
 

 ศสพ. RS1-11(รอบพเิศษ) 

โครงการวิจัย (รอบพเิศษ) 
เพื่อขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน มหาวิทยาลัยรังสิต 

ประจ าปีการศึกษา 2561  
รหสัโครงการ  ISDC 01/61 
ผู้ด าเนินการวิจัย ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์ และคณะ 
ผู้ช่วยนักวิจัย  นายวฒิุศกัด์ิ อยู่จ านงค์ , นางสาวปนดัดา พึง่บญุ  
คณะ/สาขาที่ท าการวิจัย วิทยาศาสตร์ 

 
1. ชื่อโครงการ  (ภาษาไทย) ทศันคติตอ่การเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีสาธารณะของ

มหาวิทยาลยัแห่งหนึง่: บรูณาการ  การวิจยัปฏิบตัิการกบักระบวนการเรียนการสอน            
 (ภาษาองักฤษ)  Attitudes toward Respect for Human Rights regarding Smoking in A University 

Public Area: Integration of Research with Teaching and Learning Activities. 

2. ประเภทนักวิจัย    มีประสบการณ์ เคยได้รับทนุจาก (ระบ)ุ สถาบันวิจัย มรส.    
  หน้าใหม ่(ยงัไมเ่คยได้รับทนุอดุหนนุ)  

3. ประเภทของงานวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (โปรดเลือก 1 ประเภท ตามรายการตอ่ไปนี)้ 
 1. วิธีการสอน/เทคนิคการสอน/กิจกรรมการสอน 

2. การวดัผลและประเมินผลสมัฤทธ์ 
3. สื่อการเรียนการสอนหรือนวตักรรม 

 4. คณุธรรมจริยธรรม 

 5. อื่นๆโปรดระบ ุ  การบรูณาการความรู้ 
4. รายวิชา/สาขาวิชาที่ท าการวิจัย   ANA100, BCH100, BMS214, BMS327, CHM101, CHM102, CHM252, 

และ MAT142 
5. ผู้ด าเนินงานวิจัย 

ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์ (หวัหน้าโครงการ) 
     Assit.Prof.Dr.Apitawat Jarintanan 
คณุวฒิุ     ปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีท างาน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โทรศพัท์     02 997 2222 ตอ่ 4877 / 089 896 1629 
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ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  พงษ์จนัทร์  อยู่แพทย์ 
คณุวฒิุ     Ph.D 
ต าแหน่งทางวิชาการ    รองศาสตราจารย์ 
สถานท่ีท างาน     สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬาและการยศาสตร์ 
โทรศพัท์     1406 
 
ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  นางสาวบณุยรัศม์ิ สขุเขียว 
     Miss Boonyaras Sookkheo 
คณุวฒิุ     ปริญญาเอก  
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีท างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โทรศพัท์     02 997 2222 ตอ่ 5079 / 086 794 2828 
 

ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  อรจิรา อารักษ์สกลุวงศ์ 
     Ornjira Aruksakunwong 
คณุวฒิุ     ปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์ 
สถานท่ีท างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ 
โทรศพัท์     02 997 2222 ตอ่ 5074 / 081 454 8420 
 

ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  นางสาวพรกมล ทวยเจริญ 
     Miss Pornkamon Thoicharoen 
คณุวฒิุ     ปริญญาโท 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โทรศพัท์     02 997 2222 ตอ่ 1406 / 092 387 9406 
 
ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  นายสวิุชา ธงพานิช 
     Mr. Suwicha Thongphanich 
คณุวฒิุ     วท.ม. (กายวิภาคศาสตร์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โทรศพัท์     02 997 2222 ตอ่ 1415 

 



3 
 

 
 

ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  นายรัชกฤช  ปัทมโสภาสกลุ 
     Mr.Ratchakrich Patthamasopasakul 
คณุวฒิุ     ปริญญาโท 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน     ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โทรศพัท์     094 492 5984 
 
ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  ดร.อินทิรา แถมพยคัฆ์  
     Intira Thampayak 
คณุวฒิุ     ปริญญาเอก 
ต าแหน่งทางวิชาการ    อาจารย์ 
สถานท่ีท างาน     คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
โทรศพัท์     02 997 2222 ตอ่ 1406 / 081 829 6793 
 
ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  ผศ.วีรวฒัน์  เหลี่ยมมณี  
      Asst. Prof. Weerawat  Liemmanee 
คณุวฒิุ     วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต (คณิตศาสตร์) 
ต าแหน่งทางวิชาการ    ผู้ช่วยศาสตราจารย์  
สถานท่ีท างาน     ภาควิชาคณิตศาสตร์  
      วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
โทรศพัท์     081-350-7570 
 
ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  วฒิุศกัด์ิ อยู่จ านงค์  
     Wuttisak Youjumnong 
คณุวฒิุ     ปริญญาโท 
ต าแหน่งทางวิชาการ    - 
สถานท่ีท างาน     สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสติ 
โทรศพัท์     5728 
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ช่ือ (ทัง้ภาษาไทยและภาษาองักฤษ)  ปนดัดา พึง่บญุ  
     Panadda Puengboon 
คณุวฒิุ     ปริญญาโท 
ต าแหน่งทางวิชาการ    - 
สถานท่ีท างาน     ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสติ 
โทรศพัท์     5701    
 

6. สถานที่ท าการทดลองหรือเกบ็ข้อมูล  
 มหาวิทยาลยัรังสิต       
 
7. ความส าคัญและที่มาของปัญหาที่ท าการวิจัย  
 การเปลี่ยนแปลงโครงสร้างทางสงัคมในยคุดิจิทลัที่เทคโนโลยีและนวตักรรมเข้ามามีบทบาทตอ่การด ารงชีพ 
สภาวะทางเศรษฐกิจ สงัคม สภาพแวดล้อม คา่นิยม การสื่อสาร และวิถีการด าเนินชีวิตประจ าวนัของมนษุย์ สง่ผลเป็น
ปัจจยัความเครียดทัง้ด้านร่างกายและจิตใจของบคุคลท่ีแตกตา่งกนัไป จงึน าไปสูพ่ฤติกรรมและการใช้ชีวิตท่ีไมเ่หมาะสม  
ก่อให้เกิดโรคและสขุภาวะท่ีไมป่ลอดภยัทัง้ตนเองและคนรอบข้าง (นิยม จนัทร์นวล และพลากร สืบส าราญ, 2559) 
 ควนับหุร่ีจากการสบูบหุร่ีชนิดตา่งๆ สง่ผลกระทบตอ่ตนเองและบคุคลแวดล้อม ท่ีได้รับควนับหุร่ี โดยท าให้เกิดการ
ระคายเคืองตอ่ระบบทางเดินหายใจ และหากเกิดซ า้ๆ การท างานของระบบหายใจและปอดลดประสทิธิภาพลง และ
ก่อให้เกิดโรค อนัเก่ียวกบัระบบทางเดินหายใจและมะเร็งปอด (วิลาวณัย์ ประทีปแก้ว และคณะ, 2552 ) 
 แม้วา่ภายในสถานท่ีท างาน เช่น มหาวิทยาลยัรังสิตได้มีการจดัสถานท่ีไว้ให้สบูบหุร่ี จากการสงัเกตยงัพบ 
บคุลากร นกัศกึษา ตลอดจนบคุคลภายนอก (เป็นสว่นน้อย) มิได้สบูบหุร่ีในท่ีท่ีทางมหาวิทยาลยัจดัไว้ให้ พฤติกรรมของ
บคุลากรและนกัศกึษาดงักลา่วสง่ผลเสียตอ่สขุภาวะของบคุคลท่ีสญัจรไปมาทัง้ด้าน กลิ่น ควนั และสขุภาพ  การละเมิด
สิทธ์ิอนัชอบธรรมของบคุคลท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ี (พระราชบญัญตัคิุ้มครองสขุภาพของผู้ ท่ีไมส่บูบร่ีุพ.ศ. 2535)  แตต้่องมาได้รับ
ควนัพิษเข้าสูป่อดจงึเป็นสิ่งท่ีควรพิจารณาหาแนวทางป้องกนัความเสี่ยงต่อสขุภาพของนกัศกึษาและบคุลากร รวมถงึ
บคุคลท่ีเดินสญัจรในบริเวณดงักลา่ว นอกจากนีน้กัศกึษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรมในโครงการสว่นใหญ่เป็นนกัศกึษาในสาย
วิทยาศาสตร์สขุภาพซึง่ควรต้องตระหนกัถงึโทษภยัของควนับหุร่ี การเคารพสทิธิของผู้ ไมส่บูบหุร่ี การฝึกทกัษะและ
ประสบการณ์การบรูณาการวิชาความรู้ท่ีเรียนในรายวิชาให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกบัวตัถปุระสงค์ของโครงการวิจยัในครัง้
นี ้
ค าถามวิจัย 
1. มีการละเมิดสิทธิอนัชอบธรรมของบคุคลท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ี ในมหาวิทยาลยัรังสิตมากน้อยเพียงใด 
2. แนวทางการรณรงค์ปลกุจิตส านกึด้านการเคารพสิทธิสว่นบคุคลของผู้อื่นควรเป็นเช่นไรหรือ มีลกัษณะอย่างไร 

การให้ความส าคญัและการมีสว่นร่วมในทกุภาคสว่น เพ่ือการค้นหาแนวทางการเคารพสิทธิสว่นบคุคลจากการสบู
บหุร่ีในพืน้ท่ีสาธารณะ  อาจจะช่วยตอบค าถามวิจยั โดยสะท้อนให้เหน็ถงึปัญหา อปุสรรคและแนวทางในการด าเนินการให้
บรรลเุป้าหมาย  
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8. วัตถุประสงค์ของโครงการ  
 1.  ส ารวจอตัราการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยั
รังสิต 
 2. ส ารวจอตัราการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบู
บหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต 
 3. ส ารวจระดบัคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร 
นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต 
 4. พฒันากิจกรรมสง่เสริมการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีโดยความร่วมมือของบคุลากรและ
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัรังสิต 
 5. ประเมินผลการเคารพสทิธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีโดยใช้อตัราการสบูบหุร่ีและอตัราการละเมิดสิทธิ
สว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต เป็นตวัชีว้ดั 
 
