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ส่วนที ่1  

ความเป็นมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

ความเป็นมาคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

การศึกษาสาธารณสุขศาสตร์ สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวกิรม พระบรมราชชนก พระบิดา

แห่งการสาธารณสุขไทย ทรงเห็นความสําคญัของการป้องกนัโรค ทรงพระราชทานทุนให้ศาสตราจารย์

นายแพทยเ์ฉลิม พรมมาส และศาสตราจารยน์ายแพทยส์วสัด์ิ แดงสวา่ง ไปศึกษาต่อในหลกัสูตรปรัชญาดุษฎี

บณัฑิต (สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์) (Doctor of Public Health) ณ มหาวิทยาลยัจอห์นส์ฮอปกินส์ ซ่ึงทั้ง 2 

ท่านล้วนเป็น กาํลงัสําคญัในการพฒันางานสาธารณสุขของประเทศไทย และได้ก่อตั้งคณะสาธารณสุข

ศาสตร์ข้ึน โดยศาสตราจารยน์ายแพทยส์วสัด์ิ แดงสว่าง เป็นคณบดีคนแรกของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

หลักสูตรแรกท่ีเปิดสอนคือ “หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต” ท่ีพฒันามาจากหลักสูตรของ

มหาวิทยาลยัจอห์นส์ฮอปกินส์ สําหรับแพทยท่ี์จะทาํงานดา้นป้องกนัโรค สมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลย

เดชวกิรม พระบรมราชชนก ทรงช่วยสอนในวชิาสุขาภิบาล และทรงไดป้ลูกฝังพระปณิธาน การรับใชส้ังคม 

ดว้ยความสํานึกมัน่ในกิจประโยชน์แห่งมวลมนุษยชาติ ดงัพระราชดาํรัส “ความสําเร็จมิใช่อยู่ที่การเรียนรู้

เท่าน้ัน หากแต่ต้องนําความรู้ไปใช้ให้เกดิประโยชน์แก่มวลมนุษยชาติ”  

วนัท่ี 25 พฤษภาคม 2491 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษาเล่ม 65 ตอนท่ี 31 และ

เม่ือวนัท่ี 1 มิถุนายน 2491 ไดมี้การจดัวางระเบียบราชการกรมมหาวิทยาลยัแพทยศาสตร์ ในกระทรวงการ

สาธารณสุข ซ่ึงมีคณะสาธารณสุขศาสตร์ เป็นหน่วยงานหน่ึงรวมอยู่ดว้ย และแบ่งหน่วยงานออกเป็น 9 

แผนก คือ 1) บกัเตรีวิทยาและอิมมูโนโลยี 2) ปาราสิตวิทยา 3) มิโคโลยีและวิรุสวิทยา 4) สถิติพยากรณ์ชีพ 

5) สุขาภิบาล 6) โรคระบาดวทิยา 7) อาหารวทิยา 8) โรงเรียนบริหารงานสาธารณสุขและทารกสงเคราะห์ 9)

โรงเรียนพยาบาลและพนกังานสาธารณสุข

วนัท่ี 12 ตุลาคม 2491 ไดมี้พระราชกฤษฎีกา พิมพใ์นราชกิจจานุเบกษา เล่ม 65 ตอนท่ี 61 วนัท่ี 19 

ตุลาคม 2491 กาํหนดให้คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีหน้าท่ีจดัการศึกษาด้านการสาธารณสุข ซ่ึงในช่วง

ทศวรรษแรกของการก่อตั้งคณะสาธารณสุขศาสตร์ นั้น Rockefeller Foundation ไดใ้ห้ความช่วยเหลือแก่

คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยให้ทุนในการพฒันาอาจารยเ์พื่อไปศึกษาวิชาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานดา้นการ

สาธารณสุข ณ ต่างประเทศ เพื่อกลบัมาพฒันาหลกัสูตรการเรียนการสอน คณะสาธารณสุขศาสตร์ ไดมี้การ

ขยายตวัข้ึน มีการพฒันาหลกัสูตรต่างๆ เพิ่มข้ึนหลายระดบั ในปัจจุบนัมหาวทิยาลยัต่างๆ ของประเทศไทย มี

คณะสาธารณสุขศาสตร์ หรือสาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ ทั้ งของภาครัฐและเอกชน มากกว่า 90 แห่ง 

คณาจารยข์องคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตั้งแต่อดีตถึงปัจจุบนั ไดน้าํแนวพระราชดาํริของสมเด็จ พระมหิตลาธิ
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เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก มาถ่ายทอดและปลูกฝังจิตสํานึกของความเป็นมหาวิทยาลยัในพระ

นาม “มหิดล” ให้แก่ศิษยไ์ด้สืบทอดพระปณิธาน มาจนถึงทุกวนัน้ี ศิษยเ์ก่าของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวิทยาลยัมหิดล ทั้งในระดบัชาติและนานาชาติ ไม่เพียงมีความรู้ความสามารถท่ีเท่าทนักบัศิษยเ์ก่าของ

มหาวิทยาลยัอ่ืนๆ ในระดบัโลก แต่มีจิตสํานึกของความเป็นส่วนหน่ึงของพระนาม “มหิดล” ท่ีจะตอ้งทาํ

หน้าท่ีของตนเองให้ดีท่ีสุดเพื่อประโยชน์สุขของสังคม เป็นบณัฑิตท่ีเป็นคนเก่งคนดีและสอดคล้องกับ

ปณิธานของมหาวทิยาลยัมหิดล คือ Windom of the land “ปัญญาของแผ่นดิน”  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เป็นสถาบนัการศึกษาดา้นการสาธารณสุขศาสตร์ แห่ง

แรกของประเทศไทย ปัจจุบนัมีอาคารสํานกังานและอาคารเรียนท่ีกรุงเทพมหานคร จาํนวน 9 อาคาร และท่ี

อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา ซ่ึงมีพื้นท่ีจาํนวน 28 ไร่ มีอาคารใชส้อย 1 อาคาร  
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“ขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนที่

สอง ประโยชนของเพ่ือนมนุษยเปน

กิจที่หนึ่ง ลาภทรัพยและเกียรติยศ 

จะตกมาแกทานเอง ถาทานทรง

ธรรมแหงอาชีพไวใหบริสุทธิ”์ 

(พระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระราชบิดา 

ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2471  

ท่ีพระราชทานแกนายสวัสดิ์  แดงสวาง   

นักเรียนทุนสวนพระองค) 
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วสัิยทศัน์ (Vision)  

เป็นผูน้าํในการส่งเสริมสุขภาพปวงชน ดว้ยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ดา้นสุขภาพ ใน

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

Faculty in ASEAN Countries by 2021) 

 

พนัธกจิ (Mission)  

 

1. จดัการศึกษามุ่งผลลพัธ์ดา้นสาธารณสุขศาสตร์ โดยการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์รอบรู้ดา้น

สุขภาพ (To offer an outcome based public health education via being Health  

Literate Faculty)  

2. สร้างการยอมรับการเป็นคณะสาธารณสุขศาสตร์ชั้นนาํด้านการศึกษา การวิจยับูรณาการและ

นวตักรรม  จดับริการวิชาการบนพื้นฐานระบบธรรมาภิบาล เพื่อสุขภาวะของประชาชน ชุมชน และมวล

ม นุ ษ ย ช า ติ  ( 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)  

 

ปรัชญา (Philosophy)  

ความสําเร็จท่ีแทจ้ริงอยู่ท่ีการนาํความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ (True 

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

 

ปณธิาน (Determination)  

ปัญญาของแผน่ดิน (Wisdom of the Land)  
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ค่านิยม (Core Value)  

 

 

 

สมรรถนะหลกั  

 

 

 

สีประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

 

 

ต้นไม้ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

 

 

 

 

 

 

สมรรถนะหลกั (Core Competencies)  

 

เช่ียวชาญการจดัการเรียนการสอน วิจยั บริการวิชาการ ดา้นสาธารณสุข และส่ิงแวดลอ้ม พฒันา

ความรอบรู้ด้านสุขภาพ และขับเค ล่ือนชุมชนสุขภาวะ (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)  

  

รูแจง รูจริง  

Mastery 

  

น้ําหนึ่งใจเดียวกัน ความเปนอันหนึ่ง

อันเดียวกัน มีอัตลักษณ  

Unity & Uniqueness 

 

 จิตสาธารณะ มีความรับผิดชอบ 

ตอสังคม  จิตสํานึกสวนรวม  

Public Mind 

 

 ทํางานอยางมีความสุข 

มีสุขภาวะท่ีสมบูรณ  

Happiness & Healthy 
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สีประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  

 

สีประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ คือ สีชมพู (Salmon Pink)  

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

 

ต้นไม้ประจําคณะสาธารณสุขศาสตร์  

ต้นราชพฤกษ์ เป็นต้นไม้สัญลักษณ์สีประจาํคณะสาธารณสุขศาสตร์ มีช่ือทางพฤกษศาสตร์ว่า 

Cassia fistula Linn และมีช่ืออ่ืนหลายๆ ช่ือ เช่น คูน ลมแล้ง กุเพยะ (ภาษากะเหร่ียง กาญจนบุรี) ตน้ราช

พฤกษ ์ส่ือความหมายถึง ชาวสาธารณสุข ท่ีรุกเขา้ไปถ่ินแดนทุรกนัดาร ทัว่ทุกหวัระแหงของประเทศ เพื่อ

ปฏิบติัภารกิจสาธารณสุขตามรอยพระบาท “พระบิดาแห่งการสาธารณสุขไทย” ดงัเน้ือร้องในเพลง “วนัสี

เหลือง” ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ ตอนหน่ึงท่ีว่า “มุ่งออกไป ณ ถ่ินแดนไกล ทุรกนัดาร ป้องกนัทุกข์ 

เพราะโรคภยัชุก เรารุกมิวาง บาํรุงเสริมความสุข เพิ่มพูน ในทุกๆ ทาง มีใจรักกวา้งขวาง ในหมู่ชาวประชา”  
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โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ จดัแบ่งโครงสร้างการบริหารภายในคณะเป็น ภาควิชา 13 ภาควิชา และมี

หน่วยงานสนบัสนุนประกอบดว้ยศูนย ์2 ศูนย ์และสํานกังานคณบดี ซ่ึงท่ีประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 

568 เม่ือวนัท่ี 19 พฤษภาคม 2564 มีมติเห็นชอบให้จดัโครงสร้างหน่วยงานในสํานักงานคณบดี จาก 10 

หน่วยงาน เป็น 12 หน่วยงาน และเปล่ียนช่ือ “ศูนยป์ระสานงานวทิยาเขตภูมิภาค” เป็น “ศูนยว์จิยัและพฒันา

วชิาการสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้ม” โดยมีรายละเอียดดงัน้ี  

ตารางที ่1.1 โครงสร้างคณะสาธารณสุขศาสตร์  

ภาควชิา หน่วยงานสนับสนุน 

 

1. ภาควชิาการพยาบาลสาธารณสุข 

2. ภาควชิาจุลชีววทิยา 

3. ภาควชิาชีวสถิติ 

4. ภาควชิาบริหารงานสาธารณสุข 

5. ภาควชิาปรสิตวทิยาและกีฏวทิยา 

6. ภาควชิาโภชนวทิยา 

7. ภาควชิาระบาดวทิยา 

8. ภาควชิาวทิยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม 

9. ภาควชิาวศิวกรรมสุขาภิบาล 

10. ภาควชิาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร์ 

11. ภาควชิาอนามยัครอบครัว 

12. ภาควชิาอนามยัชุมชน 

13. ภาควชิาอาชีวอนามยัและความปลอดภยั  

 

1. สาํนกังานคณบดี 

     1.1 งานบริหารทัว่ไป 

     1.2 งานบริหารทรัพยากรบุคคล 

     1.3 งานบริหารการเงิน 

     1.4 งานกายภาพ ส่ิงแวดลอ้ม และความปลอดภยั 

     1.5 งานบริหารการศึกษาและกิจการนกัศึกษา 

     1.6 งานวจิยัและนวตักรรม 

     1.7 งานบริหารเคร่ืองมือกลาง 

     1.8 งานแผนและพฒันาองคก์ร 

     1.9 งานวเิทศสัมพนัธ์ 

     1.10 งานเทคโนโลยกีารศึกษา 

     1.11 งานพสัดุและบริหารสินทรัพย ์

     1.12 งานระบบสารสนเทศและส่ือสารองคก์ร 

2. ศูนยสุ์ขภาพและบริการวชิาการดา้นสาธารณสุข 

     และส่ิงแวดลอ้ม 

3. ศูนยว์จิยัสาธารณสุขและส่ิงแวดลอ้มสูงเนิน 
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โครงสรางคณะสาธาณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล  
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ทีมผูบริหาร 

รองศาสตราจารย ดร. สราวุธ  เทพานนท 

คณบด ี

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิจติรพงศ  สุนทรพิพิธ  

รองคณบด ี

 

รองศาสตราจารย ดร. อรวรรณ  แกวบญุช ู

รองคณบดีฝายวเิทศสมัพันธ  

รองศาสตราจารย ดร. ดวงรตัน  อินทร 

รองคณบดีฝายวิจยั  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยนันต  แทงทอง   

รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา  

อาจารย ดร. ธนกฤต  เนียมหอม    

ผูชวยคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาทีย่ั่งยืน  

รองศาสตราจารย ดร. วันทนี  เทพประสทิธิ์   

รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา  

ศาสตราจารย ดร. ลีลา  กิตติกุล  

รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
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หัวหนาภาควิชา 

3. ศาสตราจารย ดร.ฉตัรสมุน พฤฒิภิญโญ   

หัวหนาภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  

  

4. รองศาสตราจารย ดร.อุษา เล็กอุทัย  

หัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา  

1. รองศาสตราจารย ดร. เฟองฟา อุตรารัชตกิจ 

หัวหนาภาควิชาจุลชีววิทยา  

  

2. รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรต ิวิวฒันวงศ

เกษม  

หัวหนาภาควิชาชีวสถิติ  

ทีมผูบริหาร (ตอ)  

นางนภาพร มวงสกลุ 

ผูชวยคณบดี  

นางสาววิไล  กลัดพรหม  

เลขานกุารคณบดี  
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หัวหนาภาควิชา 

7. ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุคนธา ศิริ  

หัวหนาภาควิชาระบาดวิทยา  

  

8. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาศรี สหีะบตุร  

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัย

ส่ิงแวดลอม  

5. รองศาสตราจารย ดร. ขวัญใจ อํานาจสตัยซื่อ  

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  

  

6. รองศาสตราจารย ดร. พัชราณี ภวัตกลุ  

หัวหนาภาควิชาโภชนวิทยา  

11. รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยพิทยา จารุพูนผล   

หัวหนาภาควิชาอนามัยครอบครัว  

  

12. รองศาสตราจารย ดร.โสภา ชินเวชกจิวานิชย 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

  

13. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา บญุธรรม  

หัวหนาภาควิชาอนามัยชุมชน  

9. รองศาสตราจารย ดร.มณฑา เกงการพานิช  

หัวหนาภาควิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร  

  

10. อาจารย ดร.วิสันต ิเลาหอุดมโชค  

หัวหนาภาควิชาอาชีวอนามยัและความปลอดภัย  
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รองศาสตราจารย ดร. สราวุธ  เทพานนท 

คณบด ี

 

 

ผูชวยศาสตราจารย ดร. พิจติรพงศ  สุนทรพิพิธ  

รองคณบด ี

รองศาสตราจารย ดร. อรวรรณ  แกวบญุช ู

รองคณบดีฝายวเิทศสมัพันธ  

รองศาสตราจารย ดร. ดวงรตัน  อินทร 

รองคณบดีฝายวิจยั  

ผูชวยศาสตราจารย ดร. ไชยนันต  แทงทอง   

รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา  

อาจารย ดร. ธนกฤต  เนียมหอม    

รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาทีย่ั่งยืน  

รองศาสตราจารย ดร. วันทนี  เทพประสทิธิ์   

รองคณบดีฝายบริหารการศึกษา  

คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร  

ศาสตราจารย ดร. ลีลา  กิตติกุล  

รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพบุคลากร  
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1 

 

 

 

 

 

 

คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ) 

รองศาสตราจารย ดร. เฟองฟา อุตรารัชตกจิ 

หัวหนาภาควิชาจลุชีววิทยา  

รองศาสตราจารย ดร. ชูเกียรติ วิวัฒนวงศ

เกษม  

ั  ิ ี ิ ิ

ศาสตราจารย ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภญิโญ  

หัวหนาภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  

รองศาสตราจารย ดร.อุษา เลก็อุทัย  

หัวหนาภาควิชาปรสิตวิทยาและกฏีวิทยา 

รองศาสตราจารย ดร. ขวัญใจ  อํานาจสัตยซ่ือ  

หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 
รองศาสตราจารย ดร. พัชราณี  ภวัตกุล 

หัวหนาภาควิชาโภชนวิทยา 
ผูชวยศาสตราจารย ดร. สุคนธา  ศิริ 

หัวหนาภาควิชาระบาดวิทยา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.ธนาศรี สีหะบุตร  

หัวหนาภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 

รองศาสตราจารย ดร.มณฑา เกงการพานชิ  

หัวหนาภาควิชาสขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร 

อาจารย ดร.วิสนัติ เลาหอุดมโชค 

หัวหนาภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั 
รองศาสตราจารย ดร.นายแพทยพิทยา จารุพูนผล  

หัวหนาภาควิชาอนามัยครอบครัว 
รองศาสตราจารย ดร.โสภา ชนิเวชกิจวานชิย 

หัวหนาภาควิชาวิศวกรรมสขุาภบิาล 
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ผูชวยศาสตราจารย ดร.อังสนา  บุญธรรม  

หัวหนาภาควิชาอนามัยชมุชน  

คณะกรรมการประจําคณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ)  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร  คงทวีเลิศ  

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  ศรีใส 

ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

รองศาสตราจารย ดร.มลนิี  สมภพเจริญ 

ภาควิชาสขุศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

นางสาววิไล  กลัดพรหม 

ผูแทนสายสนบัสนนุประจาํจากสํานักงานคณบดี 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.วันวิสาข  ศรีสุเมธชยั 

ภาควิชาอนามยัครอบครัว  

นายคณาทรัพย  ธวัฒติง 

ผูแทนสายสนบัสนนุประจาํจากภาควิชา  
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คณะกรรมการประจําคณะประเภทผูแทนคณาจารย 

3. อาจารย ดร. วันวสิาข ศรีสุเมธชัย

ภาควิชาชีวสถิติ 

4. ผูชวยศาสตราจารย ดร. มลิน ีสมภพเจริญ

ภาควิชาสุขศึกษาและพฤตกิรรมศาสตร

1. ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร  คงทวีเลิศ

ภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภยั

2. ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  ศรีใส

ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิง่แวดลอม

คณะกรรมการประจําคณะประเภทผูแทนสายสนับสนุน 

1. นางสาววิไล  กลดัพรหม

ผูแทนสายสนับสนนุประจําจากสํานักงานคณบดี 

2. นายคณาทรัพย  ธวฒัตงิ

ผูแทนสายสนับสนนุประจําจากภาควิชา
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สภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.ศิราณี  ศรีใส 

ประธานสภา  
รองศาสตราจารย ดร.มลนิี  สมภพเจริญ  

รองประธานสภา  
ผูชวยศาสตราจารย ดร.กมลวัฒน  นาคะสรรค 

เลขาธกิารสภา  

รองศาสตราจารย ดร.นฤมล  เอ้ือมณีกูล 

กรรมการสภา  

รองศาสตราจารย ดร.มณี  ชะนะมา 

กรรมการสภา  

รองศาสตราจารย ดร.ปรารถนา  สถิตยวิภาวี 

กรรมการสภา  

รองศาสตราจารย ดร.ขวัญเมือง  แกวดําเกิง 

กรรมการสภา  

รองศาสตราจารย ดร.วิริณธิ์  กิตติพิชัย 

กรรมการสภา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.อัมรินทร  คงทวีเลิศ 

กรรมการสภา  
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ผูชวยศาสตราจารย วันวิสาข  ศรีสุเมธชยั 

กรรมการสภา  

ผูชวยศาสตราจารย ดร.สุจนิดา จารุพัฒน  มารุโอ 

กรรมการสภา 

อาจารย พญ.ประภัสสร  เพ็ชรกจิ 

กรรมการสภา  

อาจารย ดร.ธวัช  เพชรไทย 

กรรมการสภา  

อาจารย ดร.สมโชค  กิตติสกุลนาม 

กรรมการสภา  

อาจารย ดร.ชนิดา  เลิศพิทักษพงศ 

กรรมการสภา  

อาจารย ดร.ระพีพันธ  จอมมะเริง 

กรรมการสภา  

อาจารย นนัทนภสั  ภัคะมาน 

กรรมการสภา  

สภาอาจารยคณะสาธารณสุขศาสตร (ตอ) 
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สภาบุคลากรสายสนับสนุนคณะ  

นางสาววิไล  กลัดพรหม 

ประธานสภา  

นางสาวปุณณภา  ระวานนท 

รองประธานสภา  

นายคณาทรัพย  ธวัฒติง 

เลขาธกิารสภา  

นางสาวปาริฉัตร  บํารุงศรี 

กรรมการ  
นางสาวศศิลกัษณ  บุญประเสริฐ 

กรรมการ  

นางวินจิ  คําผา  

กรรมการ  

นางสาวอินทิพร  ทิพยเนตร 

กรรมการ  
นายวรวุฒิ  ตรีชัน้ 

กรรมการ  
นางรัญจวน  เดชไทย 

กรรมการ  
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สํานักงานคณบดี  

นางสาววิไล กลัดพรหม  

เลขานกุารคณะสาธารณสขุศาสตร  

นางสาวอุไรวรรณ  ภูสนัติสมัพันธ  

หัวหนางานงานบริหารท่ัวไป   

นาย ........................................  

