร หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน 

แล ะ บุคลากร  ร่ วม ใ ห้การต้ อนรั บ        

คุณศุภรัตน์  โชติสกุลรัตน์  ประธาน

เ จ้ าห น้ า ท่ีบริ ห าร  บริ ษั ท  ยู ไ น เ ต็ ด         

แ อนนา ลิ สต์  แ อนด์  เ อ็ น จิ เ นี ย ร่ิ ง        

คอนซัลแตนท์ จ ากัด และ ดร.ไชยยศ 

บุ ญ ญ า กิ จ  ท่ี ป รึ ก ษ า ป ร ะ ธ า น

กรรมการบริหารฯ ในการเจรจากรอบ

ความร่วมมือทางวิชาการในระยะท่ี 2 

ระห ว่าง  คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท ยูไนเต็ด 

แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียร่ิง คอนซัล

แตนท์  จ ากัด  ณ คณะสาธารณสุข

ศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และนายภาคภูมิ เพิม่มงคล กรรมการผู้จัดการ 

บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จ ากัด ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) เพื่อพัฒนาความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่าง    

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล กับ บริษัท รีเสิร์ช เอ็กซ์ จ ากัด  

การสรา้งเครอืข่ายความรว่มมอืระดับชาติและนานาชาติ  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การสร้างเครือข่ายความร่วมมือระดับชาติและนานาชาติ  

 

การลงนามความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) ระหว่างคณะสาธารณสุขศาสตร์ และ บริษัท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากัด (มหาชน)  

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย (MOU) เรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการงานวิจัยและการ

ให้บริการด้านอุตสาหกรรมนม  

บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) กับ คุณเกษสุดา ไรวา ประธาน

กรรมการบริหาร บรษัิท เอส แอนด์ พ ีซินดิเคท จ ากดั (มหาชน)  

รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ องค์การส่งเสริมกิจการโคนมแห่งประเทศไทย      

ร่วมลงนามในบันทึกข้อตกลงความร่วมมือด้านการวิจัย เรื่อง ความร่วมมือทางการศึกษาวิชาการงานวิจัยและการให้บริการ                       

ด้านอุตสาหกรรมนม  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ ์EdPEx ปี 2564  

 

รูปภาพที่  ผลการตรวจประเมิน EdPEx ปี 2564  

รศ.  ดร .  ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยมหิดล กล่าวต้อนรับ รองศาสตราจารย์ ดร.กิตติศักดิ์ หยกทอง

วัฒนา ประธานคณะกรรมการ และคณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพ     

ตามเกณฑ์ EdPEx ประจ าป ี2564 ผ่านระบบ Cisco WebEx Meetings  

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชินี  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 

โดยรองศาสตราจารย์  ด ร . ช ะนวนทอง             

ธ น สุ ก าญจ น์  คณบดี  พ ร้ อ ม ที ม บ ริ ห า ร 

คณาจารย์ และบุคลากร ได้เข้าร่วมบันทึกเทป

ถวายพระพรฯ ในวันท่ี 18 พฤษภาคม 2564       

ณ สถานีวิทยุโทรทัศน์แห่งประเทศไทย (NBT) 

ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

การท านบุ ารงุศลิปวฒันธรรม  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

 

วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพมิลลักษณ พระบรมราชนิี  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รศ. ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ คณบดี ประธาน

ในพิธี  พร้อมบุคลากร ร่วมพิธีถวายสักการะ  เ น่ืองในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา                  

สมเด็จพระนางเจ้าสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรมราชินี ประจ าปี ๒๕๖๔ โดยประธานในพิธีฯ 

เปิดกรวยกระทงดอกไม้หน้าพระฉายาลักษณ์สมเด็จพระนางเจ้า ฯ พระบรมราชินี ถวายความ

เคารพ ลงนามถวายพระพรในสมุดลงนามถวายพระพรชัยมงคล และผ่านระบบออนไลน์               

โดย ผู้ เ ข้ าร่วมพิธี ฯ  สวมหน้ากากอนามัย  ปฏิบัติตนตามมาตรการ ตามนโยบายมหาวิทยา ลัยมหิดล ณ บริ เวณโถงชั้น  1                            

อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ์ คณะสาธารณสุขศาสตร์  

งานถวายพระพรชยัมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2564  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

 

งานการจัดสร้างหอพระพุทธมหาสิริพรียพัฒน์ และลานปฏบิัติธรรม ประจ าปี 2564  

ถวายพระพร วันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชริเกล้าเจ้าอยู่หัว ประจ าปี 2564  

งานถวายพระพรชยัมงคล พระบรมราชชนนีพันปีหลวง ประจ าปี 2564  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

 

พธิีท าบุญตักบาตร เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต รัชกาลที่ 9  

ร่วมพธิีท าบุญตักบาตรบ าเพ็ญกุศลและกิจกรรมน้อมร าลึกในพระมหากรุณาธิคุณ เนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต พระบาทสมเด็จ

พระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร  

กิจกรรมเนื่องในวันคล้ายวันพระบรมราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภมูิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพติร 

วันชาติ และวันพ่อแห่งชาติ  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

 

พธิีถวายพระพรชยัมงคล เนื่องในวันเฉลิมพระชนมพรรษา พระบรมราชชนนีพันปีหลวง  

วันคล้ายวันสถาปนาคณะสาธารณสุขศาสตร์ ครบรอบ 74 ปี  

พิธีวางพานพุ่มและถวายราชสดุดีเพื่อเทิดพระเกียรติ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดช

มหาราช บรมนาถบพติร  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

 

งานสงกรานต์ประจ าปี 2564 ราชพฤกษ์เบิกบานสราญใจ สุขสดชืน่รับปีใหม่  

สมเด็จเจ้าฟา้ฯ กรมหลวงราชสาริณสีิริพัชร มหาวัชรราชธิดา พระราชทานสิ่งของฯ เนื่องในโอกาสวันข้ึนปีใหม่ พ.ศ. 2564  

ถวายแจกันดอกไม้และลงนามถวายพระพร สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี  
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ส่วนท่ี 3  ผลงานการด าเนินงานตามยุทธศาสตร์  
การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม  (ต่อ) 

 

พธิีวางพวงมาลาฯ เนื่องในวันมหิดล ประจ าปี 2564  



คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
Faculty of Public Health, Mahidol University
420/1 ถนนราชวิถี เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400
โทร. 0 2354 8543
phwww@mahidol.ac.th