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ   
 1.  ทราบอตัราการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต 
 2. ทราบอตัราการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบู
บหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต 
 3. ทราบระดบัคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร 
นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต 
 4. มีการจดักิจกรรมสง่เสริมการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีโดยความร่วมมือของบุคลากรและ
นกัศกึษา มหาวิทยาลยัรังสิต ในหลากหลายรูปแบบ 
 5. ทราบผลประเมินการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีโดยใช้อตัราการสบูบหุร่ีและอตัราการละเมิด
สิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต เป็น
ตวัชีว้ดั 
 6. การฝึกทกัษะและประสบการณ์การบรูณาการวิชาความรู้ท่ีเรียนในรายวิชาให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกับ
กิจกรรมสง่เสริมการเคารพสทิธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ี 
 
นิยามศัพท์  
 นกัศกึษา         ผู้ ท่ีลงทะเบียนเรียนในภาคการศกึษาท่ี 2 ทกุชัน้ปี รวมถงึนกัศกึษาระดบัปริญญาโท

และปริญญาเอกทัง้หลกัสตูรภาษาไทยและหลกัสตูรนานาชาติ ทกุเพศ 
 บคุลากร           บคุลากรทกุแผนก ในมหาวิทยาลยัรังสิต ทกุเพศ 
 บคุคลภายนอก   ผู้ ท่ีมาติดตอ่ท่ีมหาวิทยาลยัรังสิต ในระยะสัน้ ชัว่โมง –วนั – สปัดาห์ 
 ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี         ผู้ ท่ีสบูบหุร่ี ทกุประเภท ภายในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต  
 การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ   ผู้ ท่ีสบูบหุร่ีนอกบริเวณท่ีจดัให้สบูและควนับหุร่ีสง่ผลถงึบคุคลอื่น 
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      การละเมิดสิทธ์ิสว่นบคุคล    การกระท าผิดกฎหมายวา่ด้วย สถานศกึษาต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี 
                                          ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ.2553 
ค าส าคัญ 
 การเคารพสิทธ์ิ, การละเมิดสิทธ์ิ, การคุ้มครองสิทธ์ิ, การสบูบหุร่ีในท่ีสาธารณะ 
  
10. ทบทวนวรรณกรรมและงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง (พอสังเขป)  

การวิจยัครัง้นีเ้ป็นการศกึษาเพ่ือส ารวจสถิติการสบูบหุร่ีของบคุลากร อาจารย์ นกัศกึษาและบคุคลภายนอกท่ีสบู
บหุร่ีในมหาวิทยาลยัรังสิตอีกทัง้ยงัเป็นการรณรงค์ด้านการเคารพสิทธิผู้ ท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ีและสถานท่ีเหมาะสมในการสบูบหุร่ี
ผ่านกระบวนการวิจยั การสมัภาษณ์ กลุม่บคุลากรได้แก่ คณาจารย์ นกัศกึษาตลอดจนบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีใน
มหาวิทยาลยัรังสิตเก่ียวกบัการเคารพสิทธิ ผู้ ท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ี และสถานท่ีเหมาะสมในการสบูบหุร่ีและยงัมีการจดั
ประชมุสมัมนา การจดัการความรู้ ด้านการเคารพสิทธิผู้ ท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ีซึง่ผู้ วิจยัได้ศกึษาเอกสารท่ีเก่ียวข้องเพ่ือเป็นแนวทาง
ในการศกึษา ดงันี ้

1.   บหุร่ีและผลกระทบจากการสบูบหุร่ี 
2.   สถานการณการสบูบหุร่ีของคนไทย 
3.   กฎหมายท่ีเก่ียวข้องกบัการสบูบหุร่ี 
4.   สถิติการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในมหาวิทยาลยั                                                     
5.   การรณรงค์ด้านการเคารพสิทธิผู้ ท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ีและสถานท่ีเหมาะสมในการสบูบหุร่ี                                                           

 
1. บุหร่ีและผลกระทบจากการสูบบุหร่ี 
1.1 ความหมายของบหุร่ี 

บหุร่ีผลิตมาจากใบยาสบูซึง่เป็นพืชล้มลกุชนิดหนึง่มีช่ือพฤกษศาสตร์วา่ Nicatiana Tubacam พระราชบญัญตัิ
ยาสบู พ.ศ. 2509 ให้ความหมายของบหุร่ีวา่ หมายถงึยาเส้นหรือยาเส้นปรุง ไมว่า่ จะมีใบยาแห้งหรือยาอดัเจือปนหรือไม ่
ซึง่มวนด้วยกระดาษหรือวสัดท่ีุท าขึน้ใช้แทนกระดาษ หรือใบยาแห้งโดยเอายาสบูมาหัน่เป็นฝอยๆ เรียกวา่ยาเส้นแล้วน ามา
มวลด้วยใบตองแห้งใบจาก หรือกระดาษแล้วจดุสบูเช่นเดียวกนั พระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุร่ี พ.ศ. 
2535 ได้ให้ความหมายของบุหร่ีไว้วา่บหุร่ี หมายถงึบหุร่ีซิกาแลต บหุร่ีซิกการ์ บหุร่ีอื่น ยาเส้น หรือยาปรุงตามกฎหมายว่า
ด้วยยาสบูบหุร่ี หมายถงึยาสบูท่ี มีลกัษณะเป็นมวนยาเส้นท่ี ม้วนสบูเองหรือยาเส้นท่ีใช้ กล้องยาสบู (อรวรรณ หุน่ด,ี 2542, หน้า 
16) 

วิลาวณัย์ ประทีปแก้ว และคณะ (2552) กลา่ววา่ใน บหุร่ีนัน้มีสารประกอบตา่งๆอยู่ประมาณ 4,000 ชนิด และมี
สารท่ีก่อให้เกิดโรคมะเร็งไมต ่ากวา่ 42 ชนิด ซึง่สารบางชนิดเป็นอนัตรายท่ีส าคญั ได้แก่ 1. นิโคติน เป็นสารท่ีท าให้คนตดิ
บหุร่ี ออกฤทธ์ิโดยตรงตอ่สมองทัง้เป็นตวักระตุ้น และกดประสาทสว่นกลาง ร้อยละ 95 ของนิโคติน จะไปจบัอยู่ท่ีปอด 
บางสว่นจบัอยู่ท่ีเย่ือหุ้มริมฝีปาก และบางสว่นถกูดดูซมึเข้าสูก่ระแสเลือดมีผลโดยตรงตอ่ตอ่มหมวกไต  2. ทาร์สารคล้าย
น า้มนัดิน ประกอบด้วยสารหลายชนิด เกาะรวมกนัเป็นสารสีน า้ตาล เป็นสารท่ีก่อให้เกิดมะเร็งได้ 3. คาร์บอนมอนอกไซด์
เป็นกาซที่ท าลายคณุสมบตัิการน าพาออกซิเจนของเมด็เลือดแดง ท าให้เมด็เลือดแดงไมส่ามารถจบักบัออกซิเจนได้เท่ากบั
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ระยะเวลาปกติ 4. ไฮโดรเจนไซยาไนด์ เป็นกาซพิษท่ีท าลายเย่ือบผิุวหลอดลมสว่นต้นท าให้เกิดอาการไอเรือ้รังมีเสมหะเป็น
ประจ า 5. ไนโตรเจนไดออกไซด์ เป็นก๊าซพิษท่ีท าลายเยือ้บสุว่นปลายและถงุลมท าให้ผนงัถงุลมบางและโป่งพอง ถงุลมเลก็
ในปอดแตกกลายเป็นถงุขนาดใหญ่6. แอมโมเนีย มีฤทธ์ิระคายเคืองเนือ้เย่ือ ท าให้แสบตาแสบจมกู หลอดลมอกัเสบ ไอ
และมีเสมหะมาก 7. สารกมัมนัตภาพรังสีในควนับหุร่ีมีสารโพโลเน่ียม 210 ท่ีมีรังสีอลัฟ่าอยู่เป็นสาเหต ุ การเกิดโรคมะเร็ง
ปอดและควนบหุร่ียงัเป็นพาหะร้ายแรงในการน าสารกมัมนัตภาพรังสีท าให้ผู้ ท่ีอยู่รอบข้าง ท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ีหายใจเอาอากาศ
ท่ีมีสารพิษเหลา่น่ีเข้าไปด้วย (สถาบนัควบคมุการบริโภคยาสบู, 2541) 
1.2  ผลกระทบตอ่ผู้สบูบหุร่ี 

นิยม จนัทร์นวล และพลากร สืบส าราญ (2559) กลา่ววา่ การสบูบหุร่ีท าให้เกิดผลกระทบตอ่ร่างกาย จิตใจ 
เศรษฐกิจ และสงัคมมากมาย ทัว่โลกมีผู้ เสียชีวิต ด้วยโรคท่ีมีสาเหตจุากการสบูบหุร่ีปีละประมาณ 5 ล้านคน หรือทกุๆ 10 
คน ท่ีเสียชีวิต จะมี 1 คน ท่ี เสียชีวิตจากการสบูบหุร่ี ซึง่คาดวา่ตวัเลขนีจ้ะสงูถงึ 10 ล้านคนตอ่ปีในอีก 10-20 ปีข้างหน้า  ซึง่
การ เสียชีวิตจากการสบูบหุร่ีถือเป็นสาเหตขุองการเสียชีวิต ท่ีมากกวา่การเสียชีวิตด้วยสาเหตอุื่นๆ และหากไมม่ ี การ
เปลี่ยนแปลงหรือลดพฤติกรรมการสบูบหุร่ี แนวโน้มของอตัราการตายด้วยโรคตา่งๆ ท่ีมีสาเหต ุ จากบหุร่ีเช่น โรคหลอดลม
อกัเสบเรือ้รังถงุลมโป่งพอง มะเร็งปอดจะเพ่ิมขึน้   
1.3  ผลกระทบตอ่คนรอบข้างของผู้สบูบหุร่ี 