หัวหนางานบริหารทรัพยากรบุคคล  

นางสาวเกศวรี  ปญญาธรรม 

หัวหนางานบริหารการเงิน  

นาย ………………………………… 

หัวหนางานกายภาพ สิ่งแวดลอม และความปลอดภัย 

นางธญัญารัตน  สนุทร  

รักษาการหัวหนางานบริหารการศึกษา  

และกจิการนกัศึกษา  

นางสาวศศิลกัษณ  บุญประเสริฐ  

รักษาการหัวหนางานวิจัยและนวัตกรรม  

นายณัฐชัย  ภาณุโสภณ 

หัวหนางานบริหารเคร่ืองมอืกลาง  

นางสาวมาสวไลย  ขาํแนวนาค 

รักษาการหัวหนางานแผนและพัฒนาองคกร  

นางสาวเจนจิรา  นาทะทอง 

รักษาการหัวหนางานวิเทศสัมพันธ  

นาย …………………………………… 

รักษาการหัวหนางานเทคโนโลยีการศึกษา  

นางสาวปรีดา  เสรีขจรกจิเจริญ  

รักษาการหัวหนางานพัสดุและบริหาร

สินทรัพย  

นางสาวสุนนัทา  ไตรภพ  

รักษาการหัวหนางานระบบสารสนเทศ และ

สื่อสารองคกร   
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ตารางที ่1.2 แผนยทุธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี  2562 – 2565  

ยุทธศาสตร์ เป้าหมาย กลยุทธ์ 

ยุทธศาสตร์ 1 : World Class  

Research and Innovation in 

Public Health 

การวิจยัและนวตักรรม

ด้านสาธารณสุขระดบั

สากล 

1.  ขบัเคลื่อนการสร้างงานวิจยัผ่านกลุ่มภารกิจส่งเสริมสุขภาพ กลุ่มภารกิจป้องกนั 

    และควบคุมโรค และกลุ่มภารกิจอาชีวอนามยัและส่ิงแวดล้อม ท่ีบูรณาการสหสาขา 

2.  วิจยัมุ่งเป้าและนวตักรรม โดยความร่วมมือกบัเครือข่ายระดบัชาติ นานาชาติ  

    และภาคเอกชน  

3.  สร้างระบบสนับสนุนการวิจยัแบบบูรณาการเบ็ดเสร็จ และครบวงจร  

4 .   ส ร ้า ง ค ว า ม เ ป็ น เ ล ิศ  ( center of excellence)  ด ้า น ก า ร ว ิจ ยั แ ล ะ น ว ตั ก ร ร ม 

ด้านการสาธารณสุข 

ยุทธศาสตร์ 2 : Academic and 

Entrepreneurial Education 

บณัฑิตมีคุณลกัษณะท่ี

พึงประสงค์ของคณะ

สาธารณสุขศาสตร์และ

มหาวิทยาลยัมหิดล  

1.  พฒันาอาจารยแ์ละบุคลากรสายสนับสนุนให้มีศกัยภาพด้านการศึกษาอย่างมืออาชีพ  

โ ด ย มี ทั ก ษ ะ ด้ า น  2 1
st

 Century Skills Entrepreneurship, Internationalization  

and Management of Education and Student Affairs 

2.  ออกแบบและพฒันาหลกัสูตรบูรณาการ ที่มีความยืดหยุ่น มีความร่วมมือระหว่าง

หน่วยงานทั้งในและต่างประเทศ ส่งเสริมการศึกษาเพื่อเป็นผูป้ระกอบการและ

ตอบสนองต่อการเปล่ียนแปลงโครงสร้างของสังคมไทย 

3.  ผลกัดนัให้หลกัสูตรได้รับการรับรองตามเกณฑ์มาตรฐาน  ระดบัสากล 

4.  สร้างระบบนิเวศน์ที่เ อ้ือต่อการเรียนรู้ด้วยเทคโนโลยีที่ทนัสมยัมีบรรยากาศความ

เป็นนานาชาติ และ Smart Faculty 

5.  พฒันาศกัยภาพนักศึกษาและกระบวนการจดักิจกรรม นักศึกษาให้ตอบสนองต่อ

การเป็น Global Citizen และ Global Talents 

6.  สร้างความร่วมมือกบัเครือข่ายศิษยเ์ก่าเพ่ือร่วมพฒันานักศึกษา และคณะ  

ยุทธศาสตร์ 3 : Policy Advocacy 

and  Leaders in Professional 

Academic Services 

ผูน้าํด้านบริการวิชาการ

สาธารณสุขและ

ส่ิงแวดล้อมเพื่อสังคมท่ี

ได้มาตรฐานสากล  

1.  สร้างระบบขบัเคล่ือนและสนับสนุนแบบเบ็ดเสร็จและครบวงจร 

2.  มุ่งสู่การรับรองมาตรฐานสากลในระบบบริการทุกประเภท 

3.  ขยายศกัยภาพและการเขา้ถึงบริการสู่กลุ่มเป้าหมาย 

4.  สร้างความร่วมมือกบัภาคีเครือข่ายในการบริการวิชาการ 

5.  ขยายบริการวิชาการท่ีก่อให้เกิดผลเชิงพาณิชย ์

6.  สร้างความเขม้แข็งของบุคลากรในการให้บริการวิชาการ 

แผนยุทธศาสตรคณะสาธารณสุขศาสตร ป  2562 – 2565  
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ยุทธศาสตร์ 4 : Management for 

Self-Sufficiency and  

Sustainable Organization 

การบริหารจดัการท่ีมี

ประสิทธิภาพด้านระบบ 

การเงิน และทรัพยากร

มนุษยอ์ย่างย ัง่ยืน  

1. Administration & Governance

1.1  ปรับโครงสร้างของคณะ ให้เกิดความคล่องตวัและมีประสิทธิภาพในการ

ขบัเคล่ือนพนัธกิจให้บรรลุวิสัยทศัน์ของคณะ 

1 . 2   อ อ ก แ บ บ  Central Operating System ต า ม แ น ว ค ิด เ ช ิง ธ ุร ก ิจ 

ท่ีมีประสิทธิภาพสูง ลดความซํ้าซ้อน และคล่องตวั 

2. Talent Workforce

2.1 ปรับระบบบริหารทรัพยากรบุคคล (HRM) และ ระบบพฒันาทรัพยากรบุคคล

 (HRD) ท่ีสอดคลอ้งกบัสมรรถนะ และผลการประเมิน  

2.2 ปลูกฝังค่านิยมองค์กร คุณธรรม และจริยธรรม ของบุคลากรทุกระดบั

3. การเงินและบริหารสินทรัพย์

3.1 แสวงหาแหล่งรายได้ ในประเทศ และต่างประเทศ ด้านการศึกษา การวิจยั

 การบริการวิชาการ 

3.2 สร้างรายได้จากผลิตภณัฑ์และนวตักรรมสุขภาพ สาธารณสุข และส่ิงแวดล้อม 

3.3  สร้างความร่วมมือทางการตลาด การคา้ และการลงทุน กบัภาคีเครือข่าย 

3.4  ลดรายจ่ายท่ีไม่กระทบต่อการดาํเนินงานตามพนัธกิจ 

4. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ

4.1  สร้างระบบเช่ือมโยงขอ้มูลสารสนเทศทุกพนัธกิจของคณะกบัมหาวิทยาลยั

เพ่ือสร้างคลงัขอ้มูล (Data warehouse)

4.2  พฒันาบุคลากรให้มีศกัยภาพด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ ตามพนัธกิจของ

บุคลากร

4.3  สร้างระบบความมัน่คงปลอดภยัของสารสนเทศ และโครงสร้างพ้ืนฐาน

5. ส่ิงแวดล้อมและความปลอดภยั

5.1  จดัสภาพแวดล้อมขององค์กรให้เอ้ือต่อการทาํงาน สุขภาพและความปลอดภยั

5.2  สร้างตน้แบบองค์กรเชิงนิเวศ  ความปลอดภยัและความรอบรู้ด้านสุขภาพ

6. Branding

6.1 สร้าง MUPH Brand เป็นขององค์กร

(แผนยทุธศาสตร์คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปี 2562-2565) 
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สวนท่ี 2  

ผลงานท่ีโดดเดนและรางวัลแหงความภาคภูมใิจ  

 

ผลงานวิจัยที่นําถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย  

นวัตกรรม : การนวดกดจุดสะทอนเทาชวยเลิกบุหรี่ (Foot reflexology for smoking quit)  

 

นวัตกรรม : “กานพลูและน้ํามันหอมระเหยพริกไทยดํา” ชวยเลิกบุหรี่  

ผู้วจิยั : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช  

ผู้วจิยัร่วม : ธราดล เก่งการพานิช, มณฑา เก่งการพานิช, ธนทั ดลอมัพรพิศุทธ์ิ, สมศรี โพธ์ิประสิทธ์ิ, สุณี กาเหวา่ลาย  

แหล่งทุน : สาํนกังานกองทุนสนบัสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ  

ผู้วจิยั : รศ. ดร.มณฑา เก่งการพานิช  

ผู้วจิยัร่วม : ภกญ.ดร.สุภาพร ปิติพร มูลนิธิ รพ.อภยัภูเบศร  

แหล่งทุน : มูลนิธิโรงพยาบาลเจา้พระยาอภยัภูเบศร  
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ผลงานวิจัยที่นําถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย (ตอ)  

 

นวัตกรรม : แรธาตุฟอสฟอรัสมาผลิตเปนปุยทดแทน  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

นวัตกรรม : เครื่องดื่มพรอมชงผสมโปรตีนจากกากถั่วดาวอินคาเสริมพรีไบโอติกและโอเมกา 3 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้วจิยั : ผศ. ดร.วธิิดา พฒันอิสรานุกลู ภาควชิาวทิยาศาสตร์อนามยัส่ิงแวดลอ้ม  

ร่วมกบั : รศ. ดร.จงจินต ์ผลประเสริฐ ภาควชิาวศิวกรรมสุขาภิบาล  

แหล่งทุน : สาํนกังานพฒันาเศรษฐกิจจากฐานชีวภาพ (องคก์ารมหาชน)  

ผู้วจิยั : ผศ.ดร. พร้อมลกัษณ์ สรรพอ่คา้  

ร่วมกบั : ผศ.ดร. ฉตัรภา หตัถโกศล, รศ.ดร. ณฎัฐา เลาหกลุจิตต ์ 

และ พฒัสุภา ธีรการุณวงศ ์ 

การจดอนุสิทธิบัตร : กรมทรัพยสิ์นทางปัญญา เร่ือง “สูตรเคร่ืองด่ืมผงชงด่ืมโปรตีนไฮโดรไล

เซทจากกากถัว่ดาวอินคาและกรรมวธีิการผลิต” เลขท่ีคาํขอ 2203000108  
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ผลงานวิจัยที่นําถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย (ตอ)  

 

นวัตกรรม : การเคลือบแผนกรองดวยซิลเวอรซีโอไลต  

 

 

 

 

 

นวัตกรรม : การนําวัสดุเหลือใชทางการเกษตรผลิตข้ัวไฟฟาของตัวเก็บประจุย่ิงยวดรวมกับกรดเลวูลินิค  

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้วจิยั : รองศาสตราจารย ์ดร.ประมุข โอศิริ 

ร่วมกบั : นายสาํเริง สาลีวฒันพงศก์ลุ กรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข  

อาจารยน์ฐัชานนท ์เขาราธ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัขอนแก่น  

แหล่งทุน : สาํนกังานการวจิยัแห่งชาติ (วช.)  

ผู้วจิยั : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.กมลวฒัน์  นาคะสรรค ์อาจารยป์ระจาํภาควชิาวศิวกรสุขาภิบาล  

นวตักรรม/ผลงาน : นาํวสัดุเหลือใชท้างการเกษตรผลิตขั้วไฟฟ้าของตวัเก็บประจุยิง่ยวดร่วมกบักรดเลวลิูนิค  

ผลการศึกษา :  หากมีการพัฒนาต่อยอดต่อในระดับอุตสาหกรรม จะทําให้ปริมาณการใช้ฟอสซิล

ภายในประเทศลดลง ประเทศไทยมีขั้วไฟฟ้าของตวัเก็บประจุยิ่งยวดท่ีผลิตไดจ้ากวสัดุเหลือใชท้างการเกษตร ซ่ึงจะ

เป็นขั้วไฟฟ้าท่ีมีประสิทธิภาพดีและมีราคาถูกกวา่ขั้วไฟฟ้าทัว่ไปในทอ้งตลาด  
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ผลงานวิจัยท่ีนําถายทอดเทคโนโลยีเพ่ือประโยชนเชิงพาณิชย  

อาหารแหงอนาคต “อาหารขนหนืดเหมาะสําหรับผูสูงวัย”  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้วจิยั : ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พร้อมลกัษณ์ สรรพอ่คา้ (หวัหนา้ทีมวจิยั)  

ประโยชน์ : อาหารขน้หนืดเหมาะสําหรับผูสู้งวยั และยงัช่วยเติมชีวิตให้กบัผูท่ี้มี

ภาวการณ์กลืนลาํบากอ่ืน ๆ ซ่ึงไดแ้ก่ ผูป่้วยโรคมะเร็งในช่องปาก และโรคทางสมอง ฯลฯ  

ร่วมกับ : ภาคเอกชนวางตลาดเป็นคร้ังแรกของประเทศไทย และไดรั้บการยื่นจด

ทรัพยสิ์นทางปัญญา ดาํเนินการโดย สถาบนับริหารจดัการเทคโนโลยีและนวตักรรม (iNT) 

มหาวทิยาลยัมหิดล  
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ผลงานความรับผิดชอบตอสังคม  

ศูนยสงเสริมสุขภาพมหานคร  

 

 

 

  

ผู้รับผดิชอบ : รองศาสตราจารย ์ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมสุขภาพมหานคร 

ร่วมกบั : สาํนกัปลดักระทรวงการคลงั สาํนกับริหารหน้ีสาธารณะ กรมสรรพากร สาํนกัเศรษฐกิจการคลงั 

สาํนกังบประมาณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานีตาํรวจนครบาลบางซ่ือ และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904  

การทําประโยชน์ : ร่วมจดับริการป้องกนัโรคในเขตพ้ืนท่ีย่าน ท่ีสนใจเขา้ร่วมการพฒันาระบบบริการ

สาํหรับผูติ้ดเช้ือโควดิหลงเหลือและการจดับริการสุขภาพ ดว้ยระบบดิจิทลักินอยูดี่ (KYD) ของยา่นฯ  
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ผลงานความรับผิดชอบตอสังคม  

การรับรูและความตองการของประชาชนตอการปองกันแกปญหาฝุน PM2.5  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การรับมอบชุดกาวนกันน้ํา GC รวมสนับสนุน ปองกันลดความเส่ียงโควิด-19  

  

ผู้รับผดิชอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ร่วมกบั : สาํนกัวจิยั ซูเปอร์โพล สถาบนัวจิยัความสุขชุมชนและความเป็นผูน้าํ  

การทําประโยชน์ : การแก้ปัญหาฝุ่ น PM 2.5 ท่ีเป็นรูปธรรมในสายตาประชาชน กรณีศึกษา

ประชาชนทุกสาขาอาชีพในกรุงเทพมหานครและปริมณฑล  

ผู้รับผดิชอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ร่วมกบั : บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จาํกดั (NPC) จงัหวดัระยอง  

การทาํประโยชน์ : สนบัสนุนการปฏิบติังานช่วยเหลือประชาชนในสถานการณ์โควดิ-19 ป้องกนั

และลดความเส่ียงของการติดเช้ือกบับุคลากรทางการแพทยใ์นการปฏิบติังาน  
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ผลงานความรับผิดชอบตอสังคม  

 

การสรางสุขภาวะชุมชนวิถีใหม “โครงการการจัดทํามาตรฐานอาชีพและคุณวุฒิวิชาชีพ สาขา

วิชาชีพการผลิตอาหารและเครื่องดื่ม สาขาโภชนาการ”  

 

  

ผู้รับผดิชอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ร่วมกบั : สถาบนัคุณวฒิุวชิาชีพ (องคก์ารมหาชน)  

การทําประโยชน์ : การจัดกิจกรรมมีคณาจารย ์นักวิชาการ นักศึกษา และผูมี้ส่วนไดส่้วนเสียในการผลิต

อาหาร การส่ือสารและให้ขอ้มูลโภชนาการ รวมทั้ งการแลกเปล่ียนองค์ความรู้ดา้นโภชนาการและเพ่ือหารือแนว

ทางการจดัทาํการรับรองคุณวฒิุ เพ่ือใหบุ้คคลมีมาตรฐานความรู้ และทกัษะ ท่ีสอดคลอ้งตามมาตรฐานอาชีพ  
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ผลงานความรับผิดชอบตอสังคม  

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเจา้หนา้ท่ีโครงการร่วมช่วยเหลือและการเปล่ียนผลิตภณัฑ ์

ร้านพืชพนัธ์ุทางการเกษตร และร้านแคปหมูทรงเคร่ือง อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา  

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเจา้หนา้ท่ีโครงการร่วมช่วยเหลือและการ

เปล่ียนผลิตภณัฑ์ ร้านสบู่ Soap White และร้าน B-burn พ้ืนท่ีเขตพญาไท 

  

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเจา้หนา้ท่ีโครงการร่วมช่วยเหลือและการเปล่ียนผลิตภณัฑ์ ร้าน

สบู่ Coffee Color และร้าน โรตีนครสวรรค ์พ้ืนท่ีเขตมกักะสนั กรุงเทพมหานคร  
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ผลงานความรับผิดชอบตอสังคม  

การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวยเศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

 

 

โครงการอบรม การอบรมผูสัมผัสอาหาร (การขับเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลังโควิดดวย

เศรษฐกิจ BCG (U2T for BCG)  

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ผู้รับผดิชอบ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ร่วมกบั : สาํนกังานปลดักระทรวงการอุดมศึกษา วทิยาศาสตร์ วจิยัและนวตักรรม  

การทําประโยชน์ : คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมปฏิบติังานกบั

ผูป้ฏิบติังานโครงการขบัเคล่ือนเศรษฐกิจและสังคมฐานรากหลงัโควิดดว้ยเศรษฐกิจ BCG 

(U2T for BCG) ในเขตกรุงเทพฯ โดยมีพ้ืนท่ีรับผิดชอบคือ พ้ืนท่ีสามเสนใน พ้ืนท่ีราชเทวี 

พ้ืนท่ีพญาไท พ้ืนท่ีมกักะสนั และพ้ืนท่ีอาํเภอสูงเนิน จงัหวนันครราชสีมา  

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ และเจา้หนา้ท่ีโครงการร่วมช่วยเหลือและการเปล่ียนผลิตภณัฑ ์

ร้านขา้วแกงคุณนทั และร้าน โรตีนครสวรรค ์พ้ืนท่ีแขวงสามเสนใน กรุงเทพมหานคร  

ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  ณ อาํเภอสูงเนิน จงัหวดันครราชสีมา  
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ผลงานความรับผิดชอบตอสังคม  

กิจกรรม “งานสมโอของดีสูงเนิน ประจําป 2565”      กิจกรรม“ดูสบายใจ...แถมไดบุญ” 

 

กิจกรรม "โลกหนึ่งเดียว เรารักษโลก โลกก็รักเรา"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกบัผูป้ฏิบติังานโครงการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจฯ BCG (U2T for BCG) ท่ี  อํา เภอสูงเ นิน จังหวัด

นครราชสีมา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “งานสม้โอ ของดีสูงเนิน” 

   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ร่วมกบัผูป้ฏิบติังานโครงการขบัเคล่ือน

เศรษฐกิจฯ BCG (U2T for BCG) ท่ี  อํา เภอสูงเ นิน จังหวัด

นครราชสีมา ไดเ้ขา้ร่วมกิจกรรม “งานสม้โอ ของดีสูงเนิน” 

     คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ร่วมเสวนา หวัขอ้ 

“Only One Earth โลกหน่ึงเดียว เรารักษ์โลก โลกก็รักเรา” เน่ือง

ในวนัส่ิงแวดลอ้มโลก ประจาํปี 2565  
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ผลงานการสรางกระแสสังคมและการนําไปใชประโยชน  

ศูนยสงเสริมสุขภาพมหานคร  

 

  

ผู้รับผดิชอบ : รองศาสตราจารย ์ดร. ชะนวนทอง ธนสุกาญจน์ ผูอ้าํนวยการศูนยส่์งเสริมสุขภาพมหานคร 

ร่วมกบั : สาํนกัปลดักระทรวงการคลงั สาํนกับริหารหน้ีสาธารณะ กรมสรรพากร สาํนกัเศรษฐกิจการคลงั 

สาํนกังบประมาณ กรมสอบสวนคดีพิเศษ สถานีตาํรวจนครบาลบางซ่ือ และเครือข่ายจิตอาสาพระราชทาน 904  

การทําประโยชน์ต่อสังคม : ร่วมจดับริการป้องกนัโรคในเขตพ้ืนท่ีย่าน ท่ีสนใจเขา้ร่วมการพฒันาระบบ

บริการสาํหรับผูติ้ดเช้ือโควดิหลงเหลือและการจดับริการสุขภาพ ดว้ยระบบดิจิทลักินอยูดี่ (KYD) ของยา่นฯ  
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ผลงานการสรางกระแสสังคมและการนําไปใชประโยชน  

การจัดเสวนา "PM 2.5 กับรูปแบบใหมของการจัดการเชิงรุก (เราพรอม)"  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การเสวนาถอดบทเรียนจากขาวดาราตกน้ํา  

  

ผู้รับผดิชอบ : นายกสมาคมศิษยเ์ก่า ร่วมกบัอดีตคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ร่วมกบั : ศูนยคุ์ณธรรม (องคก์ารมหาชน)  

การทําประโยชน์ต่อสังคม : เพ่ือให้ผูรั้บฟังและคนในสังคมไดต้ระหนกัถึงการมีจิตสาํนึกของการอยูร่่วมกนั 

การเคารพกฎหมายและมีการบงัคบัใชก้ฎหมายท่ีร่วมสมยั การส่งเสริมสุขภาพและความปลอดภยั การสร้างวฒันธรรม

ความปลอดภยัใหเ้ป็นวฒันธรรมไทย  

ผู้รับผดิชอบ : รศ. ดร.สราวธุ เทพานนท ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  

ร่วมกบั : กรมควบคุมมลพิษ สาํนกัส่ิงแวดลอ้ม กรุงเทพมหานคร  

               สาํนกังานการวจิยัแห่งชาติ และมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

การทําประโยชน์ต่อสังคม : การกาํหนดมาตรการเชิงรุกในการเผชิญปัญหา การแลกเปล่ียนองคค์วามรู้และ

นวตักรรมท่ีทนัสมยั นาํไปสู่ความร่วมมือในการบริหารจดัการแนวทางปฏิบติัใหเ้กิดผลสมัฤทธ์ิสูงสุด  
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ผลงานการสรางกระแสสังคมและการนําไปใชประโยชน  

การเย่ียมสํารวจและตรวจประเมินดานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดลอมในการทํางาน  

 

 

 

 

 

 

  

              ผู้รับผดิชอบ : ผศ. ดร.ไชยนนัต ์แท่งทอง รองคณบดีฝ่ายบริหารการศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร์  

             ร่วมกบั : คณะกรรมการศูนยบ์ริหารความปลอดภยั อาชีวอนามยั และสภาพแวดลอ้มในการทาํงาน (COSHEM) 

             การทาํประโยชน์ต่อสังคม : การส่งเสริมการบริหารจดัการดา้นความปลอดภยัฯ ใหเ้ป็นไปอยา่งมีประสิทธิภาพ 

และเกิดแลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นความปลอดภยัฯ และเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง  
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ผลงานความรวมมือระหวางรัฐ ภาคมหาวิทยาลัย และภาคเอกชน (MOU)  

การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติ (MOU)  

ความรวมมือกับ บริษัท จันวาณิชย จํากัด  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ความรวมมือกับ บริษัท นิเคโอะ คอรปอเรช่ัน จํากัด  

 

 

 

  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ลงนามความรวมมือกับ บริษัท จัน

วาณิชย จํากัด เพ่ือรวมพัฒนาองคความรูใหมดานวิชาการ การวิจัย การพัฒนาหลักสูตร และ

การผลิตเทคโนโลยีและนวัตกรรมทางการแพทย  

รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร รวมลงนามใน

พิธีลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิ “ผลิตภณัฑเครื่องดื่มผสมโปรตนีจากกากถ่ัวดาวอินคาเสริมพ

รีไบโอติกและโอเมกา 3” กับบริษัท นิเคโอะ คอรปอเรช่ัน จํากัด  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติ (MOU)  

ความรวมมือกับสถาบันการเรียนรูการสรางเสริมสุขภาพ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล ลงนามความรวมมือกับ สถาบันการ

เรียนรูการสรางเสริมสุขภาพ พัฒนาหลักสตูรสรางเสรมิสุขภาวะท่ีด ีเพ่ิมทักษะสําคญัของ

ศตวรรษท่ี 21 พรอมใช Credit Bank สะสมหนวยกิต เทียบโอนเอ้ือสรางการเรียนรูตลอดชีวิต 

พัฒนาศักยภาพบุคลากรสรางเสรมิสุขภาพมืออาชีพ สสส.  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติ (MOU)  

คณะสาธารณสุขศาสตร รวมลงนามความรวมมือทางวิชาการกับบริษัทดับบลิวเอชเอ  

 

 

 

 

  

รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล และ คุณจรีพร 

จารุกรสกุล ประธานคณะกรรมการบริษทัและประธานเจา้หนา้ท่ีบริหารกลุ่ม บริษทั ดบับลิวเอชเอ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั 

(มหาชน) ลงนามในพิธีการลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) โดยมีทีมบริหารจากทั้งสององคก์ร

เขา้ร่วมพิธี ณ หอ้งประชุม 2407 ชั้น 24 อาคารดบับลิว ทาวเวอร์ จงัหวดัสมุทรปราการ  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติ (MOU) 

ความรวมลงนามความรวมมือทางวิชาการ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองศาสตราจารย์ ดร.สราวุธ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล และ รอง

ศาสตราจารยก์ลัยกร วรกุลลฎัฐานีย ์คณบดีคณะวารสารศาสตร์และส่ือสารมวลชน มหาวิทยาลยัธรรมศาสตร์ ลงนาม

ในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) โดยมีทีมบริหาร คณาจารยแ์ละผูแ้ทนจากทั้งสองสถาบนั 

ร่วมเป็นสกัขีพยานการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลง ผา่นระบบออนไลน์ Microsoft Team Meetings  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติ (MOU)  

ความรวมมือกับพันธมิตรรวมพัฒนาสงเสริม Wellness Hub 

 

 

 

 

 

 

ความรวมมือดานบริการวิชาการกับทางกฎบัตร  

 

  

รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ เทพานนท์ คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล 

ลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือ (MOU) ระหวา่ง กรมสนบัสนุนบริการสุขภาพ และ เครือข่าย

พนัธมิตรการพฒันาและการส่งเสริม Wellness Hub ของประเทศไทย และสมาคมโรงแรมภาคอีสาน 

รวม 17 หน่วยงาน ร่วมลงนาม ณ รอยลัพารากอนฮอลล ์ชั้น 5 สยามพารากอน กรุงเทพมหานคร  

รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ เทพานนท ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พร้อมดว้ย

ทีมบริหาร และคณะกรรมการการจดัตั้งโครงการศูนย ์Wellness Innovation Institute (I-Well) ใหก้ารตอ้นรับ คุณ

ฐาปนา บุณยประวิตร และคณะ โดยเป็นการหารือเก่ียวกบัความร่วมมือในการพฒันาการเรียนการสอน การวิจยั 

และบริการวชิาการ เพ่ือกา้วเขา้สู่สงัคมยคุใหม่แห่งการดูแลสุขภาพ (Wellness) ในอนาคต ณ หอ้งประชุมปกรณ์ - 

นงลกัษณ์ สุเมธานุรักขกลุ ชั้น 2 อาคารสาธารณสุขวศิิษฏ ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติ (MOU)  

การลงนามสัญญาอนุญาตใหใชสิทธิผลิตภัณฑ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ เทพานนท ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล 

และ คุณวรพงศ์ ชา้งรู้กิจ กรรมการบริษทั นิเคโอะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั ร่วมลงนามในพิธีลงนาม

สัญญาอนุญาตให้ใชสิ้ทธิ “ผลิตภณัฑ์เคร่ืองด่ืมผสมโปรตีนจากกากถัว่ดาวอินคาเสริมพรีไบโอติก

และโอเมกา้ 3” ระหวา่ง มหาวทิยาลยัมหิดล และบริษทั นิเคโอะ คอร์ปอเรชัน่ จาํกดั  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับนานาชาติ (MOU)  

ลงนามความรวมมือดานวิจัย-วิชาการ ระหวาง FJMU-PHMU  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ เทพานนท ์คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และ 

Professsor Weimin Ye, Vice President, Fujian Medical University, Dean, The School of Public Health, 

China สาธารณรัฐประชาชนจีน ร่วมลงนามในพิธีลงนามบนัทึกขอ้ตกลงความร่วมมือทางวชิาการ (MOU) 

โดยมี นางสาวสุชาดา พฤกษทลกุล หัวหน้างานยุทธศาสตร์ความร่วมมือระหว่างประเทศ กองวิเทศ

สัมพนัธ์ มหาวิทยาลยัมหิดล และทีมบริหารจาก The School of Public Health, China เขา้ร่วมเป็นสักขี

พยานการลงนามในบนัทึกขอ้ตกลงคร้ังน้ี ผา่นระบบออนไลน์ Cisco WebEx Meetings  
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การสรางเครือขายความรวมมือระดับชาติและนานาชาติ  

หารือความรวมมืองานวิจัย การพัฒนาซอฟตแวร AI วินิจฉัยวัณโรค  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ประชุมร่วมกบั ผูแ้ทนของ LPIXEL Inc. จากประเทศญ่ีปุ่น 

เพ่ือหารือความร่วมมือดา้นงานวจิยัเก่ียวกบัการพฒันาซอฟตแ์วร์ AI ท่ีรองรับการรักษาวณัโรคในประเทศไทย 

ร่วมพฒันาซอฟตแ์วร์ท่ีจะช่วยสนบัสนุนการวินิจฉัยโรค พร้อมเจรจา (ร่าง) บนัทึกขอ้ตกลงในการลงนามความ

ร่วมมือ (MOU) ณ คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล และผา่นระบบออนไลน์ Zoom Meetings  
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รางวัลแหงความภาคภูมิใจ  

การประกวดสวนมุมสวยป 7  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การประเมินคุณธรรมและความโปรงใสในการดําเนินงานของสวนงานภาครัฐ (ITA) ป พ.ศ. 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล ไดรั้บรางวลัโครงการประกวดสวนมุมสวย

ปี 7 “รางวลัชมเชย” ประเภทพ้ืนท่ีสวนท่ีไดรั้บการปรับปรุงใหม่ และ “รางวลัประเภทการดูแล

สวนต่อเน่ืองยอดเยีย่ม” ประเภทพ้ืนท่ีสวนเดิมท่ีเคยส่งเขา้ประกวดและดูแลอยา่งต่อเน่ือง  

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล มีผลการประเมินคุณธรรมและความ

โปร่งใสในการดาํเนินงานของส่วนงานภาครัฐ (ITA) ปี พ.ศ. 2565 อยูท่ี่ระดบั 82.39 คะแนน 

อยูใ่นระดบั B (ระดบัดี)  
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สวนท่ี 3 

ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร  

 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีพันธกิจในการพัฒนาองคความรูดานการสงเสริมสุขภาพที่

ไดรับความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลัยมหิดล คณะใชยุทธศาสตรการเปนคณะสาธารณสุขศาสตรรอบรูสุขภาพ 

และกําหนดวิสัยทัศนที่จะเปนผูนําในกลุมประเทศอาเซียนในปพุทธศักราช 2566 มีการจัดทําแผนยุทธศาสตรคณะ ป 

2562 -2565 เพื่อเปนกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการดําเนินการ ในการวิจัย การจัดการศึกษา การบริการวิชาการ

ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เพื่อสนองตอบความตองการของสังคม มุงสงเสริมวิชาการข้ันสูงและเทคโนโลยีตางๆ 

ทางสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และรักษามาตรฐานเพื่อคงความเปนเลิศทางวิชาการ รวมทั้งแสวงหา ถายทอด 

เผยแพรความรู และผลิตนักสาธารณสุขใหมีความรู ความสามารถ มีความคิดสรางสรรค เปนผูนําทางวิชาการ ในรอบ

ป 2565 คณะมีผลการดําเนินโครงการตามแผนยุทธศาสตรของคณะ ใน 4 ยุทธศาสตร ดังนี้  

 

โครงการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

คณะสาธารณสุขศาสตร ไดดําเนินโครงการในการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตรของคณะฯ ตาม

แผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 10 โครงการ วงเงินงบประมาณ 488,000.00  บาท (สีแ่สน

แปดหม่ืนแปดพันบาทถวน)  

ตารางท่ี 3.1 โครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร ปงบประมาณ 2565  

ยุทธศาสตร 
จํานวน

โครงการ 

จํานวนเงิน 

(บาท) 

รอยของ

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1   Global Research and Innovation 3 68,000 13.93 

ยุทธศาสตรท่ี 2   Innovative Education and Authentic Learning 2 119,600 24.51 

ยุทธศาสตรท่ี 3    Policy Advocacy and Leaders in Professional 

/ Academic Services 

2 150,000 30.74 

ยุทธศาสตรท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and 

Sustainable Organization 

3 150,400 30.82 

รวม 10 488,000 100.00 
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ตารางท่ี 3.2 รายการโครงการและวงเงินงบประมาณดําเนินการขับเคลื่อนยุทธศาสตร  

ลําดับ ชื่อโครงการ ประเภทโครงการ วงเงินท่ีไดรับ

อนุมัติ 

(บาท) 
ผลักดันยุทธศาสตร รวม 

ใหม ตอเนื่อง 

รวมท้ังสิ้น (10 โครงการ) 5 5 10 488,000.00 

รวมยุทธศาสตรท่ี  1 Global Research and Innovation  3 3 68,000.00 

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู Share & Learn  1  23,000.00 

2. โครงการมอบรางวัลผลงานดเีดนดานการวิจัย ประจําป 2564  1  35,000.00 

3. โครงการอบรมจรยิธรรมการวิจยัในมนุษย สําหรับบุคลากรสาย

วิชาการ และสายสนับสนุน 

 1  10,000.00 

รวมยุทธศาสตรท่ี 2 Innovative Education and Authentic Learning 2  2 119,600.00 

4. โครงการพัฒนาสื่อการเรียนการสอนวิชาปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 1   69,600.00 

5. โครงการพัฒนาระบบคณุภาพงานบริการวิชาการของภาควิชา

ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา เพ่ือเตรยีมความพรอมเขาสูการรับรอง

มาตรฐาน ISO/IEC 17025:2017 

1   50,000.00 

รวมยุทธศาสตรท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in Professional 

/ Academic Services  

 2 2 150,000.00 

6. โครงการพัฒนาหองปฏิบัติการกลางใหไดมาตรฐานระดับสากล 

ISO/IEC 17025:2017 

 1  100,000.00 

7. โครงการพัฒนาระบบคณุภาพหองปฏิบัติการตรวจวิเคราะหทางจุล

ชีววิทยา ตามมาตรฐานสากล 

 1  50,000.00 

รวมยุทธศาสตรท่ี 4 Management for Self-Sufficiency and 

Sustainable Organization 

3  3 150,400.00 

8. โครงการคลินิคการขอตําแหนงทางวิชาชีพของบุคลากรสายสนับสนุน 1   125,400.00 

9. โครงการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพของบุคลากร และนักศึกษา 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหดิล "Team Challenge: 

better version of me" 

1   15,000.00 

10. โครงการเฝาระวังคุณภาพและความปลอดภัยของตูนํ้าดื่ม 1   10,000.00 
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ตารางท่ี 3.3 ผลการดําเนินโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร 

จํานวน

โครงการ 

ตามแผน 

จํานวน 

โครงการท่ี

ดําเนินการ 

รอยละ

ผลสําเร็จ

ของ

โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 Global Research and Innovation 3 3 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2 Innovative Education and Authentic Learning 2 2 100.00 