วิลาวณัย์ ประทีปแก้ว และคณะ (2552) ผลของควนับหุร่ีตอ่บคุคลรอบข้างเคียง การสบูบหุร่ีนอกจากจะมีผลตอ่ผู้
สบูโดยตรงแล้ว ยงัท าให้ผู้อื่นท่ีอยู่ในระยะของ ควนับหุร่ีสดูเอาพิษจากควนับหุร่ีเข้าไปด้วย ท าให้เกิดอนัตรายได้
เช่นเดียวกบัผู้สบูบหุร่ี ซึง่ผลกระทบ ของบหุร่ีท่ีมีผลตอ่คนรอบข้างเคียงพอสรุปได้ดงันี ้ 

1.3.1 เดก็ การสบูบหุร่ีของคนในครอบครัว ท าให้เดก็ป่วยด้วยโรคหลอดลมอกัเสบ ปอด บวม หอบหืด หอูกัเสบ
เพ่ิมมากขึน้  

1.3.2 หญิงมีครรภ์ท่ีสบูบหุร่ีจะท าให้น า้หนกัตวัในขณะตัง้ครรภ์เพ่ิมน้อยกวา่ปกติและมี โอกาสแท้ง คลอดก่อน
ก าหนด ตกเลือดในระหวา่งคลอด และหลงัคลอดมากเป็น 2 เท่าของหญิง ตัง้ครรภ์ท่ีไมไ่ด้สบูบหุร่ี นอกจากนัน้ยงัท าให้เกิด
ภาวะรกลอกตวัก่อนก าหนดมากขึน้ ลกูท่ีคลอดจากแมท่ี่สบูบหุร่ี อาจมีน า้หนกัและความยาวตวัน้อยกว่าปกติพฒันาการ
ทางด้านสมองช้ากว้า เดก็ปกติอาจมความผิดปกติทางด้านระบบประสาท ระบบความจ า  

1.3.3 คูส่มรสของผู้สบูบหุร่ี มโีอกาสเป็นมะเร็งปอดมากกวา่คูส่มรสที่ไมส่บูบหุร่ีเป็น 2 เท่า มีความเสี่ยงท่ีจะเป็น
โรคหวัใจ  

1.3.4 คนทัว่ๆไป บคุคลทัว่ๆไปท่ีอยู่ในบรรยากาศท่ีผู้อื่นสบูบหุร่ีอยู่ควนับหุร่ีจะท าให้เกิดอาการเคืองตา ปวดศีรษะ 
คดัจมกู น า้มกูไหล โดยเฉพาะผู้ ท่ีเป็นโรคหอบหืดอยู่แล้ว โรคหวัใจ โรค หลอดลมอกัเสบ มีอาการก าเริบเพ่ิมมากขึน้ 
(สถาบนัควบคมุการบริโภคยาสบู, 2541 ) 
 
2.  สถานการณการสูบบุหร่ีของคนไทย 

รายงานสถิติการบริโภคยาสบูของประเทศไทย พ.ศ. 2561 ศนูย์วิจยัและจดัการความรู้เพ่ือการควบคมุยาซุบ 
(ศจย.) มหาวิทยาลยัมหิดล ระบวุา่สถานการณ์ด้านพฤติกรรมการบริโภคยาสบู ทัว่ประเทศ ปี พ.ศ. 2560 พบวา่ ประชากร
ท่ีมีอาย ุ15 ปีขึน้ไป เป็นผู้สบูบหุร่ี 10.7 ล้านคน (ร้อยละ 19.1) อตัราการ บริโภคยาสบูตามกลุม่อายุ15-18 ปีเท่ากบัร้อยละ 
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7.8 โดยในภาพรวม อตัราการสบูบหุร่ีมีแนวโน้มลดลง ยกเว้นกลุม่อาย ุ19-24 ปี จากปี พ.ศ. 2534-2560 อตัราการบริโภค
ยาสบูของประชากรเพศชายมีอตัราการเปลี่ยนแปลงท่ีลดลงน้อยกกวา่ เพศหญิง คือ ร้อยละ 36.42 และร้อยละ 66 และเพศ
หญิงมีอตัราการบริโภคยาสบูตา่งจากทกุปีท่ีผ่านมา คือร้อยละ 1.7   ในปี พ.ศ. 2560 อตัราการสบูบหุร่ีของผู้ ท่ีมีระดบั
การศกึษาประถมศกึษามีอตัราการสบูบหุร่ีปัจจบุนัสงูสดุ รองลงมาเป็นระดบัมธัยมต้น ผู้ ท่ีไมเ่คยเรียน ระดบัมธัยมปลาย
และระดบัอดุมศกึษาขึน้ไปคือร้อยละ 22.0, 21.5, 18.1, 18.0 และ 7.7 ตามล าดบั ทกุระดบัการศกึษามีอตัราการสบูบหุร่ี
ลดลงจากปี 2557 และผู้ ท่ีมีระดบัการศกึษาอดุมศกึษาขึน้ไปอตัราการเปลี่ยนแปลงลดลงมากท่ีสดุคือร้อยละ 64.68  

ผู้อยู่อาศยันอกเขตเทศบาลมีอตัราการสบูบหุร่ีสงูกวา่ในเขตเทศบาลในทกุรอบการส ารวจ โดยอตัราการ 
เปลี่ยนแปลงลดลงของนอกเขตเทศบาสงูกวา่ในเขตเทศบาลเลก็น้อย คือ ร้อยละ 39.07 และ 35.61 ตามล าดบั อตัราการ
สบูบหุร่ีในแตล่ะภมูิภาคของประเทศไทยลดลงอย่างตอ่เน่ือง ภาคใต้ยงัมีอตัราการสบูบหุร่ีท่ีสงูท่ีสดุ รองลงมาเป็นภาค
ตะวนัออกเฉียงเหนือ กลาง เหนือ และกรุงเทพมหานคร (อตัราการเปลี่ยนแปลงภาคเหนือ กลาง ตะวนัออกเฉียงเหนือ 
กรุงเทพมหานครและใต้เท่ากบัร้อยละ 48.48, 39.54, 39.51, 23.34 และ 20.52 ตามล าดบั) แสดงให้เห็นวา่มาตรการใน
การควบคมุยาสบูท่ีผ่านมา ได้ผลดีมากในภาคเหนือ และยงัไมค่อ่ยได้ผลในภาคใต้  

ปี พ.ศ. 2560 ประชากรไทยอาย ุ 15 ปีขึน้ไปท่ีเร่ิมสบูบหุร่ีครัง้แรกของผู้ ทีสบูบหุร่ีเป็นประจ าคืออาย ุ 18.1 ปี ซึง่ 
เพ่ิมขึน้เลก็น้อยจากปี 2557 ซึง่มีอายเุฉลี่ยท่ีเร่ิมสบูคือ 17.8 ปี เม่ือเปรียบเทียบในแตล่ะกลุม่วยั ในปี 2560  พบวา่ กลุม่
เยาวชน มีอายเุฉลี่ยท่ีเร่ิมสบู 16.2 ปี ซึง่เพ่ิมขึน้จากปี 2557 คือ 15.6 ปี สบูนในกลุม่วยัท างาน และกลุม่สงูอายมุีอายเุฉลี่ย
ท่ีเร่ิมสบูไมแ่ตกตา่งกนัมากในแตล่ะปี โดยจะอยู่ในช่วงประมาณ 18-19 ปี  ผู้บริโภคยาสบูปัจจบุนัอาย ุ15 ปีขึน้ไป ระหวา่ง
ปี พ.ศ. 2547-2554 มีสดัสว่นของผู้สบูบหุร่ีซองและบหุร่ีมวน เองเกือบอย่างละ 50% ตัง้แตปี่ พ.ศ. 2556 พบวา่มีสดัสว่น
ของผู้สบูบหุร่ีซองสงูกวา่ผู้สบูบหุร่ีมวนเอง ในปี พ.ศ. 2560 ประชากรอาย ุ 15 ปีขึน้ไปท่ีสบูบหุร่ีเป็นประจ านิยมสบูบหุร่ีท่ี
ผลิตจากโรงงานถงึร้อยละ 56 รองลงมาคือบหุร่ีมวนเองร้อยละ 49.3 มวนประเภทอื่นมีร้อยละ 0.1  ผู้สบูบหุร่ีเป็นประจ ามี
จ านวนบหุร่ีท่ีสบูเฉลี่ยตอ่วนัลดลงจากทกุปีท่ีผ่านมาเหลือเพียง 10 มวนตอ่วนั ในปี พ.ศ. 2560 (ในปี พ.ศ.2554 และ พ.ศ. 
2557 จ านวนบหุร่ีท่ีสบูโดยเฉลี่ยตอ่วนั เป็น 10.8 และ 11.5 มวนตอ่วนั)  ในปี พ.ศ. 2560 พบวา่ ผู้สบูบหุร่ีมีคา่ใช้จ่ายใน
การซือ้ผลิตภณัฑ์ยาสบูเฉลี่ยตอ่เดือนเท่ากบั 546 บาท   

ผลการส ารวจของโครงการกาส ารวจพฤติกรรมการสบูบหุร่ีและดื่มสรุาของประชากรไทย พ.ศ. 2560 จากการ 
สอบถามสมาชิกในครัวเรือนท่ีสบูบหุร่ี พบวา่มีร้อยละ 32.7 ท่ีเคยมีการสบูบหุร่ีในตวับ้าน  สว่นการได้รับควนับหุร่ีมือสองใน
ท่ีสาธารณะ พบวา่ ตลาดสดหรือตลาดนดัและร้านอาหาร/ภตัตาคาร/สถานท่ีท่ีจ าหน่ายอาหารเคร่ืองดื่มเป็นสถานท่ีท่ีมีการ
พบเห็นได้กลิ่น/พบเห็นก้นบหุร่ีมากท่ีสดุ 

อีกรายงานโดยวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ได้ระบวุา่  สถานการณ์การสบูบหุร่ี
ของประชากรไทย ในรอบ 20 ปีท่ีผ่านมา อตัราการสบูบหุร่ีของประชากร อาย ุ 15 ปี ขึน้ไป ลดลงจากร้อยละ 32.0 ในปี 
พ.ศ. 2534 เหลือร้อยละ 20.7 ในปี พ.ศ.2552 และเพ่ิมขึน้ ในปี พ.ศ. 2554 เป็นร้อยละ 21.3 โดยมีจ านวนผู้สบูบหุร่ีทัง้หมด 
11.5 ล้านคน แบ่งเป็นเพศชาย 10.9 ล้าน คน เพศหญิง 5.9 แสนคน โดยเพศชายจะสบูบหุร่ี มากกว่าเพศหญิง 20 เท่าเมื่อ
พิจารณาในแตล่ะช่วงวยั พบวา่ วยัรุ่นสบูบหุร่ีมากถงึ 1.7 ล้านคน หรือคิดเป็น ร้อยละ 17.2 ของวยัรุ่นทัง้หมด ทัง้นีอ้ายเุร่ิม
สบูบหุร่ี ลดน้อยลง จากเดิมสบูบหุร่ีประจ าเม่ืออายเุฉลี่ย 17.0 ปี เป็น 16.2 ปี  แสดงให้เห็นวา่ผู้สบูบหุร่ีไมไ่ด้ ตระหนกัถงึ
พิษภยัของบหุร่ี ประกอบกบับริษัทบหุร่ีมีกลยทุธ์ทางการตลาดและเป้าหมายท่ีเน้นการขาย ให้กบักลุม่เดก็และวยัรุ่นท่ีอายุ
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ต ่ากวา่ 15 ปี เพ่ือเป็นการเพ่ิมนกัสบูหน้าใหม ่ซึง่ปัจจยัท่ีสง่เสริมท าให้วยัรุ่นสบูบหุร่ีมากขึน้ มีหลายปัจจยั เช่น ความเครียด 
เพ่ือน และพฒันาการของวยัรุ่นท่ีมีการเปลี่ยนแปลงด้าน ร่างกาย อารมณ์ และจิตสงัคม จงึท าให้มีความอยากรู้ อยากลอง 
ต้องการการยอมรับ ความรักจากบคุคลอื่น โดยเฉพาะอย่างย่ิงในช่วงวยั 13-19 ปี ท่ีม ี พฒันาการทางด้านอารมณ์ท่ี
แปรปรวน มกัตดัสนิใจ ด้วยอารมณ์ ดงันัน้จงึเป็นช่วงวยัท่ีถกูชกัจงูได้ง่าย บางครัง้อาจมีความเครียดไมส่ามารถจดัการด้วย 
ตนเองได้ อาจหนัไปสบูบหุร่ีเพ่ือลดความเครียดของ ตนเองก็ได้ การเร่ิมสบูบหุร่ีเม่ืออายยุงัน้อยจะเพ่ิม โอกาสเสี่ยงตอ่การ
เสียชีวิตก่อนวยัอนัควร มีผลท าให้ สบูบหุร่ีติดเป็นนิสยั ซึง่มีแนวโน้มท่ีจะเป็นผู้สบูจดัใน อนาคตท าให้ยากตอ่การเลิกสบู
และมีโอกาสเจ็บป่วย มากกวา่คนท่ีสบูในวยัผู้ ใหญ่  
 
3.  กฎหมายที่เก่ียวข้องกับการสูบบุหร่ี 
3.1   พระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพของผู้ ท่ีไมส่บูบร่ีุพ.ศ. 2535 มีสาระส าคญั คือ มีการก าหนดประเภทของสถานท่ี
ให้มีเขตสบูบหุร่ี เขตปลอดบหุร่ี หากเจ้าของสถานบริการท่ีไมไ่ด้มีการจดัสว่นใด     สว่นหนึง่หรือทัง้หมดเป็นเขตสบูบหุรหร่ี 
หรือเขตปลอดบหุร่ีจะต้องระวางโทษ  ปรับไมเ่กิน 20,000 บาท หรือมิได้จดัเขตสบูบหุร่ีให้เป็นไปตามมาตรฐานลกัษณะทาง
กฎหมายก าหนด ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 10,000 บาท หรือสถานท่ีนัน้ ๆ ไมไ่ด้มีเคร่ืองหมาย ในเขตสบูบหุร่ีหรือเขต 
ปลอดบหุร่ี ตามหลกัเกณฑ์ท่ีก าหนดก็ต้องระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท ส าหรับผู้ ท่ีสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ีกต้็อง
ระวางโทษปรับไมเ่กิน 2,000 บาท เช่นเดียวกนั ส าหรับสถานท่ีตา่งๆ ท่ีอยู่ในข่ายของ กฎหมายฉบบันีบ้งัคบั ได้แบ่งสถานท่ี
ออกเป็น 4 ประเภท ดงันี ้ 
ประเภทที่ 1 : สถานท่ีท่ีเป็นเขตปลอดบหุร่ีทัง้หมด “ห้ามสบูบหุร่ีโดยเดด็ขาด” ได้แก่สถานท่ีสาธารณะดงัตอ่ไปนี ้  1. 
 รถยนต์โดยสารประจ าทางทัว่ไป ทัง้ปรับอากาศและไมป่รับอากาศ  
  2.  รถยนต์โดยสารรับจ้างทัว่ไป ทัง้ปรับอากาศและไมปรับอากาศ  
  3.  ตู้รถโดยสารของการรถไฟ สว่นท่ีมีการปรับอากาศ  
                        4.  เรือโดสารประจ าทางและเรือโดยสารทัว่ไป  
                        5.  เคร่ืองบินโดยสารภายในประเทศ  
                       6.  ลิฟต์โดยสาร 
                        7.  รถรับสง่นกัเรียน  
                        8.  ห้องชมมหรสพ 
ประเภทที่ 2: สถานท่ีท่ีเป็นเขตปลอดบุหร่ีเฉพาะช่วงเวลาเปิดท าการเท่านัน้ ยกเว้น บริเวณห้องพกัสว่นตวัและห้องท างาน
สว่นตวัของผู้ปฏิบตัิงานไดแก่  

1.  โรงเรียนหรือสถานศกึษาระดบัมธัยมศกึษาและต ่ากวา่  
2.  อาคารจดัแสดงศิลปวฒันธรรม พิพิธภณัฑ์ และหอศิลป์   
3.  ห้องสมดุ  
4.  สถานท่ีรับเลีย้งเดก็ก่อนวยัเรียน  
5.  เรือโดยสารปรับอากาศเฉพาะบริเวณปรับอากาศ  
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ประเภทที่ 3 : สถานท่ีสาธารณะท่ีจะต้องจดัให้มีบริเวณ “เขตปลอดบหุร่ี” ได้แก่ 
1.  สถานพยาบาล  
2.  อาคารของมหาวิทยาลยัวิทยาลยัและสถาบนัการศกึษาระดบัอดุมศกึษา  
3.  ศนูย์การค้าและห้างสรรพสินค้า เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ  
4.  อาคารแสดงสินค้า หรือนิทรรศการเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ  
5.  สนามกีฬาในร่ม  
6.  สถานท่ีราชการและรัฐวิสาหกจิ เฉพาะบริเวณท่ีประชาชนเข้าไปใช้บริการ  
7.  ธนาคารและสถาบนัการเงิน เฉพาะบริเวณท่ีประชาชนเขาไปใช้บริการ  
8.  โรงมหรสพ เฉพาะบริเวณท่ีจดัไว้คอยเข้าชม ที่มีระบบปรับอากาศ  
9.  ท่ีพกัผู้ โดยสารรถประจ าทาง เฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานท่ีสาธารณะประเภท 3 นี ้

สามารถสบูบหุร่ีได้เฉพาะบริเวณท่ีก าหนดเป็น “เขต สบูบหุร่ี” และห้องสว่นตวั หรือห้องท างาน
สว่นตวั ของผู้ปฏิบตัิงานในสถานท่ีนัน้เท่านัน้ 

ประเภทที่ 4 : สถานท่ีสาธารณะ ซึง่มีเพียงสองประเภท คือ  
1.  ตู้รถโดยสารทัว่ไปของการรถไฟ  
2.  สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร และสถานท่ีจดัเลีย้งเฉพาะบริเวณท่ีมีระบบปรับอากาศ สถานท่ี