ยุทธศาสตรท่ี 3  Policy Advocacy and Leaders in Professional / 

Academic Services 

2 2 90.00 

ยุทธศาสตรท่ี 4  Management for Self-Sufficiency and 

Sustainable Organization 

3 1 70.00 

รวม 10 8 93.67 

 

ตารางท่ี 3.4 ผลการใชจายงบประมาณดําเนินโครงการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร  

ยุทธศาสตร  

จํานวนเงิน

งบประมาณ 

ตามแผน 

ผลการใช

จายเงิน

งบประมาณ 

รอยละการ

ใชจาย

งบประมาณ 

ยุทธศาสตรท่ี 1 Global Research and Innovation 68,000.00 10,583.10 15.56 

ยุทธศาสตรท่ี 2 Innovative Education and Authentic Learning 119,600.00 86,366.42 72.21 

ยุทธศาสตรท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in 

Professional/Academic Services 

150,000.00 35,031.80 23.35 

ยุทธศาสตรท่ี 4 Management for Self-Sufficiency and Sustainable 

Organization 

150,400.00 39,330.00 26.15 

รวม 488,000.00 171,311.32 35.10 

 

 

  



89 

ผลการดําเนินการตามขอตกลงการปฏิบตัิงาน (Performance Agreement)  

ในงบประมาณ 2565 คณะฯ มีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) ของ

สวนงาน และไดดําเนินโครงการและกิจกรรมตางๆ ตามท่ีไดจัดทําแผนปฏิบัติการประจําปงบประมาณ 2565 

เพ่ือสนองตอบตอการดําเนินการตามยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล และของคณะ ซ่ึงมีผลการดําเนินการ

ตามขอตกลงการปฏิบัติงานของสวนงาน ปงบประมาณ 2565 ดังนี้  

 

ตารางท่ี 3.5 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามขอตกลงการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2565  

ลําดับ ประเภท จํานวนตัวช้ีวัด 

1 ตัวชี้วัดท่ีคณะฯ กําหนดเปาหมาย 56 

2 ตัวชี้วัดท่ีคณะฯ ไมกําหนดเปาหมาย (N/T)  6 

 รวม 50 

 

ตารางท่ี 3.6 ผลการดําเนินการตามตัวชี้วัดตามขอตกลงการปฏิบัติงาน ปงบประมาณ 2565  

ลําดับ ผลการดําเนินการ 
ตัวชี้วัดที่บรรลุเปาหมาย 

จํานวน (ตัวชี้วัด) รอยละ 

1 บรรลุเปาหมาย มีผลดําเนินงาน มากกวารอยละ 90  32 64 

2 เกือบบรรลุเปาหมาย มีผลดําเนินงาน ระหวางรอยละ 70 – 89  4 8 

3 ไมบรรลุเปาหมาย มีผลการดําเนินงาน นอยกวารอยละ 70  14 28 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี  แสดงผลการดําเนินการตามตัวชี้วัด   

64%8%

28%

บรรบุเปาหมาย เกือบบรรบุเปาหมาย ไมบรรลุเปาหมาย
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ตารางท่ี 3.7 ตัวชี้วัดท่ีมีผลดําเนินงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จํานวน 32 ตัวชี้วัด  

                และมีผลดําเนินงาน มากกวารอยละ 90 คิดเปนรอยละ 64 

ขอตกลงตาม KPIs หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  Global Research and Innovation 

1.3 Citation per publication (5 years) (รวม 2 ฐาน ตัด

ซ้ําแลว) 

ครั้ง/เรื่อง 7 8.02 

1.4 International Publication (per years) (รวมท้ังป) เรื่อง 115 173 

1.5 International Publication per academic staff (5 

years trend) 

เรื่อง/คน 0.89 1.44 

1.6 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ท่ีตีพิมพใน

วารสารท่ีอยูใน Q1 (รวมท้ังป) 

เรื่อง 75 83 

1.8 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพ (Publication) ท่ีตีพิมพ

รวมกับนักวิจัยตางชาติ 

เรื่อง 75 96 

1.11 จํานวนทรัพยสินทางปญญาจากผลงานวิจัย ช้ิน 3 8 

1.12 จํานวนรายรบัท่ีเกิดข้ึนจากทรัพยสินทางปญญา บาท 500,000.00 1,050,000.00 

ยุทธศาสตรท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education  

2.2.2 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับบัณฑิตศึกษา) 

รอยละ 0.83 0.83 

2.3.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการท่ีไดรับการตรวจประเมิน

โดยมหาวิทยาลยั (หลักสตูรระดับปริญญาตรี) 

รอยละ 2.27 2.27 

2.3.2 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการท่ีไดรับการตรวจประเมิน

โดยมหาวิทยาลยั (หลักสตูรระดับบัณฑิตศึกษา) 

รอยละ 7.50 7.50 

2.6.3 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 3 (รหัส 

62) สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รอยละ 75.00 95.11 

2.6.4 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 4 (รหัส 

61) สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รอยละ 100.00 100.00 

2.7 รอยละของรายวิชาท่ีเปน e–Learning จากจํานวน

รายวิชาของสวนงาน 

รอยละ 20.77 25.56 

2.8 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรีปสุดทายท่ีถูก

พัฒนาใหเปน Global Citizen และ Global Talents 

รอยละ 80.00 95.54 



91 

ขอตกลงตาม KPIs หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

2.9 จํานวนช่ัวโมงตอปการศึกษาท่ีสวนงานจัด

กระบวนการพัฒนานักศึกษาท่ีตอบสนองตอการเปน 

Global Citizen, Global Talents และ 

Entrepreneurship 

ช่ัวโมง 100 378 

2.11 รอยละของความพึงพอใจของนายจางตอคุณภาพบัณฑติ

ระดับปริญญาตร ี

รอยละ 80.00 93.44 

2.13.1 ความผูกพันของศิษยปจจุบันท่ีมตีอมหาวิทยาลัย รอยละ 40.00 85.56 

2.14 จํานวนโครงการ/กิจกรรมสงเสริมความเปนนานาชาติ 

ดานการศึกษา ดานการวิจัย และดานการเคลื่อนยาย

นักศึกษา (ไมนับซ้ํา) 

โครงการ 8 10 

2.15.1 จํานวนนักศึกษา inbound ระยะเวลาตั้งแต 12 สัปดาห

ข้ึนไป 

คน 12 12 

2.15.3 จํานวนนักศึกษา outbound ระยะเวลาตั้งแต 12 

สัปดาหข้ึนไป 

คน 11 41 

2.15.4 จํานวนนักศึกษา outbound ระยะเวลานอยกวา 12 

สัปดาห 

คน 44 53 

ยุทธศาสตรท่ี 3   Policy Advocacy and Leaders in Professional/Academic Services   

3.2 จํานวนนโยบายช้ีนําสังคมของมหาวิทยาลัยท่ีสาํคัญ

ระดับชาติและนานาชาต ิ

เรื่อง 1 1 

3.3 รอยละของหนวยบริการวิชาการท่ีไดรับใบรับรอง

มาตรฐานระดับชาติและนานาชาต ิ

รอยละ 100.00 100.00 

3.4.2 จํานวนรายรบัจากการบริการวิชาการของสวนงาน

ท้ังหมด 

บาท 15,000,000.00 53,374,131.51 

ยุทธศาสตรท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

4.10 รอยละของจํานวนการจัดสงขอมูล Data Analytic 

ใหกับมหาวิทยาลยัตามระยะเวลาท่ีกําหนด (ตาม

แผนการจดัทําฐานขอมูล Business Intelligence) 

รอยละ 100.00 100.00 

4.15.2 รอยละของบุคลากรท่ีเปน Global Talents สายวิชาการ 

ดานการวิจัย 

รอยละ 0.78 1.60 

4.16 คา EBITDA บาท เปนบวก เปนบวก 

(39,624,011.31) 

4.17 คา Net Income บาท เปนบวก เปนบวก 

(7,406,415.53) 
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ขอตกลงตาม KPIs หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

4.18 คา ROA รอยละ 1.00 1.96 

4.19 คา Net Profit Margin รอยละ 1.00 2.24 

4.21 จํานวนโครงการสงเสริมความเปนนานาชาติกับคู

พันธมิตรทางยุทธศาสตร 

โครงการ 2 8 

4.23 จํานวนโครงการพันธกิจสัมพันธมหาวิทยาลัยมหิดลกับ

สังคม (University Social Engagement) ท่ีดําเนินการ

ครบตามเกณฑ  4 ดาน 

โครงการ 6 10 

 

ตารางท่ี 3.8 ตัวชี้วัดท่ีมีผลดําเนินงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จํานวน 4 ตัวชี้วัด  

                และมีผลดําเนินงาน ระหวางรอยละ 70 – 89 คิดเปนรอยละ 8 

ขอตกลงตาม KPIs หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  Global Research and Innovation 

1.7 รอยละของจํานวนผลงานวิจัยท่ีตพิีมพในวารสาร Q1 

จากจํานวนผลงานท่ีตีพิมพท้ังหมด 

รอยละ 65.22 47.98 

1.9 จํานวนเงินทุนสนับสนุนการวิจัยในปงบประมาณตอ

จํานวนบุคลากรสายวิชาการ 

บาท/คน 450,000.00 360,597.08 

ยุทธศาสตรท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

4.12.1 รอยละของบุคลากรท่ีปฏบัิติงานเก่ียวของกับขอมูลสวน

บุคคลท่ีผานการรับรู PDPA 

รอยละ 100.00 85.21 

4.20 รอยละของหองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมี ท่ีไดรับ

มาตรฐานความปลอดภัย ESPReL 

รอยละ 100.00 70.37 

 

 

 

ตารางท่ี 3.9 ตัวชี้วัดท่ีมีผลดําเนินงานเปรียบเทียบกับคาเปาหมาย จํานวน 14 ตัวชี้วัด  

                และมีผลดําเนินงาน นอยกวารอยละ 70 คิดเปนรอยละ 28 

ขอตกลงตาม KPIs หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 1  Global Research and Innovation 
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ขอตกลงตาม KPIs หนวยนับ เปาหมาย ผลการดําเนินงาน 

1.1 รอยละของบุคลากรสายวิชาการท่ีเปน PI (Principal 

Investigator) ของโครงการทีไดรบัเงินทุนวิจัย  

(นับเฉพาะ PI ใหมในแตละปงบประมาณ) 

รอยละ 18.00 7.20 

1.2 ผลงานวิจัยถูกอางอิงโดย International Organization เรื่อง 1 0 

1.13 รอยละการตดิตาม output จากโครงการวิจัยตามท่ีได

ระบุไวในสัญญารับทุน (จากทุกแหลงทุน) 

รอยละ 100.00 17.31 

ยุทธศาสตรท่ี 2  Academic and Entrepreneurial Education 

2.1 รอยละของอาจารยท่ีไดรับการประเมินวามมีาตรฐาน

ระดับท่ี 2 ตามเกณฑมาตรฐานคณุภาพอาจารยของ 

มหาวิทยาลยัมหิดล (Mahidol University 

Professional Standards Framework - MUPSF) 

รอยละ 5.00 3.20 

(4/125 คน) 

2.2.1 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตาม

มาตรฐานระดับสากล (หลักสูตรระดับปรญิญาตรี) 

รอยละ 1.14 0.00 

2.4 รอยละของหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินภายในโดย

สวนงาน 

รอยละ 6.10 2.74 

2.5 รอยละของหลักสูตรระดับปริญญาตรีท่ีออกแบบเปน 

Flexible programs 

รอยละ 50.00 0.00 

2.6.1 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 1 (รหัส 

64)สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รอยละ 25.00 2.19 

2.6.2 รอยละของนักศึกษาระดับปริญญาตรี ช้ันปท่ี 2 (รหัส 

63) สอบผานเกณฑภาษาอังกฤษตามท่ีมหาวิทยาลัย

กําหนด 

รอยละ 50.00 6.33 

2.12 จํานวนโครงการท่ีศิษยเกากลับมาพัฒนามหาวิทยาลัย โครงการ 2 0 

2.13.2 ความผูกพันของศิษยเกาท่ีมตีอมหาวิทยาลัย รอยละ 10.00 1.48 

2.15.2 จํานวนนักศึกษา inbound ระยะเวลานอยกวา 12 

สัปดาห 

 

คน 33 5 

ยุทธศาสตรท่ี 4   Management for Self-Sufficiency and Sustainable Organization 

4.12.2 รอยละของนักศึกษาท่ีผานการรับรู PDPA รอยละ 100.00 23.34 

(335/1,435คน) 

4.15.3 รอยละของบุคลากรท่ีเปน Global Talents สาย

สนับสนุน (นับเฉพาะกลุม Talent) 

รอยละ 15.38 5.26 
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ผลการดําเนินการ ดานวิจัยตามยุทธศาสตรที่ 1 : Research and Innovation (World 

Class Research and Innovation in Public Health)  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ผลิตองคความรูดานการวิจัย ดานสาธารณสุขและ

สิ่งแวดลอม ผานการดําเนินการวิจัยเชิงบูรณาการและนวัตกรรมดวยจริยธรรมการวิจัย มีการสรางองคความรู

ใหมท่ีสามารถนําไปใชประโยชน การถายทอดความรูผานการตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและ

นานาชาติ การจดทะเบียนทรัพยสินทางปญญา การตอยอดเชิงพาณิชย การผลักดันนโยบายและขับเคลื่อนการ

พัฒนาประเทศ  

ผลงานวิจัยตีพิมพระดับชาติและนานาชาติ  

ในป 2565 คณะมีจํานวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารวิชาการ (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน พ.ศ. 

2565) รวมจํานวน 215 เรื่อง เปนวารสารระดับนานาชาติ 158 เรื่อง วารสารระดับชาติ 57 เรื่อง ซ่ึงแบงตาม

คุณภาพบทความในวารสารระดับนานาชาติ เปน ประเภท Q1 จํานวน  เรื่อง (ชื่อแรก  เรื่อง และชื่อรวม  

เรื่อง) ประเภท Q2 จํานวน  เรื่อง (ชื่อแรก  เรื่อง และชื่อรวม เรื่อง) ประเภท Q3 จํานวน  เรื่อง (ชื่อแรก  

เรื่อง และชื่อรวม  เรื่อง) ประเภท Q4 จํานวน  เรื่อง (ชื่อแรก  เรื่อง และชื่อรวม  เรื่อง) ประเภท ไมมี Q 

จํานวน  เรื่อง (ชื่อแรก  เรื่อง และชื่อรวมไมมี) มีผลงานท่ีไดรับการจดลิขสิทธิ์ จํานวน 8 ฉบับ และ อนุ

สิทธิบัตร จํานวน - ฉบับ บุคลากรสายวิชาการของคณะฯ ไดรับเงินสนับสนุนการทําวิจัย จากแหลงทุน

ภายในประเทศและตางประเทศ มีผลงานวิจัยท่ีนําไปใชประโยชนในเชิงพานิชย และการชี้นําสังคม นอกจากนี้

บุคลากรสายวิชาการ ทําหนาท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย ท้ังท่ีเปนแผนงานหรือ

โครงการยอย และมีชื่อในสัญญารับทุนวาเปนหัวหนาโครงการหรือผูวิจัยหลักทุกแหลงทุน (PI : Principal 

Investigator) เปนตน   
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แผนภาพท่ี 1 จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับชาติและนานาชาติ ปปฏิทิน พ.ศ. 2561 – 2565  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 2 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติและนานาชาติ ป พ.ศ. 2565  
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แผนภาพท่ี 3 ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ปปฏิทิน พ.ศ. 2565  

                 จําแนกตาม SIR-Quartile และภาควิชา  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 4  จํานวนผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ีเปนชื่อแรก / Corresponding author  

                   ตอผลงานท้ังหมด ในป 2562-2565  
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แผนภาพท่ี 5 จํานวนผลงานตีพิมพระดับนานาชาติ ป พ.ศ. 2565  

                 จําแนกตามชื่อแรก/Corresponding author, ชื่อรวม และ SJR-Quartile  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

แผนภาพท่ี 6 สัดสวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสารท้ังหมดและสัดสวนผลงานวิจัยท่ีตีพิมพในวารสาร 

                 ระดับนานาชาติตอบุคลากรสายวิชาการ ปปฏิทิน 2561 – 2565  
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แผนภาพท่ี 7  ผลงานวิจัยตีพิมพในวารสารวิชาการระดับชาติ ปปฏิทิน พ.ศ. 2565  

                      จําแนกตาม TCI และภาควิชา  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รางวัลดีเดนดานการวิจัย คณะสาธารณสุขศาสตร ประจําป 2565  

ในปงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมอบมอบโลประกาศเกียรติ

คุณ ผลงานดีเดนดานการวิจัย ประจําป 2565 ใหกับภาควิชาและบุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร แบงเปน  

1) รางวัลดีเดน ดานการวิจัย รางวัลระดับบุคคล จํานวน 6 รางวัล  

2) รางวัลดีเดน ดานการวิจัย รางวัลระดับภาควิชา จํานวน 8 รางวัล ดังนี้  

รางวัลดีเดนดานการวิจัย ระดับบุคคล ประจําป 2565  

ตารางท่ี 3.10 รางวัลดีเดนดานการวิจัย ระดับบุคคล ประจําป 2565  

ลําดับ ช่ือรางวัล  ผูไดรับรางวัล  

รางวัล ระดับบุคคล  

1.  รางวัล ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ี

อยูใน Top 1 

1. ศ.ดร.สุภา เพงพิศ  

2.  รางวัล ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติท่ี

อยูใน Top 10 

1. ผศ.ดร.ชนมชนก เมืองนาโพธิ์  

2. ผศ.ดร.อาทิตย โพธิ์ศรี  

3. ผศ.ดร.สุวรรณา เชาวนรัตนกวี 

4. อาจารย ดร.ลลิตา แกววิไล  

3.  รางวัล ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ จํานวน 20 ผลงาน  
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ลําดับ ช่ือรางวัล  ผูไดรับรางวัล  

รางวัล ระดับบุคคล  

ประเภท Q1 สูงสุด 1. ศ.ดร.สุภา เพงพิศ  

จํานวน 4 ผลงาน  

1. รศ.ดร.สุธรรม นันทมงคลชัย  

2. ผศ.ดร.อาทิตย โพธิ์ศรี  

3. ผศ.ดร.วธิิดา พัฒนอิสรานุกูล  

จํานวน 3 ผลงาน  

1. รศ.ดร.สราวธุ เทพานนท  

4.  รางวัล บุคลากรสายวิชาการเปนหัวหนาโครงการวิจัยท่ี

รวมมือกับหนวยงานตางประเทศและไดรับเงินทุน

สนับสนุนสูงสุด  

1. ศ.ดร.พรพิมล กองทิพย  

2. รศ.ดร.สุคนธา คงศีล  

3. รศ.ดร.มธุรส ทิพยมงคลกุล 

5.  รางวัล บุคลากรสายวิชาการเปนหัวหนาโครงการวิจัยท่ี

รวมมือกับหนวยงานภายในประเทศและไดรับเงินทุน

สนับสนุนสูงสุด  

1. รศ.ดร.สราวธุ เทพานนท  

2. ผศ.ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ  

3. ศ.ดร.ลีรา กิตติกูล  

6.  รางวัล บุคลากรสายวิชาการผูนําผลงานวิจัยไปใช

ประโยชนเชิงพาณิชย  

     ผลงาน: สัญญาอนุญาตใหใชสิทธิผลงานวิจัยในเชิง

พาณิชย (สัญญาเลขท่ี LC 65/002) สัญญาอนุญาตใหใช

สิทธิเพ่ือผลิตและจําหนาย “ผลิตภัณฑเครื่องดื่มผสม

โปรตีนจากกากถ่ัวดาวอินคาเสริมพรีไบโอติกและโอเมกา 

3”  โดยอนุญาตใหบริษัท นิเคโอะ คอรปอเรชั่น จํากัด ใช

สิทธิในการผลิตและจําหนายแตเพียงผูเดียว เปน

ระยะเวลา 5 ป (ตั้งแตวันท่ี 16 พฤษภาคม 2565 ถึง 15 

พฤษภาคม 2570)  

1. ผศ.ดร.พรอมลักษณ สรรพอคา  
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รางวัลดีเดนดานการวิจัย ระดับภาควิชา ประจําป 2565  

ตารางท่ี 3.11 รางวัลดีเดนดานการวิจัย ระดับภาควิชา ประจาํป 2565  

ลําดับ ช่ือรางวัล  ภาควิชาไดรับรางวัล  

รางวัล ระดับภาควิชา  

1.  รางวัล ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติสูงสุดตามสัดสวนบุคลากร  

1. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

2. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

3. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล 

2.  รางวัล บุคลากรสายวิชาการตีพิมพผลงานวิจัยใน

วารสารระดับนานาชาติตามสัดสวนสูงสุด  

1. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

2. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

3. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  

3.  รางวัล ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ ประเภท Q1 สูงสุดตามสัดสวนบุคลากร 

1. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

2. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

3. ภาควิชาจุลชวีวิทยา  

4.  รางวัล ผลผลิตงานวิจัยตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ ประเภท Q1 สูงสุด 

1. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

2. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

3. ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข  

5.  รางวัล บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเปนหัวหนา

โครงการวิจัยจํานวนสูงสุดตามสัดสวนบุคลากร 

1. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

2. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

   ลําดับ 3 เรียงตามตัวอักษรภาควิชา (2 

ภาควิชา)  

3. ภาควิชาบริหารงานสาธารณสุข  

3. ภาควิชาอนามัยชุมชน  

6.  รางวัล เงินทุนโครงการวิจัยจากแหลงทุนใหทําวิจัยท่ี

ไดรับจริงในปงบประมาณ 2565 ของภาควิชาเฉลี่ย

สูงสุด  

1. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

2. ภาควิชาจุลชวีวิทยา  

3. ภาควิชาวิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม  

7.  รางวัล เงินทุนโครงการรับทําวิจัยท่ีไดรับจริงใน

ปงบประมาณ 2565 ของภาควิชาเฉลี่ยสูงสุด  

1. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

2. ภาควิชาโภชนวิทยา  

3. ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

8.  รางวัล บุคลากรสายวิชาการในภาควิชาเปน

ผูรับผิดชอบหลักโครงการรับทําวิจัยจํานวนสูงสุดตาม

สัดสวนบุคลากร 

1. ภาควิชาสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

2. ภาควิชาโภชนวิทยา  

3. ภาควิชาอนามัยชุมชน  
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บุคลากรสายวิชาการที่เปน PI (Principle Investigator)  

ในปงบประมาณ 2565 มีบุคลากรสายวิชาการท่ีเปนหัวหนาโครงการวิจัยท่ีไดรับทุนสนับสนุนการวิจัย 

ท้ังท่ีเปนแผนงานหรือโครงการยอย และมีชื่อในสัญญารับทุนวาเปนหัวหนาโครงการหรือผูวิจัยหลักทุกแหลง

ทุน (PI : Principal Investigator) โดยไมนับรวมการเปนหัวหนาโครงการรับทําวิจัย/การบริการวิชาการ 

จํานวน 9 คน ดังนี้  

ตารางท่ี 3.12 บุคลากรสายวิชาการท่ีเปน PI (Principal Investigator)  

ลําดับ ช่ือ-สกุล แหลงทุน 

1. ผศ. ดร.ไชยนันต แทงทอง  สํานักงานพัฒนาวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแหงชาติ ทุนนักวิจัยรุน

ใหม ป 2563  

2. อาจารย ดร.ธนกฤต เนียมหอม  สป.อว.ทุนพัฒนาศักยภาพในการทํางานวิจัยของอาจารยรุนใหม  

3. ผศ. ดร.พิจิตรพงศ สุนทรพิพิธ  สํานักงานการวิจัยแหงชาติ ทุนอุดหนุนการทํากิจกรรมสงเสริมและ

สนับสนุนการวิจัย  

4. ผศ.ดร.วิธิดา พัฒนอิสรานุกูล  เงิบรับงบประมาณของมหิดล ทุน Fundamental Fund (FF) 

ประเภท Basic Research Fund ประจําปงบประมาณ 2565  

5. ผศ.ดร.สุภาวดี ผลประเสริฐ  สํานักงานการวิจัยแหงชาติ (วช.)-ทุนอุดหนุนการวิจัยและนวัตกรรม  

6.  ศ.ดร.สุภา เพงพิศ  ทุนเสริมสรางพันธมิตรการวิจัยตางประเทศ (Mahidol University-

Global Partnering Initiative: MU-GPI) ประจําปงบประมาณ 

2564 (ยายสังกัดมาคณะ 1 มี.ค. 2565)  

7.  ดร.ภูเบศร แสงสวาง  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ประจําป

งบประมาณ 2565  

8.  ดร.อุมาวดี เหลาทอง  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ประจําป

งบประมาณ 2565  

9. ดร.จิราลักษณ นนทารักษ  ศูนยความเปนเลิศดานชีววิทยาศาสตร (องคการมหาชน) ประจําป

งบประมาณ 2565  

 

ผลงานทรัพยสินทางปญญา  

คณะสาธารณสุขศาสตรใหความสําคัญกับการสรางสรรคผลงานท่ีตอบสนองตอการพัฒนาระดับชาติ

และนานาชาติ ภายใตยุทศาสตรของมหาวิทยาลัยมหิดล ในปงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดมี

ผลงานท่ีเปนทรัพยสินทางปญญา ท้ังทางดานงานวิจัยและนวัตกรรม จํานวน 8 ฉบับ ดังนี้   
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ตารางท่ี 3.13 ชื่อผลงานทรัพยสินทางปญญา  

ลําดับ ช่ือผลงาน ผูวิจัย  
เลขจดทะเบียน  

ทรัพยสินทางปญญา  

1. ระบบถังปฏิกรณฟลูอิไดซเบดสาํหรับกอ

ผลึกสตรูไวทจากของเหลวชีวมวลที่ผาน

การยอยสลายแบบแอนแอโรบคิ  

นายเกรียงศักดิ์  ร้ิวกลาง และ

คณะ  

เลขที่ 2101006518 

2.  สูตรและกรรมวิธีการผลิตเพียวเรสําหรับผู

ที่มีภาวะกลนืลาํบาก  

ดร.พรอมลักษณ  สรรพอคา  เลขที ่2203000037  

3.  เคร่ืองดื่มน้ําผักผลไมผสมสมุนไพรและ

กระบวนการผลิต  

ผศ.ดร.ฉัตรภา  หัตถโกศล  เลขที ่2103003821  

4.  เคร่ืองดื่มน้ําผักผลไมผสมสมุนไพรและ

กระบวนการผลิต  

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล  เลขที ่2103003820  

5.  สูตรและกรรมวิธีการผลิตเพียวเรสําหรับผู

ที่มีภาวะกลนืลาํบาก  

ดร.พรอมลักษณ สรรพอคา และ

คณะ  

เลขที ่2203000045  

6.  สูตรเคร่ืองดื่มผงชงดื่มโปรตีนไฮโดรไลเซท

จากกากถ่ัวดาวอินคาและกรรมวิธีการผลิต 

ดร.พรอมลักษณ สรรพอคา และ

คณะ  

เลขที ่2203000108  

7.  สูตรและกรรมวิธีการผลิตเยลลีข่าวไรซเบอ

ร่ี  

ผศ.ดร.พรอมลักษณ สรรพอคา  เลขที ่2203000127  

8.  เคร่ืองนวดเทาเพื่อการเลิกบุหร่ี  รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช และ

คณะ  

เลขที ่2203000647  
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หองปฏิบัตกิารที่ไดมาตรฐาน  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ใหความสําคัญกับการพัฒนาหองปฏิบัติการ เพ่ือความ

ปลอดภัยและเกิดประสิทธิภาพสุงสุดแกนักศึกษาและบุคลากร โดยมีหองปฏิบัติการท่ีมีการใชสารเคมี ท้ังหมด 

27 หอง และหองปฏิบัติการท่ีไดรับมาตรฐานความปลอดภัย ESPReL ประจําปงบประมาณ 2565 จํานวน 19 

หอง ดังนี้  

ตารางท่ี 3.14 รายการหองปฏิบัติการท่ีผานการรับรองมาตรฐาน ESPReL  

ลําดับ ช่ือหองปฏิบัติการ ภาควิชา / หนวยงาน  
ปท่ีผานการ

รับรองมาตรฐาน  

1. วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม (6619)  วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 2564 

2. วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม (2409)  วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 2564 

3. หองปฏิบัติการ 1 (6304, 6306, 6308)  วิศวกรรมสุขาภิบาล  2564 

4. จุลชีววิทยา(6510/4)  จุลชีววิทยา  2564  

5. Microbiology (1706) (การเรียนการสอน)  งานบริหารเครื่องมือกลาง 2564  

6. หองปฏิบัติการ 1308  (การเรียนการสอน)  งานบริหารเครื่องมือกลาง 2564 

7. หองปฏิบัติการ 1309  (การเรียนการสอน)  งานบริหารเครื่องมือกลาง 2564 

8. หองปฏิบัติการ 1310  (การเรียนการสอน)  งานบริหารเครื่องมือกลาง 2564 

9. เคมีวิเคราะหอาหาร  โภชนวิทยา 2563  

10.  วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม (6617) วิทยาศาสตรอนามัยสิ่งแวดลอม 2563 

11. ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 3-1  ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2563 

12. Food and Nutrition (1807)  งานบริหารเครื่องมือกลาง 2563 

13. จุลชีววิทยา (6512) จุลชีววิทยา 2563 

14. ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2 ปรสิตวิทยาและกีฏวิทยา 2562 

15. จุลชีววิทยา (2505)  จุลชีววิทยา 2562 

16. พิษวิทยาสิ่งแวดลอมและอาชีวอนามัย (6604)  อาชีวอนามัยและความปลอดภัย 2562  

17. Cell Culture and Flow Cytometry (1707)  งานบริหารเครื่องมือกลาง 2562 

18. จุลชีววิทยา Lab Service (2506)  จุลชีววิทยา 2561 

19. Atom Absorption Spectroscopy (1404) งานบริหารเครื่องมือกลาง 2559 
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หองปฏิบัติการ/เครื่องมือท่ีทันสมัย  
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หองปฏิบัติการและหนวยตรวจสุขภาพท่ีไดรับการรับรอง (ขอขอมูล OPHETS)  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

        การตรวจสุขภาพเคลื่อนที่ สํานักงานบริการ

เทคโนโลยีสาธารณสุขและสิ ่งแวดลอม ไดรับการ

รับรองมาตรฐานระดับสากล โดยไดรับการรับรอง

มาตรฐานคุณภาพ ISO9001 : 2015  

        คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

ได ร ับรางวัล หองปฏิบ ัต ิการปลอดภัย ประจําป 

2563 งานวันความปลอดภัย มหาวิทยาลัยมหิดล 

MU Safety Day ครั้งท่ี 5  
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ 2 : Academic and Entrepreneurial Education  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดการศึกษาหลักสูตรไทยและนานาชาติ กลยุทธสําคัญ

ในการจัดการศึกษา จากอดีตถึงปจจุบัน คือ การจัดการฝกภาคสนาม ท่ีทําใหนักศึกษา คณาจารย มีโอกาส

เรียนรูรวมกัน และ สรางโจทยวิจัยจากพ้ืนท่ี ซ่ึงกลยุทธนี้ไดเกิดข้ึนตั้งแตกอตั้งคณะฯ “งานสาธารณสุข เปน

งานท่ีตองสรางเสริมสุขภาพของประชาชน คณะสาธารณสุขศาสตร จึงถือเปนหนาท่ีท่ีจะตองจัด

ประสบการณการเรียนรูใหนักศึกษารวมถึงอาจารยของคณะฯ ทุกระดับใหรูถึงภาวะเส่ียงของประชาชน

สวนใหญ และเล็งเห็นวิถีทางในการชวยเหลือ สนับสนุน ใหประชาชนสามารถปลอดจากภาวะเส่ียงท่ีจะ

เกิดโรค และสามารถดํารงชีพอยูไดอยางมีความสมบูรณแข็งแรง” (พระราชหัตถเลขาในสมเด็จพระมหิตลาธิ

เบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนกพระราชบิดา ลงวันท่ี 18 กุมภาพันธ 2471 ท่ีพระราชทานแกนาย

สวัสดิ์  แดงสวาง นักเรียนทุนสวนพระองค) ดังนั้น คณะฯ จึงใชกิจกรรมฝกภาคสนามเปนโอกาสในการปลูกฝง 

ปรัชญาตามพระบรมราโชวาทของสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก “พระบิดาแหง

การสาธารณสุขไทย” ท่ีเนนถึงประโยชนสวนรวม “ขอใหถือผลประโยชนสวนตัวเปนท่ีสอง ประโยชนของ

เพ่ือนมนุษยเปนกิจท่ีหนึ่ง ลาภทรัพยและเกียรติยศ จะตกมาแกทานเอง ถาทานทรงธรรมแหงอาชีพไวให

บริสุทธิ์” การฝกภาคสนามของนักศึกษา คณะฯ  เริ่มตั้งแตป พ.ศ. 2500 ท่ีเทศบาลเมืองนนทบุรี เปนการฝก

ในลักษณะ Categorical approach คือการฝกทักษะของแตละสาขาวิชาชีพ ตอมาในป 2503 ไดยายสถานท่ี

ฝกไปท่ีอําเภอบางเขน โดยรวมกับกระทรวงสาธารณสุข ทําการปรับปรุงสถานีอนามัยชั้นหนึ่งเปนกอง

อํานวยการฝก และในป พ.ศ. 2506 คณะฯ ไดกอสรางศูนยบางเขน โดยมีบานพักอาจารย หอพักนักศึกษา 

และหองประชุมเพ่ือใชเปนกองอํานวยการฝกภาคสนาม  

ตอมาในป พ.ศ. 2508 คณะฯ ไดมีการเปลี่ยนแปลงรูปแบบการฝกภาคสนาม จาก Categorical 

approach เปนแบบ Multidisciplinary approach โดยเนื้อหาของการฝกจะเลือกเอาเรื่อง “พัฒนาอนามัย

ชนบทเบ็ดเสร็จ” เปนหลักโดยกําหนดใหนักศึกษาของคณะสาธารณสุขศาสตร ชั้นปสุดทายทุกหลักสูตรตอง

ออกฝกภาคสนามในชนบทโดยเขาไปพักอาศัยในหมูบาน 6 สัปดาห ในทองท่ีของจังหวัดตางๆ โดยเริ่มท่ีทองท่ี

ของจังหวัดอุดรธานีเปนจังหวัดแรก “การฝกปฏิบัติงานพัฒนาอนามัยชนบทเบ็ดเสร็จ” กําหนดใหมีการ

คนหาปญหาในรปูแบบของปญหาสุขภาพอนามัยของคนในชุมชน วิเคราะหหาสาเหตุของปญหา หรือปจจัยท่ี

สงเสริมใหเกิดปญหาโดยละเอียด ใชวิธีการทางหองทดลองมาชวยมากข้ึน รวมท้ังเชื่อมโยงระหวางปญหา

สุขภาพ หรือโรคภัยไขเจ็บท่ีเกิดข้ึนกับระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนในทองถ่ิน นักศึกษาวางแผนแกปญหา

โดยอาศัยวิชาการท้ังท่ีเรียนมาตามทฤษฎี และสภาพในทองถ่ินโดยมุงท่ีตัวปญหา และใชความสามารถใน

วิชาชีพประยุกตสําหรับวางแนวทางในการแกปญหา ซ่ึงเปนการประสานกันท้ังดานวิชาการ การลงแรงปฏิบัติ

และแนวความคิดเห็น ท้ังนี้เพ่ือใหนักศึกษาไดสํานึกถึงความสําคัญของการแกไขปญหาสาธารณสุขท่ีครบวงจร

ท้ังดานการปองกัน ควบคุมโรค และสงเสริมสุขภาพ การบําบัดรักษาและการฟนฟูสมรรถนะของประชาชนใหมี
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ความเปนอยูดี ข้ึน กิจกรรมการฝกภาคสนาม ไดรับพระมหากรุณาธิคุณจาก สมเด็จยาเสด็จเยี่ยม และ

ทอดพระเนตรกิจกรรม ในป พ.ศ. 2516 ซ่ึงเปนการฝกภาคสนามในพ้ืนท่ีอําเภอขามทะเลสอ จังหวัด

นครราชสีมา  

 

หลักสูตรและจํานวนนักศึกษา  

ในปการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร จัดการศึกษาเปน 2 ระดับ ไดแก ระดับปริญญาตรี 2 

หลักสูตร และระดับบัณฑิตศึกษา ไดแก ปริญญาโท 13 หลักสูตร และปริญญาเอก 5 หลักสูตร ทุกหลักสูตร

พัฒนาตามเกณฑมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา พ.ศ. 2558 และกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษา

แหงชาติ ป พ.ศ. 2552  

 

ในปการศึกษา 2565 คณะฯ จัดการเรยีนการสอน รวม......หลักสูตร จํานวนนักศึกษารวม.........คน 

จําแนกเปน  หลักสูตรระดับปริญญาตรี    2    หลักสูตร     จํานวนนักศึกษารวม   751  คน  

หลักสูตรระดับปริญญาโท   13   หลักสูตร     จํานวนนักศึกษารวม    596  คน  

หลักสูตรระดับปริญญาเอก  5    หลักสูตร     จํานวนนักศึกษารวม    96    คน  

 

ตารางท่ี 3.15 รายชื่อหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2565    (ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565)  

หลักสูตร ป 1 ป2 ป3 ป 4 รวม  

1. ระดับปริญญาตรี 178 229 159 186 751 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 135 170 117 112 533 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความปลอดภัย) 43 59 42 74 218 
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ตารางท่ี 3.16 รายชื่อหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2565 (ตอ)   

หลักสูตร ป 1 ป2 ป3 ป 4 ป 5-7  รวม 

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

2.1 ระดับปริญญาโท 147 142 126 86 95 596 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  16 8 3 0 0 27 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาคพิเศษ  21 6 1 0 0 28 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) ภาคปกติ

และภาคพิเศษ  

12 22 13 20 29 96 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขศึกษาและสงเสริม

สุขภาพ) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

10 9 9 3 1 32 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวสถิต)ิ ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ  

8 9 7 8 5 37 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม)  

ภาคปกติและภาคพิเศษ  

5 6 3 2 3 19 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

7 13 13 16 17 66 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัยสิ่งแวดลอม)  

ภาคปกติและภาคพิเศษ  

8 14 6 6 4 38 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตรสุขภาพ 

(หลักสูตรนานาชาติ)  

2 1 0 2 1 6 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคติดเชื้อและ

วิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

23 23 28 9 18 101 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาลเวช

ปฏิบัติชุมชน) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

12 8 16 13 10 59 

หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการพยาบาล              

เวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

7 4 4 6 7 28 

หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารงานสาธารณสุข)  