สาธารณะทัง้ 4 ประเภทนี ้ ตลอดเวลาเปิดท าการจะต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ยกเว้นบริเวณท่ี
จดัเป็น “เขตสบูบหุร่ี” ซึง่จะต้องไมเ่กินร้อยละ 50 ของสถานท่ีนี ้ ส าหรับบทลงโทษผู้ ฝ่าฝืนจะ
ได้รับโทษ พอสรุปได้ดงันี ้ 1. ใครฝ่าฝืนสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ีถกูปรับไมเ่กิน 2,000 บาท 2. 
ร้านค้าหรือสถานท่ีสาธารณะใดฝ่าฝืน ไมจ่ดัให้เป็นเขตปลอดบหุร่ีหรือเขตสบูบหุร่ี ตามกฎหมาย
ท่ีก าหนดจะถกูปรับไมเ่กิน 10,000 บาท 3. ร้านค้าหรือสถานท่ีสาธารณะใด ไมจ่ดัให้เขตสบูบหุร
มีสภาพลกัษณะมาตรฐานตาม ท่ีรัฐมนตรีก าหนดจะถกูปรับไมเ่กิน 10,000 บาท  4. 
 ร้านค้าหรือสถานท่ีสาธารณะใด ฝ่าฝืนไมจ่ดัให้มี“เคร่ืองหมายเขตปลอดบหุร่ี” ตาม 
หลกัเกณฑ์ต้องถกูปรับไม่เกิน 20,000 บาท เพ่ือให้มีการคุ้มครองสขุภาพผู้ ไมส่บูบหุรในสถานท่ี
สาธารณะได้ครอบคลมุมากขึน้ กระทรวงสาธารณสขุได้ประกาศกระทรวงสาธารณสขุ ฉบบัท่ี 
18 (ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพ ของผู้ ไมส่บูบหุร่ี พ.ศ. 2535) เพ่ือให้สถานท่ีสาธารณะ
ท่ีจะต้องจดัให้ มีการคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บู บหุร่ีเพ่ิมเติมจากประกาศกระทรวง
สาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 17) คือ 1. ผบั – บาร์และสถานบริการอื่น ๆ โดยมีพืน้ท่ีสว่นท่ีติด
เคร่ืองปรับอากาศ ต้องเป็น เขตปลอดบหุร่ีทัง้หมด และพืน้ท่ีสว่นท่ีไมไ่ด้ติดเคร่ืองปรับอากาศ 
ต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ยกเว้นพืน้ท่ี ท่ีจดัไว้เป็นเขตสบูบหุร่ี 2. ร้านอาหารที่ไมไ่ด้ติด
เคร่ืองปรับอากาศ ต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ยกเว้นพืน้ท่ีท่ีจดัไว้ เป็นเขตสบูบหุร่ี 3. ตลาดท่ีไมไ่ด้
ติดเคร่ืองปรับอากาศ ต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ยกเวนพืน้ท่ีท่ีจดัไว้เป็น เขตสบูบหุร่ี 4. สถานท่ี
ตอ่ไปนีใ้นสว่นท่ีไมเ่ป็นพืน้ท่ีปรับอากาศ ต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ยกเว้น พืน้ท่ีท่ีจดัไว้เป็นเขตสบู
บหุร่ี – สถานท่ีจดัแสดงศิลปวฒันธรรม  พิพิธภณัฑ์สถาน หรือหอศิลป์ – ห้างสรรพสนิค้า 



11 
 

 
 

ศนูย์การค้า สถานท่ีแสดงสินค้าหรือนิทรรศการ - ร้านตดัผม ร้านตดัเสือ้ สถานเสริมความงาม – 
สถานบริการคอมพิวเตอร์ อินเตอร์เน็ต ตู้ เกม หรือตู้คาราโอเกะ - บริเวณโถงพกัคอยของโรงแรม 
รีสอร์ท หอพกั ห้องเช่า อาคารชดุคอนโดมิเนียม คอร์ท หรืออพาร์ทเมนต์ ส าหรับสภาพและ
ลกัษณะของเขตสบูบหุร่ี ตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุร่ีพ.ศ. 2535 เขต
สบูบหุร่ีต้องมีสภาพและลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 1.ไมอ่ยู่ในบริเวณท่ีก่อให้เกิดความเดือดร้อนล า
คาญแก่ประชาชนท่ีอยู่บริเวณข้างเคียง 2. ไมอ่ยู่ในบริเวณทางเข้า – ออกของสถานท่ีท่ีให้มีการ
คุ้มครองสขุภาพของผู้ ไมส่บู บหุร่ี 3. ไมอ่ยู่ในบริเวณท่ีเปิดเผยอนัเป็นท่ีเหน็ได้ชดัแก่ผู้มาใช้
สถานท่ีนัน้ ส าหรับสภาพและลกัษณะของเขตปลอดบหุร่ีตามพระราชบญัญตัิคุ้มครองสขุภาพ
ของ ผู้ ไมส่บูบหุร่ีพ.ศ. 2535 เขตปลอดบหุร่ีต้องมีสภาพและลกัษณะดงัตอ่ไปนี ้ 1.ต้องแสดง
เคร่ืองหมายเขตปลอดบหุร่ีตามกระทรวงสาธารณสขุประกาศก าหนด 2. ไมม่ี การสบูบหุร่ี 3. ไม่
มีอปุกรณ์หรือสิ่งอ านวยความสะดวกส าหรับการสบูบหุร่ี การจดัเป็นเขตปลอดบหุร่ีถกูต้องตาม
กฎหมาย หมายถงึ มีเคร่ืองหมายแสดงเขต ปลอดบหุร่ีได้ถกูต้องตามพระราชบญัญตัิคุ้มครอง
สขุภาพของผู้ ไมส่บูบหุร่ี พ.ศ. 2535 และตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุท่ีออกโดยอาศยั
อ านาจตามพระราชบญัญตัิดงักลา่วโดยตลอด1) บริเวณทางเข้า-ออก (ประต/ูรัว้/ขอบเขตของ
สถานท่ีนัน้ๆ) 2) บริเวณอื่นๆท่ีเห็นได้ชดัเจนภายในและภายนอกตวัอาคาร  

3.2 พระราชบญัญตัิควบคมผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2535 มีสาระที่ส าคญั คือ  
1.  ห้ามขาย แลกเปลี่ยน ให้บหุร่ีแก่เดก็อายตุ ่ากวา่ 18 ปีหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคกุ 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 
2,000 บาท  
2.  ห้ามขายบหุร่ีด้วยเคร่ืองขาย เช่น เคร่ืองหยอดเหรียญหากฝ่าฝืนต้องระวางโทษจ าคกุ 1 เดือน หรือปรับไมเ่กิน 
2,000 บาท  
3.  ห้ามขายโดยการลด แลก แจก แถม ให้แลกเปลี่ยน ให้หรือเสนอสิทธิในการเข้าชม การแข่งขนั การแสดงการ
ให้บริการ หากฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 20,000 บาท  
4.  ห้ามแจกบหุร่ีเป็นตวัอย่าง/เพ่ือให้แพร่หลาย  (ยกเว้นให้ตามประเพณีนิยม) หากฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 20,000 บาท  
5.  ห้ามไมใ่ห้มีการโฆษณาในสื่อทกุทาง ทัง้ทางตรงและทางอ้อม หากฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 200,000 บาท  
6.  ห้ามโฆษณาสินค้าท่ีใช้บหุร่ีเป็นเคร่ืองหมายของสินค้านัน้ หากฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 20,000 บาท  
7.  ห้ามผลิต น าเข้าโฆษณาสินค้าท่ีเลียนแบบบหุร่ีหากฝ่าฝืนปรับไมเ่กิน 20,000 บาท  
8.  ผู้ผลิตหรือน าเข้า ต้องแจงรายการสว่นประกอบของบหุร่ี ให้กระทรวงสาธารณสขุ หากฝ่าฝืนมีโทษจ าคกุไมเ่กิน 6 
เดือน หรือปรับไมเ่กิน 100,000 บาท  
9.  ผู้ผลิต ผู้น าเข้า ต้องแสดงฉลากท่ีซองบหุร่ีตามหลกัเกณฑ์ของกระทรวงสาธารณสขุ หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไมเกิน 
100,000 บาท  
10.  ห้ามผลิตบหุร่ีท่ีมิได้แสดงฉลาก หากฝ่าฝืนมีโทษปรับไมเ่กิน 20,000 บาท 
4.  สถติกิารสูบบุหร่ีของบุคลากร อาจารย์ นักศึกษา และบุคคลภายนอกที่สูบบุหร่ีในมหาวิทยาลัย 
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ตามวารสารวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี ปีท่ี 18 ฉบบัท่ี 2 พฤษภาคม – สิงหาคม 2559  
สถานการณ์การสบูหร่ีุของบคุลากรและนกัศกึษามหาวิทยาลยัอบุลราชธานี : ภายใต้โครงการมหาวิทยาลยัอบุลราชธานี
ปลอดบหุร่ี The situation of Smoking Behavior among Staff and Students at Ubon Ratchathani University: Smoke 
Free Ubon Ratchathani University Project โดยนิยม จนัทร์นวล และพลากร สบืส าราญ ระบวุา่ พฤติกรรมการสบูบหุร่ี 
พบวา่ กลุม่ ตวัอย่างสบูบหุร่ีร้อยละ 15.5 บคุลากรสบูบหุร่ี ร้อยละ 26.0 อายเุฉลี่ยท่ีเร่ิมสบูบหุร่ี 18.9 ปี สบูบหุร่ีทกุวนัร้อย
ละ 46.2 เฉลี่ยวนัละ 8.0 มวน สาเหตใุนการสบูบหุร่ีต้องการผ่อนคลายร้อยละ 41.00 สบูบหุร่ีประเภทบหุร่ีโรงงานร้อยละ 
89.7 สว่นใหญ่สบูบหุร่ีท่ีบ้านและมหาวิทยาลยัร้อยละ 56.4 ในมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่สบูบหุร่ีพืน้ท่ีนอกอาคารร้อยละ 64.1 
และมีความต้องการเลิกสบูบหุร่ีร้อยละ 71.8 สว่นนกัศกึษา พบวา่สบูบหุร่ีร้อยละ 11.5 อายเุฉลี่ยท่ีเร่ิมสบูบหุร่ี 16.6 ปี สบู
บหุร่ีเกือบทกุวนัร้อยละ 45.7 เฉลี่ยวนัละ 7.1 มวน) สาเหตใุนการสบูบหุร่ีสบูตามเพ่ือนร้อยละ 56.5 สบูบหุร่ี ประเภทบหุร่ี
โรงงานร้อยละ 97.8 สว่นใหญ่ท่ีบ้านและ มหาวิทยาลยัร้อยละ 50.0 ในมหาวิทยาลยัสว่นใหญ่ สบูบหุร่ีพืน้ท่ีนอกอาคารร้อย
ละ 72.0 และมีความ ต้องการเลิกสบูบหุร่ีร้อยละ 89.1 

ปัจจยัท่ีความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีของ บคุลากร พบวา่ เพศ สายงานท่ีปฏิบตัิ ทศันคติตอ่การ สบูบหุร่ี และการมี
บคุคลในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี มี ความสมัพนัธ์กบัการสบูบหุร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิติ   นกัศกึษา พบวา่ เพศ อาย ุทศันคติ
ตอ่การสบูบหุร่ี และ การมีบคุคลในครอบครัวท่ีสบูบหุร่ี มีความสมัพนัธ์กบั การสบูบหุร่ีอย่างมีนยัส าคญัทางสถิต 

ความคิดเห็นเก่ียวกบัการด าเนินงาน มหาวิทยาลยัปลอดบหุร่ี พบวา่ บคุลากรและนกัศกึษา เห็นด้วยกบัการ
ด าเนินงานมหาวิทยาลยัปลอดบหุร่ี ร้อยละ 92.5 โดยต้องการให้มหาวิทยาลยัจดัเขตพืน้ท่ี สบูบหุร่ีร้อยละ 85.88 ต้องการ
ให้จดักิจกรรมรณรงค์ เพ่ือการไมส่บูบหุร่ีร้อยละ 84.5 เช่น ให้จดับอร์ดให้ ความรู้เก่ียวกบับหุร่ีในแตล่ะอาคารร้อยละ 51.1 
จดั กิจกรรมให้ความรู้โดยเสียงตามสายร้อยละ 30.0 เดิน รณรงค์ร้อยละ 42.4 และอบรมให้ความรู้พิษภยัจาก การสบูบหุร่ี
ร้อยละ 47.6 และต้องการให้จดักิจกรรม ช่วยเลิกสบูบหุร่ีร้อยละ 81.3 ตวัอย่างเช่น สนบัสนนุ ผลิตภณัฑ์ช่วยอดบหุร่ีร้อยละ 
31.3 จดัอบรมวิธีการ เลิกสบูบหุร่ีร้อยละ 56.5 จดัตัง้คลินิกเลกิบหุร่ีร้อยละ 57.0 
5.  การรณรงค์ด้านการเคารพสิทธิผู้ที่ไม่ได้สูบบุหร่ีและสถานที่เหมาะสมในการสูบบุหร่ี 

นิยม จนัทร์นวล และพลากร สืบส าราญ กลา่ววา่ รัฐบาลได้หนัมาให้ความส าคญักบัการรณรงค์ไมส่บูบหุร่ีของ
ประชาชนมากขึน้ เช่น มีนโยบายตอ่ต้านการสบูบหุร่ี การป้องกนัการสบูบหุร่ีในกลุม่นกัเรียน นิสิต นกัศกึษา ด้วยวิธีการ
ตา่งๆ โดยมีกฎหมายก าหนดให้ สถานศกึษาต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ตามประกาศ กระทรวงสาธารณสขุ (ฉบบัท่ี 19) พ.ศ.
2553 ก าหนดให้สถานศกึษาต้องเป็นเขตปลอดบหุร่ี ส านกังานคณะกรรมการการอดุมศกึษา ได้เลง็เห็น ความส าคญัของ
เยาวชน จงึก าหนดให้สถาบนั อดุมศกึษาด าเนินงานเก่ียวกบัการควบคมุการบริโภค ยาสบู ได้มีการพิจารณามาตรการ
ควบคมุการบริโภคยาสบู เพ่ือสงัคมให้ทราบและถือปฏิบตัิ  มหาวิทยาลยัอบุลราชธานี เป็นสถาบนัการอดุมศกึษา ท่ี
ประกอบด้วยผู้ เช่ียวชาญ นกัวิชาการ หลากหลาย สาขาวิชาถือเป็นกลุม่บคุคลท่ีเป็นตวัอย่างในการ พฒันาด้านวิชาการ
และด้านสขุภาพให้กบัประชาชน ผนวกกบัเป็นสถาบนัผลิตก าลงัคนท่ีส าคญัในการ พฒันาประเทศชาติ จงึควรเป็นองค์กร
ตวัอย่างในการ ด าเนินงานเก่ียวกบั การควบคมุ ป้องกนั การสบูบหุร่ีใน สถาบนัอดุมศกึษาให้เป็นสถาบนัการศกึษาปลอด
บหุร่ี  
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11.  ระเบียบวิธีวิจัย ให้ระบุรายละเอียดต่อไปนี ้ 
ระเบียบวิธีวิจยั การวิจยัเชิงปฏิบตัิการแบบมีสว่นร่วม (Participatory Action Research : PAR) 
การด าเนินงานการศกึษา วิจยั แบ่งออกเป็น 3 ช่วง ได้แก ่
ช่วงที่ 1. เป็นการส ารวจอตัราการสบูบหุร่ี ส ารวจอตัราการละเมิดสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ี และส ารวจ

ระดบัคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ี
สบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต โดยใช้แบบสอบถาม [ท่ีได้รับการทดสอบความเท่ียงตรง (ครอนบคั อแลฟา) แล้ว
น าไปพฒันาเป็นแบบเก็บข้อมลูออนไลน์ในกลุม่ตวัอย่าง โดยใช้ IPAD หรือ โทรศพัท์มือถือ (Mobile phone) เป็นเคร่ืองมือ
ท่ีใช้เก็บข้อมลู ข้อมลูจะถกูจดัเก็บผ่านกเูกิล้ฟอร์มและแปลงเข้าสูโ่ปรแกรมวิเคราะห์ทางสถิติเชิงพรรณนา คือ คา่เฉลี่ย สว่น
เบ่ียงเบนมาตรฐาน ร้อยละ และหาความสมัพนัธ์โดยใช้สถิติอ้างอิง และน าเสนอในรูปของความเรียง กราฟ  และแผนภมู ิ
นอกจากนีแ้บบสอบถามได้รับการอนมุตัิจากคณะกรรมการโครงการจริยธรรมการวิจยัในคน (แบบยกเว้น)] และการ
สมัภาษณ์ ทัง้นีก้ลุม่ตวัอย่างคือ บคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต จ านวน 
1,250 คน และท่ีไมส่บูบหุร่ี จ านวน 1,250 คน รวมจ านวนกลุม่ตวัอย่าง 2,500 คน และผู้ เก็บข้อมลูคือ นกัศกึษาท่ี
ลงทะเบียนเรียนในวิชา ANA100, BCH100, BMS214, BMS327, CHM101, CHM102, CHM252, และ MAT142 จ านวน
ประมาณ 600 คน โดยกระจายให้เก็บข้อมลูจากประชากรท่ีสบูบหุร่ีและไมส่บูบหุร่ีครบทกุอาคารภายในมหาวิทยาลยัรังสิต 
(นกัศกึษา 1 คน เก็บข้อมลูจากแบบสอบถามและการสมัภาษณ์กลุม่ตวัอย่าง 2 – 3 คน) ภายในระยะเวลา 2 เดือน 
(ประมาณเดือนกมุภาพนัธ์ –  เดือนมีนาคม 2562) 

ช่วงที่ 2. เป็นการประชมุเชิงปฏิบตัิการเพ่ือพฒันากิจกรรมสง่เสริมการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีใน
รูปแบบตา่งๆ โดยความร่วมมือของบคุลากรและนกัศกึษา มหาวิทยาลยัรังสิต ทัง้นีเ้พ่ือการฝึกทกัษะและประสบการณ์
การบรูณาการวิชาความรู้ท่ีเรียนในรายวิชาให้เช่ือมโยงและสอดคล้องกบักิจกรรมสง่เสริมการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการ
สบูบหุร่ี 

ช่วงที่ 3. เป็นการประเมินผลการเคารพสทิธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีโดยใช้อตัราการสบูบหุร่ีและอตัราการ
ละเมิดสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสติ 
เป็นตวัชีว้ดั พร้อมทัง้การประชาสมัพนัธ์และเผยแผ่ข้อมลูผ่านทางสื่อตา่งๆ เช่น เวบ็ไซด์ อินโฟกราฟิค และมลัติมีเดีย เป็น
ต้น 
 
12.  ขอบเขตของการวิจัย  

สมมติฐานการวิจยั การจดักิจกรรมการรณรงค์แบบมสีว่นร่วมในทกุภาคสว่นเป็นกลไกท่ีส าคญัในการปลกุ
จิตส านกึด้านการเคารพสิทธิสว่นบคุคลอนัเน่ืองมาจากการสบูบหุร่ี ทัง้นีภ้ายหลงัการด าเนินโครงการแล้วเสร็จ คา่ร้อยละ
การละเมิดสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยั
รังสิต ควรลดลง และคา่ร้อยละระดบัคะแนนความคิดเห็นเก่ียวกบัการเคารพสิทธิสว่นบคุคลด้านการสบูบหุร่ีของบคุลากร 
นกัศกึษา และบคุคลภายนอกท่ีสบูบหุร่ีในบริเวณมหาวิทยาลยัรังสิต ควรเพิ่มขึน้ 
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13.  แผนการด าเนินงานตลอดโครงการ 2562 
 มกราคม     จดัท าข้อเสนอโครงการ  และขอจริยธรรมการวิจยัในคน ทดสอบความเท่ียงตรง ความน่าเช่ือถือ 
                 ของแบบสอบถาม 
กมุภาพนัธ์    เตรียมค าถาม แบบมีโครงสร้าง  จดัประชมุ อบรม ทีมงาน และผู้ เก่ียวข้อง  พฒันา 
                 ระบบการกรอกข้อมลูออนไลน์ การประมวลและแสดงผลออนไลน์  และเร่ิมเก็บข้อมลู 
มีนาคม        สมัภาษณ์กลุม่ย่อย สรุปผลข้อมลู สง่กลบัผู้มีสว่นร่วมในระยะท่ีสอง 
เมษายน       สรุป เตรียมจดัประชมุ รายงานผลในวนั แลกเปลี่ยนเรียนรู้   
มิถนุายน    สง่รายงานฉบบัสมบรูณ์ 
 
14.  งบประมาณทุนวิจัยรอบพเิศษ 
 
 รายการ ราคา (บาท) 

1.หมวดคา่ตอบแทน 
1.1  ผู้ช่วยนกัวิจยั ระดบัปริญญาโท 2 คน x  2 เดือน (7,500 x 2 x 2) 