ภาคปกติและภาคพิเศษ  

16 19 23 1 0 59 
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ตารางท่ี 3.17 รายช่ือหลักสูตรและจํานวนนักศึกษา ปการศึกษา 2565 (ตอ)    

หลักสูตร ป 1 ป2 ป3 ป 4 ป 5-7 รวม  

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

2.2  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)  14 20 13 12 37 96 

หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต  5 8 3 5 13 34 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  2 3 1 1 9 16 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข  0 0 1 0 0 1 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

0 5 3 2 6 16 

หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร  7 4 5 4 9 29 
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จํานวนผูสําเร็จการศึกษา  

ในปการศึกษา 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร  มีจํานวนนักศึกษาสําเร็จการศึกษา จํานวน ........ คน  

ตารางท่ี 3.18 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2565       (ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)  

หลักสูตร นักศึกษาท่ีเขาใหม  นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา  

1. ระดับปริญญาตรี 178 155 

1. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 135 112 

2. หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (อาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย) 

43 43 

 

ตารางท่ี 3.19 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2565 (ตอ)     (ขอมูล ณ วันที่ 30 สิงหาคม 2565)  

หลักสูตร นักศึกษาท่ีเขาใหม  นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา  

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

2.1 ระดับปริญญาโท 135 127 

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (นานาชาติ)  - 8 

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต ภาคปกติและภาค

พิเศษ  

22 17 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร)  

ภาคปกติและภาคพิเศษ 

14 27 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาสุขศึกษาและ

สงเสริมสุขภาพ) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

11 11 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาชีวสถิต)ิ  

ภาคปกติและภาคพิเศษ  

9 3 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม) ภาคปกติและภาคพิเศษ 

3 6 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย) ภาคปกติและภาคพิเศษ 

12 14 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาอนามัย

สิ่งแวดลอม) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

10 4 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสนเทศศาสตร

สุขภาพ (หลักสูตรนานาชาติ)  

- 1 
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หลักสูตร นักศึกษาท่ีเขาใหม  นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา  

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

2.1 ระดับปริญญาโท 135 127 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาโรคติดเชื้อ

และวิทยาการระบาดทางการสาธารณสุข) ภาคปกติและ

ภาคพิเศษ 

24 10 

     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน) ภาคปกติและภาคพิเศษ 

12 17 

     หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติอาชีวอนามัย) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

2 4 

     หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาขาวิชาบริหารงาน

สาธารณสุข) ภาคปกติและภาคพิเศษ  

16 5 

 

ตารางท่ี 3.20 จํานวนผูสําเร็จการศึกษา ปการศึกษา 2565 (ตอ)     (ขอมูล ณ วันที่ 30 กรกฎาคม 2565)  

หลักสูตร นักศึกษาท่ีเขาใหม  
นักศึกษาสําเร็จ

การศึกษา  

2. ระดับบัณฑิตศึกษา  

 2.2  ระดับปริญญาเอก (หลักสูตรนานาชาติ)  6 6 

     หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรดุษฎีบัณฑิต (int)  - - 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยี

สิ่งแวดลอม (int)  

1 4 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยา

สาธารณสุข (int)  

- - 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย (int)  

- 2 

     หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาพยาบาลศาสตร (int)  5 - 
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หลักสูตรที่ไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล  

 ในปการศึกษา พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับการตรวจรับรอง

คุณภาพตามมาตรฐานสากล (ระดับอาเซียน) จํานวน 2 หลักสูตร และหลักสูตรท่ีไดรับการตรวจโดย

มหาวิทยาลัยมหิดล 7 หลักสูตร ดังนี้  

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

 

 

 

 

 

 

  

        รองศาสตราจารย ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

การพยาบาลเวชปฏิบัติชมุชน และคณาจารยประจําภาควิชา รับมอบประกาศนียบัตรที่หลักสูตรพยาบาลศาสตรม

หาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพ

การศึกษา ระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับอาเซียน คร้ังที่ 221 และ 226 โดยศาสตราจารย นายแพทย

บรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เปนประธานในพิธีมอบประกาศนียบัตร ณ มหิดลสิทธาคาร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  
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1. หลักสูตรท่ีไดรับการรับรองคุณภาพตามมาตรฐานระดับสากล (ระดับอาเซียน) จํานวน 2 หลักสูตร ดังนี้  

1.1 หลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (หลักสูตรนานาชาติ)  

1.2 หลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน  

(ภาคปกติและภาคพิเศษ)  

(การตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาระดับหลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ใชตามรอบปงบประมาณ) 

ปงบประมาณ 2565  

 

 

2. หลักสูตรท่ีไดรับการตรวจประเมินโดยมหาวิทยาลัย  

2.1 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (ไดรับ

การตรวจเม่ือวันท่ี 8-9 พฤศจิกายน 2564)  

2.2 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสุขศึกษาและสงเสริมสุขภาพ (ภาคปกติและภาค

พิเศษ) (ไดรับการตรวจเม่ือวันท่ี 19,23 พฤศจิกายน 2564)  

2.3 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาจุลชีววิทยาสาธารณสุข (นานาชาติ) (ไดรับการตรวจเม่ือ

วันท่ี  14-15 ธันวาคม 2564)  

2.4 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาบริหารสาธารณสุข (ภาคปกติและภาคพิเศษ) (ไดรับ

การตรวจเม่ือวันท่ี 16-17 ธันวาคม 2564)  

2.5 หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (ภาคปกติและภาคพิเศษ) 

(ไดรับการตรวจเม่ือวันท่ี 22-23 ธันวาคม 2564)  

2.6 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) (ไดรับการตรวจเม่ือ

วันท่ี 22-23 ธันวาคม 2564)  

2.7 หลักสูตรปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาพยาบาลศาสตร (นานาชาติ) (ไดรับการตรวจเม่ือวันท่ี 28-

29 มีนาคม 2565)   
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นักศึกษารับรางวัลระดับชาติ  

 ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาท่ีไดรับรางวัล

ระดับชาติ จํานวน 6 รางวัล ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ทีม MU DEE-MAK นักศึกษาหลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขา

วิชาเอกวิทยาศาสตรการอาหารเพ่ือสุขภาพ และ สาขาวิชาเอกโภชนวิทยาและการกําหนดอาหาร 

ไดรับรางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และ รางวัล Popular Vote ผลงาน KOME DRINK ผลิตภัณฑ

เครื่องดื่มขาวหมากผสมนํ้าผลไม โครงการประกวดผลิตภัณฑนวัตกรรมอาหาร Food Innopolis 

INNOVATION CONTEST 2022  

        

 ชื่อ – สกุล : นายณัฐพงค  มาเทศ หลักสูตรวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร 

รางวัล : ชมเชยอันดับ 2 จากผลงานเรื่อง ชุดทดสอบอุณหภูมิต่ําสุด ในการจุด

ติดไฟของฝุนระเบิด  

หนวยงาน : ในงานความปลอดภัยและอาชีวอนามัยแหงชาติ ครั้งท่ี 34 ศูนย

แสดงสินคาและการประชุมอิมแพ็ค เมืองทองธานี จังหวัดนนทบุรี  
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ตารางท่ี 3.22. รายชื่อนักศึกษารับรางวัลระดับชาติ  

ลําดับ ช่ือ - สกุล หลักสูตร รางวัลท่ีไดรับ  

1.  

2. 

3. 

4. 

5. 

6.  

นางสาวนูรุสซามาอ์ิ งะสมนั  

นางสาวณัฐชยา ลีรพันธ  

นางสาวธนิศร พงศวัฒนโรจน  

นางสาวรดามณี พระภูจํานงค  

นางสาวชุติกาญจน  วิริยะเสริมสุข  

นางสาวปาลิตา สุทธิอรรคเวช 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรบัณฑิต 

(สาธารณสุขศาสตร)  สาขาวิชาเอก

วิทยาศาสตรการทําอาหารเพื่อ

สุขภาพ และสาขาวชิาเอกโภชนวิท

ยาและการกําหนดอาหาร  

อาจารยที่ปรึกษา :  

ผศ. ดร.พรอมลักษณ สรรพอคา   

รศ. ดร.เฟองฟา อุตรารัชตกิจ  

รางวัลชนะเลิศอันดับ 1 และรางวัล 

Popular Vote ผลงาน KOME DRINK ผล

ภัณฑเคร่ืองดื่มขาวหมากผสมน้าํผลไม 

(โครงการประกวดผลิตภัณฑนวตักรรม

อาหาร Food Innopolis INNOVATION 

CONTEST 2022 รุน Light Weight : 

Local Fermented Food  

7.  นายณัฐพงค  มาเทศ หลักสูตร  หลักสูตร : วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาวชิาอาชีวอนามัย

และความปลอดภัย คณะ

สาธารณสุขศาสตร  

รางวัล ชมเชยอันดับ 2 จากผลงานเร่ือง 

ชุดทดสอบอุณหภูมิต่ําสุด ในการจุดติดไฟ

ของฝุนระเบิด ในงานความปลอดภัยและอา

ชีวอนามัยแหงชาติ คร้ังที่ 34  

8.  นางสาวญานิศา  ทับเจริญ  หลักสูตร : วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาสาธารณสุข

ศาสตร วิชาเอกโภชนวิทยา (ภาค

ปกติ)  

รองชนะเลิศอันดับ1 การประกวดโครงการ

ประกวดนวัตกรรมผลิตภัณฑอาหารและ

เคร่ืองดื่ม (Start-up Innovation F&B 

Products Competition) คร้ังที่ 3 ชื่อ

ผลงาน PB Healthy Sauce (ซอ้ิีวรส

น้ําปลา) ในงาน Fi Asia Online Event  

9.  Miss Kay Thi Khaing  หลักสูตร : ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม 

(หลักสูตรนานาชาต)ิ  

อาจารยที่ปรึกษา :  รศ.ดร.จงจินต 

ผลประเสริฐ  

รางวัล : Best Paper Award งานวิจัยเร่ือง 

Phosphorus Recovery and 

Bioavailability from Chemical 

Extraction of Municipal Wastewater 

Treatment’s Waste Activated Sludge: 

A Case of Bangkok Metropolis. 

Thailand  

10.  นางสาวกาญจนา  ยุพิน  หลักสูตร : วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ)  

อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.สุภาวดี 

รางวัล : Best Paper Award งานวิจัยเร่ือง 

Color Removal and Paper Mill 

Wastewater by the Residual 

Eucalyptus Wood  
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ลําดับ ช่ือ - สกุล หลักสูตร รางวัลท่ีไดรับ  

ผลประเสริฐ  

11.  นางสาวนัฐลดา  บุญพิคํา  หลักสูตร : วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต สาขาอนามัย

สิ่งแวดลอม (ภาคพิเศษ)  

อาจารยที่ปรึกษา : ผศ.ดร.ชัชวาล 

สิงหกันต  

รางวัล : Best Paper Award งานวิจัยเร่ือง 

Indoor Air Quality in Public Health 

Center: A Case Study of Public 

Health Center Located on Main and 

Secondary Roadside. Bangkok  

 

นักศึกษาท่ีไดรับทุนวิจัย  

  ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล มีนักศึกษาไดรับ

ทุนวิจัย จํานวน 1 คน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

ชื่อ – สกุล : นางสาวอาภัสรนันท ทยายุทธ 

หลักสูตร : วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขาวิชาเอกโภชนวิทยา 

ไดรับทุนวิจัย : Nestle’ Research Award ในการประชุมวิชาการโภชนาการแหงชาติ 

ค ร้ังที่  15 The 15th Thailand Congress of Nutrition (TCN) วันที่  2-3 มีนาคม 

2565 ณ ศูนยนิทรรศการและการประชุมไบเทค บางนา กรุงเทพฯ  
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ตารางท่ี 3.23 รายชื่อนักศึกษารับทุนวิจัย  

ลําดับ ช่ือ – สกุล  หลักสูตร ทุนวิจัยท่ีไดรับ  

1.  นางสาวอาภัสรนันท ทยายุทธ  หลักสูตร : วิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) 

สาขาวชิาเอกโภชนวิทยา  

ทุนวิจัย : Nestle’ Research Award ใน

การประชุมวชิาการโภชนาการแหงชาติ คร้ัง

ที่ 15  

2.  นายปรีดี  บัญญัติรัชต  หลักสูตร : ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 

สาขาอาชีวอนามยัและความ

ปลอดภัย หลักสูตรนานาชาติ 

ภาควิชาอาชวอนามัยและความ

ปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร  

ทุนวิจัย : คาวิจัยเพื่อทําวิทยานพินธ 

(Research Supplies Fee) จากเงินรายได

หลักสูตรปรัชญาดษุฎีบัณฑิต สาขาอาชีวอ

นามัยและความปลอดภัย หลักสูตร

นานาชาติ  

3.  นายคณิสร  จนิดามณ ี หลักสูตร : ปรัชญาดษุฎีบัณฑติ 

สาขาวชิาเทคโนโลยีสิ่งแวดลอม  

ทุนวิจัย : โครงการพัฒนานักวิจยัเพื่อ

อุตสาหกรรม จากสํานักงานวิจยัแหงชาติ  

 

นักศึกษารับทุนการศึกษา  

ในปการศึกษา 2565 นักศึกษาระดับริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก ไดรับการสนับสนุน

ทุนการศึกษาจากแหลงทุนตางๆ ไดแก ทุนมหาวิทยาลัยมหิดล ทุนคณะสาธารณสุขศาสตร ทุนมูลนิธิราช

พฤกษ และทุนสนับสนุนการศึกษาจากผูมีอุปการคุณ ดังนี้  

 

ตารางท่ี 3.24 นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาตรี  

ลําดับ ช่ือ – สกุล  แหลงทุน 
จํานวนเงิน 

(บาท)  

1.  นางสาวศิรดา  กรกิจอนันต ทุนบริจาค รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธิ์ ภาควิชาอา

ชีวอนามัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล   

9,100.- 

2.  นางสาวปราณีพร  วงศจันทรแยม  9,100 .- 

3.  นางสาวจณิสภักดิ์  เทพไกร 19,280.- 

4.  นางสาววณิชาดา  นิยมสุข 19,280.- 

5. นางสาวกฤติมา  เกิดทอง 21,000.- 

6. นางสาวกัญญรัตน  พลเสน ทุนบริจาคภาควิชาอาชีวอนามัยและความปลอดภัย 

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป

การศึกษา 2564  

10,000.- 

7. นางสาวกัญญาณัฐ  อัครมณี 10,000.- 

8. นายจตุรวิทย  แสงสวาง  10,000.- 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล  แหลงทุน 
จํานวนเงิน 

(บาท)  

9. นางสาวนภัสสร  แรทอง 10,000.- 

10. นางสาววิไลวรรณ  ประจวบสุข 10,000.- 

11. นายกันตวัฒน  สงวนสังข  ทุนคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป

การศึกษา 2564  

15,000.- 

12. นายสราวุธ  รักษาเดช 15,000.- 

13. นางสาวภัทรวดี  จันทรา 15,000.- 

14. นางสาวนภัสวรรณ  ฉายาวัฒนะ 12,000.- 

15. นางสาวทิราภรณ  หงษเวียงจันทร  5,000.- 

16. นางสาวศตพร  คาวชิรพิทักษ 5,000.- 

17. นางสาววาสนา  ยอดเกตุ ทุนคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ป

การศึกษา 2564 

12,000.- 

18. นางสาวภีรดา  โกยม 12,000.- 

19. นางสาวอัจฉริยา  ชื่นชม 12,000.- 

20. นางสาวอาทิตวรรณ  ใจกวาง 12,000.- 

 

ตารางท่ี 3.25 นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาโท  

ลําดับ ช่ือ – สกุล  แหลงทุน 
จํานวนเงิน 

(บาท)  

1. นายคณาทรัพย  ธวัฒติง ทุนบริจาค รศ.ผศ.พิมพสุรางค  เตชะบุญเสริมศักดิ์ 

ภาควิชาอนามัยครอบครัว คณะสาธารณสุขศาสตร  

30,000.- 

 

ตารางท่ี 3.26 นักศึกษาท่ีไดรับทุนการศึกษา ระดับปริญญาเอก  

ลําดับ ช่ือ – สกุล  แหลงทุน 
จํานวนเงิน 

(บาท)  

1. นายปรีดี  บัญญัติรัชต ทุนสนับสนุนการทําวิทยานิพนธภาควิชาอาชีวอนา

มัยและความปลอดภัย คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล ปการศึกษา 2564 

300,000.- 

2.  นางสาวเพ็ญจันทร  มีแกว  ทุนการศึกษาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข 

(กองทุนมูลนิธิ รศ.ดร.ประภา  ลิ้มประสูตร) 

5,600.- 
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ศิษยเกาไดรางวัล  

ในรอบปงบประมาณ 2565 มีศิษยเกาคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลระดับชาติ 31 คน ดังนี้  
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ศิษยเกาไดรางวัล (ตอ)  

ในรอบปงบประมาณ 2565 มีศิษยเกาคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลระดับชาติ 31 คน ดังนี้  
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ศิษยเกาไดรางวัล (ตอ)  

ในรอบปงบประมาณ 2565 มีศิษยเกาคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับรางวัลระดับชาติ 31 คน ดังนี้  
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ศิษยเกาที่ไดรับตําแหนงสําคัญ  

ในรอบปงบประมาณ 2565 ศิษยเกาคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับตําแหนงสําคัญ 12 คน ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

1. ผศ.ดร.ศิวรักษ์ กจิชนะไพบูลย์ 2. คุณจรีพร  จารุกรสกลุ 3. คุณกฤษฎา  ประเสริฐสุโข 4. คุณธวชัชัย  จนัทร์เส 

5. ผศ.ดร.นันทพนัธ์  ชินลํา้ประเสริฐ 6. คุณบุปผา  กวนิวศิน 7. คุณจาํเริญ  แหวนเพช็ร 8. ดร.ญาดา  ปินะถา 

11. นางสาวสิริวรรณ   จนัทจุลกะ 10. คุณศิริมา   ลลีะวงศ์  9. ดร.ป่ินนเรศ   กาศอุดม 12. คุณสมบัต ิ  เครือกรีตธิรรม  
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ตารางท่ี 3.27 ศิษยเกาท่ีไดรับตําแหนงสําคัญ  

ลําดับ ช่ือ – สกุล หลักสูตร ตําแหนงสําคัญ  

1. ผศ.ดร.ศิวรักษ กิจชนะไพบูลย  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) และหลักสูตรวิทยาศาสตร

มหาบัณฑิต (สาธารณสุขศาสตร) สาขา

วิชาเอกสุขศึกษาและพฤติกรรมศาสตร  

รองคณบดี สํานักวิชาวิทยาศาสตร

สุขภาพ มหาวิทยาลัยแมฟาหลวง  

2. คุณจรีพร  จารุกรสกุล  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย รุนท่ี 19 

1) Forber 50 Over 50 : Asia 2022 

ผูหญิงท่ีประสบความสําเร็จแหงภูมิภาค

เอเชียแปซิฟก ประจําป 2022  

2) THAILAND TOP CEO OH THE 

YEAR 2022 ประเภทอุตสาหกรรม

อสังหาริมทรัพย  

3. คุณกฤษฎา  ประเสริฐสุโข  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาวิชาเอกอาชีวอนามัยและ

ความปลอดภัย รุนท่ี 19 

กรรมการผูจัดการ บรษัิท โกลบอล

กรีนเคมิคอล จํากัด (มหาชน) GLOBAL 

GREEN CHEMICALS (GGC)  

4. คุณธวัชชัย  จันทรเส วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม รุนท่ี 41  

ผูชวยผูอํานวยการเขต สํานักงานเขต

ดุสิต  

5.  ผศ.ดร.นันทพันธ  ชินล้ําประเสริฐ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาวิชาเอการพยาบาล

สาธารณสุข ภาควิชาการพยาบาล

สาธารณสุข  

ICN Board of Directors (Soultheast 

Asia region) 2021 - 2025  

6. คุณบุปผา  กวินวศิน  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาวิชาอาชวีอนามัยและ

ความปลอดภัย รุนท่ี 23  

ผูชวยผูวาการนิคมอุตสาหกรรมแหง

ประเทศไทย  

7. คุณจําเริญ  แหวนเพ็ชร วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) รุนท่ี 38 สาขาวิชาเอกอนามัย

ชุมชน รุนท่ี 12  

รองผูวาราชการจังหวัดบุรีรัมย  

8. ดร.ญาดา  ปนะถา (AFHEA)  ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชา

เทคโนโลยีสิ่งแวดลอม (นานาชาติ) 

ภาควิชาวิศวกรรมสุขาภิบาล  

ASSOCIATE FELLOW ตามโครงการ 

STARS 2021 (STARS 2021 

SUCCESSORE) (1ST  SET)  

9. ดร.ปนนเรศ   กาศอุดม  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 
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ลําดับ ช่ือ – สกุล หลักสูตร ตําแหนงสําคัญ  

การพยาบาลสาธารณสุข  2565 – 2569  

10. นางศิริมา   ลีละวงศ  วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาเอก

การพยาบาลสาธารณสุข  

กรรมการสภาการพยาบาล วาระ พ.ศ. 