 
30,000 

2. คา่วสัด ุ
2.1  พฒันาเว็บเก็บข้อมลู 

        2.2  จดัท ากเูกิลฟอร์ม   = 3,000 บาท 
        2.2  คา่จดัท า มลัตมิีเดีย ผลการศกึษา เสนอทางเว็บไซด์ = 10,000 บาท 
        2.3  คา่จดัท า Info graphic เสนอทางเว็บไซด์  = 10,000 บาท 
        2.4  คา่ส าเนาเอกสาร  200* 20  = 4,000   บาท 

 
27,000 

 

3. หมวดคา่ใช้สอย 
       3.1 คา่จดัท าแบบสอบถาม 200 ชดุ x 20 บาท 
       3.2 คา่จ้างประมวลผลและวเิคราะห์ข้อมลู เหมาจ่าย 
       3.3 คา่จ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนือ้หา และเข้าเลม่ เหมาจา่ย 
       3.4 คา่พฒันาเคร่ืองมือที่ใช้ในการวิจยั 
       3.5 คา่ด าเนินงานจดัการสนทนากลุม่ โดยแบง่เป็น 
               - นกัศกึษา 30 คน x 300 = 9,000 บาท  และ บคุลากร  30 คน x 500 = 15,000 บาท 
      *3.6 คา่ใช้จา่ยเบ็ดเตลด็ (เหมาจา่ย 1,000 บาท)  
      *3.7 จิตอาสา 600 คน  x 50 บาท 

 
4,000 
3,000 
5,000 
5,000 
24,000 

 
2,000 
30,000 

รวมเป็นเงนิที่หวัหน้าโครงการได้รับ 130,000 
4. อ่ืนๆ (จ่ายในนาม ศสพ. รวม 68,200 บาท) 
     4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุติรวจประเมินบทความวิจยั 2 ทา่น 
    *4.2 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุติรวจประเมินข้อเสนอโครงการวจิยัและเลม่วิจยัสมบรูณ์ 
     4.3 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒุติรวจประเมินบทคดัยอ่ไทย-องักฤษ 
     4.4 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัที่เสร็จสมบรูณ์(จ่ายหวัหน้าโครงการ) 
     4.5 คา่ใช้จา่ยในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั 
    *4.6 คา่แบบสอบถาม 2,300 ชดุ  x 20 บาท   

 
2,000 
5,000 
200 
5,000 
10,000 
46,000 

รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ 198,200 
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      ลงนาม        
                            (ศ.นพ.วรชยั ศิริกลุชยานนท์) 
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เอกสารแนบ 1 
แบบสอบถามงานวิจัย 

โครงการ “การวิจัยเชงิปฏบิัตกิารเร่ือง การเคารพสิทธิส่วนบุคคลด้านการสูบบุหร่ีในพืน้ที่สาธารณะ 
ณ มหาวิทยาลัยรังสิต” 

ค าชีแ้จง แบบสอบถาม :  โปรดเติมเคร่ืองหมาย  และกรอกข้อความให้สมบรูณ์ 
ส่วนที่ 1 ข้อมลูทัว่ไปของผู้ตอบแบบสอบถาม (ผู้สูบบุหร่ีตอบทุกข้อ ผู้ไม่สูบบุหร่ีตอบข้อ 1-6) 

1. เพศ      
 ชาย     หญิง 

2. สถานะ 
 นกัศกึษา    บคุลากร   บคุคลภายนอก 

3. สงักดัคณะ/
หน่วยงาน ………………………….....................………………………………….…………………………… 

4. อายุ               

  20 ปี                 21-30 ปี                 31-40 ปี           41 ปีขึน้ไป     
5. คณุทราบหรือไมว่า่มหาวิทยาลยัรังสิตมีพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับสบูบหุร่ี 

 ทราบ       ไมท่ราบ 
6. ปัจจบุนันี ้คณุจดัอยู่ในกลุม่ใด 

 คนไมส่บูบหุร่ี (ข้ามไปท าส่วนที ่3)   คนเคยสบูบหุร่ี (ปัจจบุนัไมส่บู) 
 คนสบูบหุร่ีบางเวลาหรือเวลาเข้าสงัคม   คนสบูบหุร่ีเป็นประจ า 

7. คณุสบูบหุร่ีประเภทใดเป็นประจ า 
 บหุร่ีมวน    บหุร่ีไฟฟ้า 

8. คณุสบูบหุร่ีโดยเฉลี่ยวนัละก่ีมวน 
 1-10 มวน                11-20 มวน            มากกวา่ 20 มวน     

9. สถานท่ีท่ีคณุสบูบหุร่ีเป็นประจ า 
 ห้องน า้     บนัไดหนีไฟ 
 บนัไดภายในอาคาร    นอกอาคารเรียน 
 พืน้ท่ีท่ีจดัไว้ส าหรับสบูบหุร่ี 
 อื่นๆ .................................................................................................................. 

10. คณุสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับสบูบหุร่ีบ่อยแคไ่หน 
 ทกุครัง้ท่ีสบูบหุร่ี               
 สบูบหุร่ีในพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับสบูบหุร่ีเป็นบางครัง้            
 ไมเ่คยสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับสบูบหุร่ีเลย     
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11. คณุทราบหรือไมว่า่มีกฎหมายห้ามสบูบหุร่ีในสถานท่ีตอ่ไปนี ้
สถานท่ี ทราบ ไมท่ราบ 

11.1 สถานท่ีจ าหน่ายอาหาร เคร่ืองดื่ม ท่ีมีระบบปรับอากาศ   
11.2 รถโดยสารประจ าทาง รถแท็กซี่ รถตู้โดยสาร   
11.3 ป้ายรถโดยสารประจ าทาง สถานีขนสง่   
11.4 ตลาด ตลาดนดั ตลาดน้า ตลาดถนนคนเดิน   
11.5 โรงเรียน มหาวิทยาลยั สถานศกึษาระดบัอดุมศกึษา   
11.6 สนามเดก็เลน่   
11.7 สวนสาธารณะ สวนสตัว์ สวนสนกุ สวนน า้   
11.8 สถานท่ีทางศาสนา ศาสนสถาน (เช่น วดั มสัยิด โบสถ์ เป็นต้น)   
11.9 สถานท่ีออกก าลงักาย หรือเลน่กีฬา ทัง้ในร่มและกลางแจ้ง   
11.10 สถานีบริการน า้มนั ก๊าซธรรมชาติ ก๊าซปิโตรเลียมเหลว   
 

12. คณุทราบหรือไมว่า่ พระราชบญัญตัิควบคมุผลิตภณัฑ์ยาสบู พ.ศ. 2560 ได้เพ่ิมโทษผู้ ฝ่าฝืนสบูบหุร่ีในเขตปลอดบหุร่ี
เป็นปรับไมเ่กิน 5,000 บาท 

 ทราบ     ไมท่ราบ 
 

ส่วนที่ 2  (ตอบเฉพาะผู้ที่สูบบุหร่ี) 
ระดบั 5 = มากท่ีสดุหรือดีมาก      ระดบั 4 = มากหรือดี     
ระดบั 3 = ปานกลางหรือพอใช้     ระดบั 2 = น้อยหรือต ่ากวา่มาตรฐาน    
ระดบั 1 = น้อยท่ีสดุหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

2.1 ความพงึพอใจตอ่พืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับสบูบหุร่ี 

     2.1.1 จ านวนของพืน้ท่ีสบูบหุร่ีภายในมหาวิทยาลยั      

     2.1.2 ขนาดพืน้ท่ีสบูบหุร่ี      

     2.1.3 สภาพแวดล้อมภายในพืน้ท่ีสบูบหุร่ี      

     2.1.4 ต าแหน่งท่ีตัง้พืน้ท่ีสบูบหุร่ี      

     2.1.5 ความพงึพอใจของท่านตอ่ภาพรวมของพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับ
สบูบหุร่ี 

     

2.2 คณุคิดวา่การสบูบหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้สูบบุหร่ีมากน้อย      
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เพียงใด 

2.3 คณุคิดวา่ควนับหุร่ีเป็นอนัตรายตอ่สขุภาพของผู้สูบบุหร่ีมากน้อยเพียงใด      

2.4 คณุคิดวา่คนสว่นใหญ่รู้สกึพงึพอใจกบัควนับหุร่ีมากน้อยเพียงใด      

2.5 คณุตระหนกัถงึอนัตรายของควนับหุร่ีท่ีมีตอ่คนรอบข้างมากน้อยเพียงใด      

2.6 คณุคิดวา่การสบูบหุร่ีในมหาวิทยาลยัมีความเหมาะสมมากน้อยเพียงใด      

2.7 คณุเห็นด้วยกบัการรณรงค์ “หยุดท าร้ายผู้อ่ืน หยุดสูบบุหร่ีในที่

สาธารณะ” มากน้อยเพียงใด 
     

2.8 คณุคิดวา่การสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีสาธารณะเป็นการละเมิดสิทธิสว่นบคุคล
เพียงใด 

     

 
ส่วนที่ 3  (ตอบเฉพาะผู้ที่ไม่สูบบุหร่ี) 

ระดบั 5 = มากท่ีสดุหรือดีมาก      ระดบั 4 = มากหรือดี     
ระดบั 3 = ปานกลางหรือพอใช้     ระดบั 2 = น้อยหรือต ่ากวา่มาตรฐาน    
ระดบั 1 = น้อยท่ีสดุหรือต้องปรับปรุงแก้ไข 

รายละเอียด 
ระดับความพงึพอใจ 

5 4 3 2 1 

3.1 คณุคิดว่าการจดัสถานท่ีส าหรับการสบูบหุร่ีให้เพียงพอ เป็นการกระตุ้นให้
เกิดนกัสบูหน้าใหมห่รือไม ่

     

3.2 คณุคิดวา่ควนับหุร่ีมือ 2 จากผู้ ท่ีสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีสาธารณะเป็นอนัตรายตอ่
สขุภาพของคณุมากน้อยเพียงใด 

     