2565 – 2569  

11. นางสาวสิริวรรณ   จันทจุลกะ  วิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาสุขาภิบาล 

รุนท่ี 30  

นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ดาน

อนามัยสิ่งแวดลอม) กรมอนามัย  

12. คุณสมบัติ   เครือกีรติธรรม  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาวิทยาศาสตรสุขาภิบาล 

รุนท่ี 36  

ผูชวยผูอํานวยการ เขตพระโขนง  
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ศิษยเกาไดรับแตงตั้งเปนผูบริหาร  

ในรอบปงบประมาณ 2565 ศิษยเกาคณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับแตงตั้งเปนผูบริหาร 5 คน ดังนี้  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 3.28 ศิษยเกาไดรับแตงตั้งเปนผูบริหาร 

ลําดับ ช่ือ – สกุล หลักสูตร ตําแหนงผูบริหาร  

1. คุณจันทิรา  ดวงใส วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาวิชาวิทยาศาสตรอนามัย

สิ่งแวดลอม รุนท่ี 40  

ผูอํานวยการสํานักงานสิ่งแวดลอมภาค 15 

จังหวัดภูเก็ต  

2. นพ.นิวัฒน  บุญตานนท  สาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต (ภาค

พิเศษ) รุนท่ี 1  

ผูอํานวยการสํานักงานอนามัยผูสูงอายุ กรม

อนามัย กระทรวงสาธารณสุข  

3. ดร.ไพรฑูรย  งามมุข วิทยาศาสตรมหาบัณฑิต สาขาสุขศาสตร

อุตสาหกรรมและความปลอดภัย รุนท่ี 

14  

ผูอํานวยการสํานักงานสุขาภิบาล

สิ่งแวดลอม อํานักอนามัย กรุงเทพมหานคร 

4. นายศักดิ์ศิลป  ตุลาธร  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย  

ผูอํานวยการกองความปลอดภัยแรงงาน 

กรมสวัสดิการและความครองแรงงาน 

กระทรวงแรงงาน  

5.  ผศ.ดร.สุภาภรณ  ยิ้มเท่ียง  วิทยาศาสตรบัณฑิต (สาธารณสุข

ศาสตร) สาขาอาชีวอนามัยและความ

ปลอดภัย รุนท่ี 30  

คณบดีสํานักวิชาการสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ  
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตรท่ี 3 Policy Advocacy and Leaders in 

Professional Academic Services  

คณะสาธารณสุขศาสตร มีบุคลากรท่ีมีความเชี่ยวชาญการจัดการเรียนการสอน วิจัย บริการวิชาการ

ดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม และเปนผูนําดานบริการวิชาการสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมเพ่ือสังคมท่ีได

มาตรฐานสากล มีศูนยสุขภาพและบริการวิชาการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม เปนหนวยงานในการ

ดําเนินการใหบริการวิชาการทางดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอมในรูปแบบตางๆ ไดแก ตรวจสุขภาพเคลื่อนท่ี 

นวดแผนไทยประยุกต ตรวจทางหองปฏิบัติการดานสาธารณสุขและสิ่งแวดลอม รับทําวิจัย และโครงการอบรม

ตามความเชี่ยวชาญระดับชาติและนานาชาติ รับทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม นอกจากนี้มี

หนวยวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานในการจัดหลักสูตรอบรม สัมมนาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ และภาควิชามี

การจัดหลักสูตรฝกอบรมตามความเชี่ยวชาญของภาควิชา  

ดานการบริการวิชาการเพ่ือผลักดันนโยบายความเปนเลิศ ไดดําเนินงานสําคัญ คือ โครงการ

ประเมินผลราชทัณฑปนสุข ทําความดีเพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย และการจัดบริการรวมสรางสุขภาพของ

สํานักงานหลักประกันสุขภาพ (สปสช) และจัดฝกอบรมเทคนิคการคัดกรองเพ่ือสรางความรอบรูสุขภาพและ

เทคนิคการเปลี่ยนพฤติกรรมดั้งเดิมความรูสุขภาพแกผูปวยโรคเรื้อรังดวยเครือขายกัลยาณมิตร นอกจากนี้ยังมี

การปรับรูปแบบบริการรวมกับเครือขายภาครัฐและเอกชน โครงการกฎบัตรแหงชาติและยานนวัตกรรม

การแพทยโยธี ในการพัฒนายานสุขภาพ เขตพญาไท-ราชเทวี เพ่ือเปนตนแบบของประเทศ ดวยการปองกัน

โรคและสงเสริมสุขภาพ  

คณะสาธารณสุขศาสตร มุงม่ันท่ีจะเปนผูนําดานการสรางสุขภาพและพัฒนานวัตกรรมบริการอยูเปน

สุข “well-being” เพ่ือการผลักดันนโยบายและสรางเสริมความรอบรูดานสุขภาพ การเปนเมืองนาอยู อยางมี

สวนรวมในการดูแลสุขภาพของประชาชนในกรุงเทพมหานคร เพ่ือเปนฐานการพัฒนาสาธารณสุขอยางยั่งยืน

ในมหานคร Megacity Health ตามหลักการ Health in All Policies และเปาหมายการพัฒนาท่ียั่งยืน 

(Sustainable Development Goals: SDGs)   
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การบริการวิชาการรับทําวิจัย  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดรับทําวิจัยเพ่ือพัฒนาองคความรูและนวัตกรรม 

นอกจากนี้มีหนวยวิเทศสัมพันธ เปนหนวยงานในการจัดหลักสูตรอบรม สัมมนาสําหรับหลักสูตรนานาชาติ 

และภาควิชามีการจัดหลักสูตรฝกอบรมตามความเชี่ยวชาญของภาควิชา ในปงบประมาณ พ.ศ. 2565 มี

โครงการรับทําวิจัย จํานวน 42 เรื่อง ดังนี้  

 

ตารางท่ี 3.29 โครงการรับทําวิจัย ปงบประมาณ 2565  

ลําดับ  ช่ือโครงการรับทําวิจัย  ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ  

1. โครงการรักษเกษตรและสิ่งแวดลอม (Farm Safety with Environmental Care) 

ปท่ี 3 

รศ.ดร.สรา อาภรณ 

2. โครงการการจัดทําบัญชีการระบายสารอินทรยีระเหย (VOCs Emission 

Inventory) ของบริษัท เอ็ชเอ็มซี โปลีเมอร จํากัด โรงงานผลิตเม็ดพลาสติกชนิดโพ

ลีไพรพิลีน (PP Plant) และโรงงานผลิตสารโพรพิลีน (PDH Plant) 

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท 

3. จางจัดทําขอมูลการประเมินผลการดําเนินงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต รศ.ดร.จีรนันท แกลวกลา 

4. โครงการ เรื่อง Duty free รูโหวของการควบคุมยาสูบท่ีตองอุด รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 

5. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวัง ติดตามปองกัน และชวยเหลือเด็ก

เสี่ยงท่ีถูกกระทํารุนแรงและการปรับสภาพแวดลอมของเด็กเสีย่งท่ีถูกกระทํารุนแรง

ในเขตสุขภาพท่ี 8 

ผศ.ดร.จุฑาธิป ศลีบุตร 

6. โครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรในการเฝาระวัง ติดตามปองกัน และชวยเหลือเด็ก

เสี่ยงท่ีถูกกระทํารุนแรงและการปรับสภาพแวดลอมของเด็กเสีย่งท่ีถูกกระทํารุนแรง

ในเขตสุขภาพท่ี 8 

ผศ.ดร.จุฑาธิป ศลีบุตร 

7. โครงการประเมินภายในโครงการหนุนเสรมิการขับเคลื่อนนโยบายและการ

ดําเนินงานควบคุมยาสูบ 

ผศ.ดร.ภรณี วัฒนสมบูรณ 

8. โครงการ "การพัฒนาผลติภณัฑขนมปงกรอบขาไกเสรมิโปรตีน"  ผศ.ดร.วศินา ทาเขียว 

9. โครงการการสงเสรมิสุขภาพดานจติใจของนักเรียนโรงเรียนในกรุงเทพมหานคร รศ.ดร.สรา อาภรณ 

10. โครงการ "การใชประโยชนจากกากตะกอนนํ้ามัน" ผศ.ดร.กมลวัฒน นาคะสรรค 

11. โครงการ "การประเมินผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต"  รศ.ดร.จีรนันท แกลวกลา 

12. โครงการ "การทําสื่อประชาสัมพันธเรื่อง COVID-19 ภายในยานนวัตกรรม

การแพทยโยธี" 

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

13. โครงการประเมินการแพรกระจายของสารพิษในอากาศและหารูปแบบการจัดการ

ขยะท่ีเหมาะสมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท 

14. โครงการปรับสตูรเมนูอาหารเพ่ือสขุภาพ (Wellness Menu) รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 
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ลําดับ  ช่ือโครงการรับทําวิจัย  ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ  

15. โครงการ "An International collaboration study of stress management 

for nurses in post COVID-19 epidemic in Asia"  

รศ.ดร.อรวรรณ แกวบุญชู 

16. โครงการ "การพัฒนาผลติภณัฑไอศกรีมเพ่ือสุขภาพ สําหรับผูสูงอายแุละผูปวย

มะเร็ง (ระยะท่ี 1)"  

อ.ดร.สมโชค กิตตสิกุลนาม 

17. Consultancy Service for Asbestos Removal Works at UNESCAP (Task 2 , 

Task 6) 

รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธ์ิ 

18. โครงการง "การตดิตามประเมินผลความกาวหนาของ นปร.รุนท่ี 12 ภายหลังจาก

ปฏิบัติราชการในหนวยงานท่ีมีความสําคญัเชิงยุทธศาสตร ครบ 12 เดือน" 

ผศ.ดร.วิรณิธ์ิ กิตติพิชัย 

19. โครงการ "การวิจยัเชิงปฏิบัติการแบบมีสวนรวมศึกษารูปแบบ กระบวนการ บทบาท

หนาท่ี และแนวทางการดําเนินงานกลไกคุมครองสิทธิดานเอดส เพศภาวะ และ

ความเปนกลุมประชากรเปราะบางตอการถูกเลือกปฏบัิติระดับจังหวัด 14 จังหวัดนํา

รอง" 

อ.ดร.ระพีพันธ จอมมะเริง 

20. โครงการ "การจางตรวจประเมินสิง่แวดลอมดานสารเคมีในพ้ืนท่ีเรื่องรองเรียนกลิ่น

จากโรงเลี้ยงไก โรงงาน บริษัท ซีพีเอฟ ประเทศไทย จาํกัด (มหาชน) ฟารมสัน

กําแพง จังหวัดเชียงใหม" 

รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธ์ิ 

21. โครงการ "การสํารวจสุขภาวะของประชากรกลุมความหลากหลายทางเพศเพ่ือ

สงเสริมผลักดันนโยบายใหมีการบูรณาการมิตคิวามหลากหลายทางเพศในบริการ

สุขภาพของประเทศไทย" 

อ.ดร.ระพีพันธ จอมมะเริง 

22. โครงการปรับสตูรเมนูอาหารเพ่ือสขุภาพ (Wellness Menu) รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 

23. โครงการขยายผลระบบปญญาประดิษฐตรวจจับการใสหนากากอนามัยและคนใน

ชุมชนในพ้ืนท่ียานนวัตกรรมการแพทยโยธี  

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

24. โครงการสนับสนุนการจัดทําธรรมนูญวาดวยระบบสุขภาพแหงชาติฉบับท่ี 3 สาระ

รายหมวดการปองกันและควบคุมโรคและปจจยัท่ีคุกคามสุขภาพ 

ผศ.ดร.อังสนา บุญธรรม 

25. โครงการ "การสํารวจความพรอมในการจัดบริการเตียมความพรอมกอนสมรสและ

กอนมีบุตรและการจัดบริการชวยเหลือภาวะมีบุตรยาก" 

รศ.ดร.กนิษฐา จํารญูสวัสดิ ์

26. โครงการ "การพัฒนาผลติภณัฑขนมปงกรอบขาไกเสรมิโปรตีน"  ผศ.ดร.วศินา ทาเขียว 

27. โครงการ "การประเมินผลการขับเคลื่อนงานมหัศจรรย 1,000 วันแรกของชีวิต"  รศ.ดร.จีรนันท แกลวกลา 

28. โครงการการพัฒนาสตูรอาหารสําหรับเด็กวัย 6 เดือนถึง 3 ป จากวัตถุดิบ

ภายในประเทศไทย 

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล 

29. โครงการปรับสตูรเมนูอาหารเพ่ือสขุภาพ (Wellness Menu) รศ.ดร.พัชราณี ภวัตกุล 

30. โครงการ "การสังเคราะหมาตรการควบคุมเครื่องดื่มแอลกอฮอลจากงานวิจัยใน

ประเทศไทย" 

ศ.ดร.ฉัตรสุมน พฤฒิภิญโญ 

31. โครงการ "การใชประโยชนจากกากตะกอนนํ้ามัน" ผศ.ดร.กมลวัฒน นาคะสรรค 

32. โครงการประเมินผลแผนงานสนับสนุนการควบคมุการบริโภคเครื่องดื่มแอลกอฮอล ผศ.ดร.ศรณัญา เบญจกุล 
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ลําดับ  ช่ือโครงการรับทําวิจัย  ช่ือผูรับผิดชอบโครงการ  

และยาสูบ กรมควบคุมโรค 

33. โครงการ "การศึกษาพัฒนารูปแบบสื่อโฆษณา ประชาสัมพันธเพ่ือการรณรงคการ

เลิกสูบบุหรี่ ณ จุดขาย ระยะท่ีสอง" 

รศ.ดร.มลินี สมภพเจรญิ 

34. โครงการการบริหารจัดการปญหากลิ่นรบกวนเชิงบูรณาการของโรงงานและชุมชน

โดยรอบ กรณีศึกษา โรงงานโตโยตา (บานโพธ์ิ) 

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท 

35. โครงการการศึกษาผลทางคลินิกของการบริโภคนํ้าปลาท่ีตางชนิดกันตอระดับความ

ดันโลหติ คาชีวเคมีในเลือด และการทํางานของหลอดเลือดในผูท่ีมสีขุภาพด ี

ผศ.ดร.ฉัตรภา หัตถโกศล 

36. โครงการประเมินการแพรกระจายของสารพิษในอากาศและหารูปแบบการจัดการ

ขยะท่ีเหมาะสมและขอเสนอแนะเชิงนโยบายสําหรับพ้ืนท่ีเขตเศรษฐกิจภาค

ตะวันออก 

รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท 

37. Consultancy Service for Asbestos Removal Works at UNESCAP (Task 5, 

Task 4, Task 1 และ Task 3) 

รศ.ดร.วันทนี พันธประสิทธ 

38. โครงการการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรบัผูตองขังใน

เรือนจําตามโครงการราชฑณัฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

39. โครงการการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรบัผูตองขังใน

เรือนจําตามโครงการราชฑณัฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

40. โครงการการประเมินโครงการพัฒนาระบบบริการสาธารณสุขสําหรบัผูตองขังใน

เรือนจําตามโครงการราชฑณัฑปนสุข ทําความดี เพ่ือชาติ ศาสน กษัตริย  

รศ.ดร.ชะนวนทอง ธนสุกาญจน 

41. โครงการการออกแบบนวัตกรรมใหมและการสรางแกนนําเพ่ือคนหาอุปสรรคท่ี

สําคัญตอการรักษาเอชไอวีอยางสม่ําเสมอในเยาวชนหญิง  

อ.ดร.ระพีพันธ จอมมะเริง 

42. โครงการพัฒนานวัตกรรมเครื่องนวดเทาเพ่ือการควบคมุการสูบบุหรี ่การดื่มสุราและ

ยาเสพตดิ (หมวด 1) 

รศ.ดร.มณฑา เกงการพานิช 
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การจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ระดับชาตแิละนานาชาติ  

คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ไดมีการจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ตลอดท้ังการ

เขารวมกิจกรรมตางๆ เพ่ือสรางภาคีเครือขายและแลกเปลี่ยนความเชี่ยวชาญกับหนวยงานอ่ืน ท้ังภายใน

ระดับชาติและนานาชาติ ดังนี้  

 

การประชุมวิชาการ The 3rd CMU-MU Virtual Joint Symposium  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

     รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เขารวม

การประชุมวิชาการออนไลน “The 3rd CMU-MU Virtual Joint Symposium” Session : Public 

Health และ  Session : Pharmacy พ รอม เป น วิทยากรบรรยาย ในช วง Public Health หั วข อ 

“Secondary Particulate Formation and Its Source Apportionment Analysis” รวมกับ College 

of Medicine, China Medical University สาธารณรัฐจีน (ไตหวัน)  
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การจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  

การประชุมหารือความรวมมือโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา MU – KNU  

 

 

 

 

 

 

 

 

การประชุมเจรจาความรวมมือดานการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

      รศ.ดร.อรวรรณ แกวบุญชู รองคณบดีฝายวิเทศสัมพันธ พรอมดวยอาจารยและเจาหนาท่ี คณะสาธารณสุข

ศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมประชุมกับทีมผูแทนจาก Faculty of Nutrition Sciences, Kagawa 

Nutrition University, Japan ประเทศญี่ปุน เพ่ือหารือเก่ียวกับขอตกลง ขอบเขต และแนวทางความรวมมือ

ในโครงการแลกเปลี่ยนนักศึกษา (Student Exchange Program) ระหวางสองสถาบัน ผานระบบออนไลน  

      รศ.ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล พรอมดวยคณาจารย 

เจรจาความรวมมือเก่ียวกับแนวทางการสนับสนุนในการพัฒนานวัตกรรมทางการแพทย “Global 

Biodesign”  ร วม กั บ  The University of Tokyo Hospital โด ย มี  Dr.Yujiro Maeda, Director, 

Department of Biodesign, Dr. Minoru Ono, the Professor and Chairman of the 

Department of Cardiovascular Surgery  
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     รศ.ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข พรอมดวยคณาจารย

และเจาหนาท่ี เขารวมกิจกรรม “Global Health Education Program 2021 - 2022” รับฟง

การบรรยายพิเศษ หัวขอ "Global Health cooperation through policy making" วิทยากร

โด ย  Dr. Takuma Kato, JICA Expert /  Chief Advisor for The Partnership Project for 

Global Health and Universal Health Coverage (GLO+UHC) Phase 2, Thailand  

     รศ.ดร.วันทนี พันธุประสิทธ์ิ รองคณบดีฝายบริการวิชาการ กลาวตอนรับ ผูรวมอบรมสัมมนา

วิชาการ เรื่อง "คุณภาพการตรวจวัดสุขศาสตรอุตสาหกรรม และการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจวัด" 

โดยมีคุณธเนศวร ศิริอาชวะวัฒน กรรมการผูจัดการ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต จํากัด จัด

โดย สมาคมอาชีวอนามัยและความปลอดภัย (ส.อ.ป.) รวมกับ บริษัท อินโนเวทีฟ อินสทรูเมนต 

จํากัด โดยมีการบรรยายพิเศษเพ่ือใหผูเขารวมจากหนวยงานภาครัฐและภาคเอกชน  

การจัดประชุม อบรม สัมมนาวิชาการ ระดับชาติและนานาชาติ  

กิจกรรมการอบรม Global Health Education Program 2021–2022  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

การสัมมนาวิชาการ เรื่อง คุณภาพการตรวจวัดสุขศาสตรอุตสาหกรรมและการข้ึนทะเบียนเปนผูตรวจวัด  
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ผลการดําเนินงานตามยุทธศาสตร ที่ 4 Management for Self-Sufficiency and  

Sustainable Organization  

คณะสาธารณสุขศาสตร มีการบริหารจัดการตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนา

ประเทศเปนสําคัญมาอยางตอเนื่อง ไดกําหนดยุทธศาสตรการบริหารจัดการเพ่ือใหเกิดความตอเนื่องและยั่งยืน 

ในปงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดพัฒนาระบบสารสนเทศและเทคโนโลยี มีการปรับ

โครงสรางหนวยงานภายในสํานักงานคณบดี ใหมีหนวยรับผิดชอบระบบขอมูลเพ่ือใชในการตัดสินใจและการ

พัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยโลก มีการพัฒนาระบบการบริหารการเงินและ

งบประมาณ ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล เชน การสรางกลุม Talent กลุมบุคลากรสายสนับสนุนแบบ

ขามสายงาน การเตรียมผูบริหารในการบริหารงานและการดําเนินการตามแผนปฏิบัตกิารประจําปภายใตแผน

ยุทธศาสตร คณบดีไดมีการจัดทําขอตกลงการปฏิบัติงาน (Performance Agreement) กับอธิการบดี มีการ

กําหนดเปาหมายตัวตัวชี้วัดผลการดําเนินการในแตละยุทธศาสตร  

 

ขอมูลทรัพยากรบุคคล  

คณะสาธารณสุขศาสตร มีการบริหารจัดการตามแนวนโยบายมหาวิทยาลัย และแผนการพัฒนา

ประเทศเปนสําคัญมาอยางตอเนื่อง ปจจุบัน คณะฯ มีแผนการพัฒนาการบริหารดวยระบบสารสนเทศและ

เทคโนโลยี มีการปรับโครงสรางหนวยงานภายในสํานักงานคณบดี ใหมีหนวยรับผิดชอบระบบขอมูลเพ่ือใชใน

การตัดสินใจและการพัฒนาคุณภาพงาน เพ่ือสนับสนุนมหาวิทยาลัยไปสูมหาวิทยาลัยโลก  

ปงบประมาณ 2565 มีบุคลากรรวมท้ังสิ้น 284 คน จําแนกเปน สายวิชาการ จํานวน 126 คน (รอย

ละ 44.36) สายสนับสนุนวิชาการ จํานวน 158 คน (รอยละ 55.64 ) รายละเอียดดังตารางท่ี 1, 2 และ 3 

(ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565)  

 

ตารางท่ี 3.30 จํานวนบุคลากร จําแนกตามประเภทบุคลากรและระดับการศึกษา  

(ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 

ระดับการศึกษา 
ประเภทบุคลากร 

รวมท้ังส้ิน 
สายวิชาการ สายสนับสนุน 

ต่ํากวาปริญญาตรี 0 37 37 

ปริญญาตรี 0 69 69 

ประกาศนียบัตรบัณฑิต 0 0 0 

ปริญญาโท 6 50 56 

ปริญญาเอก/เทียบเทา 120 2 122 

รวมท้ังส้ิน 126 158 284 
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ตารางท่ี 3.31 จํานวนบุคลากรสายวิชาการ จําแนกตามประเภทการจางและตําแหนงทางวิชาการ  

(ขอมลู ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 

ตําแหนงทางวิชาการ ขาราชการ 
พนักงาน 

มหาวิทยาลัย 
จํานวน (คน) 

ศาสตราจารย 0 4 4 

รองศาสตราจารย 5 44 49 

ผูชวยศาสตราจารย 1 44 45 

อาจารย 3 24 27 

รวมท้ังส้ิน 9 116 125 

 

 

ตารางท่ี 3.32 จํานวนบคุลากรสายสนับสนุน จําแนกตามประเภทการจาง   (ขอมูล ณ วันท่ี 30 กันยายน 2565) 

ตําแหนง 

สถานภาพ 

รวม 

ขาราชการ พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

พนักงาน

มหาวิทยาลัย 

สวนงาน 

ลูกจางเงิน

งบประมาณ 

ลูกจาง 

สวนงาน 

กลุมท่ัวไป 5 0 0 0 0 5 

กลุมเชี่ยวชาญเฉพาะ 2 0 0 0 0 2 

กลุมสนับสนุนวิชาการ 0 31 3 0 1 35 

กลุมวิชาชีพเฉพาะ 0 4 1 0 2 7 

สนับสนุนท่ัวไประดับปฏิบัติการ 0 48 7 0 10 65 

สนับสนุนท่ัวไประดับชวยปฏิบัติการ 0 3 7 0 0 10 

กลุมบริการพ้ืนฐาน 0 0 0 8 12 20 

กลุมงานสนับสนุน 0 0 0 2 8 10 

กลุมงานชาง 0 0 0 2 2 4 

กลุมอ่ืนๆ 0 0 0 0 0 0 

สายสนับสนุน (รวมท้ังส้ิน) 7 86 18 12 35 158 
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล จดัโครงการอบรมเชิงปฏิบัติการ “เทคนิคการเขียน

หนังสือราชการ หนังสือโตต้อบ และรายงานการประชุมอย่างมืออาชีพ” ให้แก่ทีมบริหาร คณาจารย ์และ

บุคลากรสายสนบัสนุนวิชาการ คณะสาธารณสุขศาสตร์ โดยไดรั้บเกียรติจาก อาจารย ์ดร.ชนกพร พวัพฒันกุล 

อาจารยป์ระจาํโครงการจดัตั้งวทิยาเขตนครสวรรค ์มหาวทิยาลยัมหิดล เป็นวทิยากรผูใ้หค้วามรู้  

ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.พิจิตรพงศ์ สุนทรพิพิธ รองคณบดี คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล เปิดการฝึกอบรมคอมพิวตอร์  หวัขอ้ “สร้างงานนาํเสนอ slide presentation 

ด้วย application Canva” วิทยากรโดย คุณศุภรัตน์ จุเครือ นักวิชาการโสตทัศนศึกษา กอง

เทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัมหิดล และทีมงาน ผ่านระบบออนไลน์ CisCo WebEx 

Meetings  

การพัฒนาบุคลากร  

เทคนิคการเขียนหนังสือราชการ  

 

 

 

 

 

 

การสรางงานนําเสนอ slide presentation ดวย application Canvas  
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          คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล เปิดการฝึกอบรมคอมพิวตอร์ หัวขอ้ "การ

ตดัต่อวิดีโอบนมือถือหรือแท๊บเล็ตด้วย VIIO" ณ ห้อง 1911 ชั้น 9 อาคารสาธารณสุขวิศิษฏ ์

โดยผลิตส่ือวิดีโอ ได้อย่างสร้างสรรค์ ด้วยอุปกรณ์ Smart Phone  เพ่ือสามารถใช้งานได้

หลากหลายรูปแบบทั้งดา้นการประชาสัมพนัธ์ และการนาํเสนองานในกิจกรรมต่าง ๆ ไดอ้ยา่ง

น่าสนใจและสะดวกรวดเร็ว  

การตัดตอวิดีโอบนมือถือหรือแทบเล็ตดวย VIIO  
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ศาสตราจารย ์ดร. ลีรา กิตติกูล รองคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพทรัพยากรบุคคล คณะสาธารณสุขศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัมหิดล เปิดการอบรมเชิงปฏิบติัการ หัวขอ้ การจดัทาํโครงการตามแผนปฏิบติังานและการกาํหนดตวัช้ีวดั 

วทิยากรโดย นายเจษฎากร พว่งมหา VP-Commercial and Marketing Strategy Department บริษทั เอน็พีซี เซฟต้ี แอนด ์

เอน็ไวรอนเมนทอล เซอร์วสิ จาํกดั (NPC)  

อบรมเชิงปฏิบัติการ การจัดทําโครงการตามแผนปฏิบัติงานและการกําหนดตัวช้ีวัด  
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บุคลากรที่ไดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ  

ในรอบปงบประมาณ 2565 มีบุคลากรสายวิชาการไดรับการเลื่อนตําแหนงทางวิชาการสูงข้ึน ไดแก  

บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงทางวิชาการเปน  รองศาสตราจารย  จํานวน 2 คน 

บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงทางวิชาการเปน  รองศาสตราจารย  จํานวน 3 คน  

บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงทางวิชาการเปน  ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 7 คน  

 

บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ เปน ศาสตราจารย จาํนวน 2 คน  

   
 

 

บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงทางวิชาการ เปน รองศาสตราจารย จํานวน 3 คน  
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บุคลากรท่ีเลื่อนตําแหนงทางวิชาการเปน  ผูชวยศาสตราจารย  จํานวน 7 คน  
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บุคลากรที่ไดรับตําแหนงสําคัญ  

ในปงบประมาณ 2565 บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตรไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังใน 

ระดับชาติ ภาครัฐ และเอกชน ระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน ไดแก  

ระดับชาติ      จํานวน 8 คน  

ระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน    จํานวน 14 .คน  

 

บุคลากรท่ีไดรับตําแหนงสําคัญ ระดับชาติ  

     
 

     
 

บุคลากรท่ีไดรับตําแหนงสําคัญ ระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน  
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บุคลากรท่ีไดรับตําแหนงสําคัญ ระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน (ตอ)  
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บุคลากรที่ไดรับรางวัล  

ในปงบประมาณ 2565 บุคลากรของคณะสาธารณสุขศาสตรไดรับรางวัลจากหนวยงานตาง ๆ ท้ังในระดับนานาชาติ 

ระดับชาติ ภาครัฐ และเอกชน ระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน ไดแก  

ระดับนานาชาติ      จํานวน 2 คน  2 รางวัล  

ระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน     จํานวน 8 คน  9 รางวัล  

 

รางวัลระดับนานาชาติ  

   
 

รางวัลระดับมหาวิทยาลัย/สวนงาน  
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ผูไดรับคัดเลือกเปนบุคลากรดีเดน คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล ประจําป 2565  
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การเงินและงบประมาณ  

ในปงบประมาณ 2565 คณะสาธารณสุขศาสตร ไดรับผลกระทบจากการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (COVID-19) ไดมีการปรับแผนการบริหารการเงินและงบประมาณ เพ่ือรักษาสภาพคลองทาง

การเงินและการใชจายงบประมาณใหเกิดประโนชนสูงสุด  

 

ตารางท่ี 3.33 งบประมาณแผนดินและงบประมาณเงินรายได  

หมวดรายจาย 
ปงบประมาณ 2565  

เงินงบประมาณแผนดิน เงินรายไดสวนงาน รวมท้ังหมด 

  รวมท้ังหมด 192,433,002.89 71,071,723.49 263,504,726.38 

งบบุคลากร 158,361,827.60 14,792,240.00 173,154,067.60 

     เงินเดือน 154,285,607.6 6,667,640.00 160,953,247.60 

     คาจางประจํา 3,428,160.00 1,426,020.00 4,854,180.00 

     คาจางชั่วคราว 648,060.00 6,698,580.00 7,346,640.00 

งบดําเนินงาน 7,105,074.72 44,692,904.98 51,797,979.70 

     คาตอบแทน ใชสอย และวัสด ุ 3,916,274.72 36,631,279.31 40,547,554.03 

     คาตอบแทน 799,447.20 10,808,300.53 11,607,747.73 

     คาใชสอย (เงินสมทบ กสช.) 3,116,827.52 23,235,134.02 26,351,961.54 

     คาวัสด ุ 0.00 2,587,844.76 2,587,844.76 

     คาสาธารณูปโภค 3,188,800.00 8,061,625.67 11,250,425.67 

งบลงทุน 26,966,100.57 1,450,942.01 28,417,042.58 

     คาครุภัณฑ 20,135,000.00 1,321,752.36 21,456,752.36 

     คาปรับปรุงสิ่งกอสราง 6,831,100.57 129,189.65 6,960,290.22 

เงินอุดหนุน 0.00 10,135,636.50 10,135,636.50 

รายจายอ่ืน 0.00 0.00 0.00 
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ตารางท่ี 3.34 งบประมาณจําแนกตามผลผลิต ปงบประมาณ 2565  

ผลผลิต งบประมาณแผนดิน งบประมาณเงินรายได รวม 

ผูสําเร็จการศึกษาดานวิทยาศาสตรสุขภาพ 192,433,002.89 45,176,719.54 237,609,722.43 

ผลงานการใหบริการวิชาการ 0.00 25,275,887.63 25,275,887.63 

ผลงานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม 0.00 619,116.32 619,116.32 

รวม 192,433,002.89 71,071,723.49 263,504,726.38 

 

 

ตารางท่ี 3.35 งบประมาณสนับสนุนการดําเนินโครงการวิจัย (แหลงทุนทุกประเภท) ปงบประมาณ 2565  

แหลง

งบประมาณ 
งบแผนดิน 

เงินรายได

มหาวิทยาลัย 

เงิน

รายได

คณะฯ 

แหลงทุน

ภายนอก-ใน

ประเทศ 

แหลงทุน

ภายนอก-

ตางประเทศ 

รวม 

จํานวนเงิน 2,777,085.00 653,600.00 0 33,595,279.19 8,048,670.44 45,074,634.63 
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รองศาสตราจารย ดร.ขวัญใจ อํานาจสัตยซื่อ หัวหนาภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล 

พรอมดวย รองศาสตราจารย ดร.ปาหนัน พิชยภิญโญ ประธานหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการ

พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน และคณาจารยประจําภาควิชา รับมอบประกาศนียบัตรท่ีหลักสูตรพยาบาลศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติชุมชน (ภาคปกติและภาคพิเศษ) ไดรับการรับรองมาตรฐานคุณภาพการศึกษาระดับ

หลักสูตรตามเกณฑ AUN-QA ระดับอาเซียน ครั้งท่ี 221 ณ มหิดลสิทธาคาร มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปน

ประธานเปดโครงการอบรมเตรียมความพรอมคณะกรรมการผูตรวจประเมินคุณภาพหลักสูตร เพ่ือทําหนาท่ี 

COACH ของคณะสาธารณสุขศาสตร ตามเกณฑ AUN-QA VERSION 4.0  

การประเมินคุณภาพภายในตามเกณฑ EdPEx ป 2565  

ภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุข มหาวิทยาลัยมหิดล  

 

   

 

เตรียมพร้อมคณะกรรมการผู้ตรวจประเมิน AUN-QA VERSION 4.0  
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รองศาสตราจารย ์ดร.สราวธุ เทพานนท ์คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยัมหิดล พร้อมดว้ย

ทีมบริหาร คณาจารย ์บุคลากร และนกัศึกษา เขา้ร่วมบนัทึกเทปถวายพระพรฯ เน่ืองในโอกาสมหามงคล 

วนัเฉลิมพระชนมพรรษา พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลา้เจา้อยูห่ัว ประจาํปี 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทศัน์

แห่งประเทศไทย (NBT) ถนนวภิาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร พรอมดวยผูบริหาร 

บุคลากร และนักศึกษา คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมบันทึกเทปถวายพระพรชัยมงคล 

เน่ืองในโอกาสมหามงคล วันเฉลิมพระชนมพรรษา สมเด็จพระนางเจาสุทิดา พัชรสุธาพิมลลักษณ พระบรม

ราชินี ประจําป 2565 ณ สถานีวิทยุโทรทัศนแหงประเทศไทย (NBT) ถนนวิภาวดีรังสิต กรุงเทพฯ  

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

กิจกรรมถวายพระพรฯ พระบาทสมเด็จพระวชิรเกลาเจาอยูหัว ป 2565  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมถวายพระพร สมเด็จพระนางเจา ฯ พระบรมราชินี  
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คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล ร่วมงานครบรอบ “53 ปี วนัพระราชทานนาม และ 

134 ปี มหาวิทยาลยัมหิดล” วางพานพุ่มถวายราชสักการะพระรูปสมเด็จพระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดช

วกิรม พระบรมราชชนก ณ หอประชุมมหิดลสิทธาคาร มหาวทิยาลยัมหิดล ศาลายา  

รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย

มีทีมบริหาร หัวหนาภาควิชา คณาจารย บุคลากร และนักศึกษา ถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจา

สิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง เน่ืองในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนมพรรษา 90 

พรรษา 12 สิงหาคม 2565 ณ คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล  

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

พิธีถวายพระพรชัยมงคล สมเด็จพระนางเจาสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ พระบรมราชชนนีพันปหลวง  

   

   
 

 

 

 

 

กิจกรรมวันรบรอบ "53 ป วันพระราชทานนาม และ 134 ป มหาวิทยาลัยมหิดล"  
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คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล จัดงาน "75 ป  คณะสาธารณสุขศาสตร 

มหาวิทยาลัยมหิดล มุงสู  Modern era of the Public Health" เน่ืองในวันคลายวันสถาปนาคณะ

สาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดย รองศาสตราจารย ดร.สราวุธ เทพานนท คณบดีคณะ

สาธารณสุขศาสตร กลาวตอนรับอดีตคณบดี คณาจารย ศิษยเกา นักศึกษา และผูเขารวมงาน ในการน้ี 

ศาสตราจารย นายแพทยบรรจง มไหสวริยะ อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ใหเกียรติเปนประธานเปดเวที

วิชาการ แสดงปาฐกถาพิเศษ เรื่อง "สถาบันการศึกษากับ Modern era of the Public Health"  

อาจารย ดร.ธนกฤต เนียมหอม รองคณบดีฝายกิจการนักศึกษาและการพัฒนาท่ียั่งยืน พรอม

บุคลากร คณะสาธารณสุขศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล รวมพิธีทําบุญตักบาตร เน่ืองในวันคลายวันพระบรม

ราชสมภพ พระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร ๕ ธันวาคม 

วันชาติและวันพอแหงชาติ ณ สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ศาลายา  

การทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม  

วันครบรอบ 75 ป คณะสาธารณสุขศาสตร ม.มหิดล  

     
 

 

 

 

 

 

 

 

พิธีทําบุญตักบาตร เนื่องในวันคลายวันพระบรมราชสมภพ รัชกาลท่ี ๙  
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