3.3 คณุเห็นด้วยหรือไมท่ี่จะมีการออกบทลงโทษส าหรับผู้สบูบหุร่ีในพืน้ท่ี
สาธารณะ 

     

3.4 คณุเห็นด้วยหรือไมก่บัสื่อโฆษณาท่ีปรากฏบนซองบหุร่ี มีผลตอ่การ
ตดัสินใจในการสบูบหุร่ี 

     

3.5 คณุเห็นด้วยหรือไม ่ เก่ียวกบัการท าประชาสมัพนัธ์สถานท่ีสบูหร่ีให้ชดัเจน 
ภายในมหาวิทยาลยัรังสิต 

     

3.6 คณุเห็นด้วยหรือไมท่ี่จะมีการจดัสถานท่ีส าหรับผู้สบูบหุร่ีครบทกุอาคาร 
ภายในมหาวิทยาลยัรังสิต 

     

3.7 หากมีการจดัสถานท่ีส าหรับผู้ ท่ีสบูบหุร่ีเพียงพอแล้ว คณุเห็นด้วยหรือไม่
กบัการก าหนดบทลงโทษส าหรับผู้ ท่ีฝ่าฝืนอย่างชดัเจน และน ามาบงัคบัใช้ 
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3.8 คณุเห็นด้วยหรือไมก่บัการเอาเนือ้หาเร่ืองการเคารพสิทธิมนษุยชน ในการ
สบูบหุร่ีในพืน้ท่ีสาธารณะ เพ่ิมเข้าไปในวิชาเรียน 

     

 
ส่วนที่ 4  ข้อเสนอแนะ (ตอบทัง้ผู้ที่สูบบุหร่ีและผู้ที่ไม่สูบบุหร่ี) 
4.1  คณุคิดวา่บริเวณใดภายในมหาวิทยาลยัรังสิตท่ีเหมาะสมท่ีสดุในการจดัเป็นพืน้ท่ีส าหรับสบูบหุร่ี  
..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

4.2  คณุคิดวา่อะไรคืออปุสรรคในการสบูบหุร่ีในพืน้ท่ีท่ีจดัเตรียมไว้ให้ส าหรับสบูบหุร่ี  
..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

4.3  ข้อเสนอแนะส าหรับการจดัพืน้ท่ีส าหรับสบูบหุร่ี  
..................................................................................................................................................................................

.................................................................................................................................................................................. 

 
 

ขอขอบคณุในความร่วมมือตอบแบบสอบถาม 
คณะวิจยั 
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เกณฑ์การยื่นข้อเสนองบประมาณทุนวิจัยเพื่อพัฒนาการเรียนการสอน (รอบพเิศษ) 
 
รายการ ราคา (บาท) 
1. หมวดค่าตอบแทน  
 คา่ตอบแทนผู้ช่วยนกัวิจยั ไมเ่กิน 2 คน (อตัราจ้างรายเดือนไมเ่กิน 4 เดือน/คน) 

 
คุณวุฒ ิ อัตราจ้างรายเดือน ไม่เกนิ 
ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 7,500  บาท 
ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 7,000  บาท 
ประกาศนียบตัรวิชาชีพขัน้สงูหรือ
เทียบเท่า 

6,500  บาท 

ประกาศนียบตัรวิชาชีพหรือเทียบเท่า 6,000  บาท 
กรณีจ้างเป็นรายวนั ให้ใช้อตัรารายเดือนข้างต้น หารด้วย 30 

 

 
          โปรดระบุ 
 

2. หมวดค่าวัสดุ (เลือก 1 ประเภท) 
 วัสดุตามลักษณะของโครงการวิจัย *การก าหนดรายการวสัดเุป็นไปตาม

ลกัษณะของโครงการนัน้ๆ 

 
โปรดระบุ 

3. หมวดค่าใช้สอย 
3.1 คา่จดัท าแบบสอบถาม ชดุละ 
3.2 คา่จ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู เหมาจ่าย 
3.2 คา่จ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนือ้หา และเข้าเลม่ เหมาจ่าย 
3.3 คา่ถอดเทปและพิมพ์เนือ้หา (กรณีมีการสมัภาษณ์)ชัว่โมงละ 
3.4 คา่พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (เฉพาะกรณีงานวิจยัทัว่ไปท่ีมีการสร้าง  
      หรือพฒันาเคร่ืองมือฯ ขึน้ใหม)่ เหมาจ่าย 
3.5 คา่ด าเนินการจดัการสนทนากลุม่  (ก าหนดขนาดไว้ท่ี 6-10 คน) 
3.6 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ เหมาจ่าย 

 
20 
3,000 
5,000 
300 
5,000 
 
300/500 
1,000 

      รวมเป็นเงนิที่หวัหน้าโครงการได้รับ XXXXX 
4. อ่ืนๆ(จ่ายในนาม ศสพ.) 
4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ี 
      ตีพิมพ์บทความในวารสารพฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต) 
4.2 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจยัและตรวจเลม่วิจยั
สมบรูณ์  
4.3 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 

4.4 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์ (จ่ายให้หวัหน้าโครงการ กรณีงานวิจัย

 
2,000 
 
3,000 
200 
5,000 
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เสร็จสมบูรณ์ภายใน 1 ปี) 
4.5 คา่ใช้จ่ายในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั (จ่ายให้หวัหน้าโครงการ) 

3,000/5,000/10,000 

      รวมเป็นเงนิทัง้สิน้ สูงสุด 20,200 
 
คณะกรรมการวิจัยฯ ให้ใช้เกณฑ์ในการยื่นข้อเสนอโครงการวิจัย (รอบพเิศษ) ดังต่อไปนี ้

โครงการวิจัย (รอบพเิศษ )สามารถก าหนดแยกตามหมวด ดงันี ้
 1. หมวดค่าตอบแทน  

1.1 คา่ตอบแทนผู้ช่วยนกัวิจยั 2 คน เป็นคา่ตอบแทนการจ้างบคุคลท่ีมิใช่ผู้ ร่วมท าการวิจยัในโครงการนัน้ซึง่อาจะ
เป็นบคุลากรของมหาวิทยาลยัหรือบคุคลภายนอกมหาวิทยาลยัก็ได้ จ้างเพ่ือปฏิบตังิานประจ าหรือบางเวลาใน
โครงการวิจยัได้โครงการละ ไม่เกนิ 2 คน โดยมีระยะเวลาตามความจ าเป็นและเหมาะสมกบัภาระงานในสาขาวิชา
ของโครงการวิจยันัน้ (ไม่เกนิ 4 เดือน) โดยผู้ช่วยนกัวิจยัต้องมีคณุวฒิุหรือต าแหน่งทางวิชาการไมส่งูกวา่นกัวิจยัหลกั
หรือหวัหน้าโครงการวิจยั 

          คณุวฒิุ                                                   อตัราจ้างรายเดือน ไมเ่กิน 
 
 
 
 
 

 2. หมวดค่าวัสดุ 
 หมายถงึ เงินท่ีจ่ายเพ่ือซือ้สิ่งของท่ีโดยสภาพย่อมสิน้เปลือง ซึง่อาจแบ่งเป็นประเภทตา่งๆ คือ วสัดไุฟฟ้า วสัดุ

ก่อสร้าง วสัดวิุทยาศาสตร์หรือการแพทย์ วสัดกุารเกษตร วสัดโุฆษณาและเผยแพร่ วสัดเุคร่ืองแตง่กายเพ่ือการวิจยั ฯลฯ 
ทัง้นี ้การก าหนดรายการวสัดใุห้เป็นไปตามลกัษณะของโครงการวิจยันัน้ๆ 
 3. หมวดค่าใช้สอย 

3.1 คา่จดัท าแบบสอบถาม ชดุละ 20 บาท 
3.2 คา่จ้างประมวลผลและวิเคราะห์ข้อมลู เหมาจ่าย 3,000  บาท 
3.3 คา่จ้างพิมพ์งาน ส าเนาเนือ้หา และเข้าเลม่ เหมาจ่าย 5,000  บาท 
3.4คา่ถอดเทปและพิมพ์เนือ้หา (กรณีมีการสมัภาษณ์)ชัว่โมงละ 300 บาท 
3.5คา่พฒันาเคร่ืองมือท่ีใช้ในการวิจยั (เฉพาะกรณีงานวิจยัทัว่ไปท่ีมีการสร้าง  5,000  บาท 
      หรือพฒันาเคร่ืองมือฯ ขึน้ใหม)่ เหมาจ่าย 
3.6 คา่ด าเนินการจดัการสนทนากลุม่  (ก าหนดขนาดไว้ท่ี 6-10 คน) 

 ระดบับคุคลทัว่ไป ไมเ่กิน 300 บาทตอ่คน และรวมของคา่ของท่ีระลกึ 

 ระดบัผู้ เช่ียวชาญ/ผู้ช านาญการ/ผู้ทรงคณุวฒิุ ไมเ่กิน 500 บาทตอ่คน 
และรวมของคา่ของท่ีระลกึ 

ปริญญาโทหรือเทียบเท่า 

ปริญญาตรีหรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพขัน้สงูหรือเทียบเท่า 

ประกาศนียบตัรวชิาชีพหรือเทียบเท่า 

กรณีจา้งเป็นรายวนั 

 

7,500  บาท 

7,000  บาท 

6,500  บาท 

6,000  บาท 

ใหใ้ชอ้ตัรารายเดือนขา้งตน้หารดว้ย 30 
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3.7 คา่ใช้จ่ายเบ็ดเตลด็ ให้เหมาจ่าย 1,000 บาท ตอ่โครงการ 
 

 4. หมวดค่าใช้จ่ายอ่ืนๆ(ศสพ. เป็นผู้ เบิกจ่ายแทนหวัหน้าโครงการ รวมสงูสดุ 20,200 บาท) 
4.1 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุตรวจประเมินบทความวิจยั 2 ท่าน (เฉพาะกรณีท่ีตพิีมพ์บทความในวารสาร

พฒันาการเรียนการสอน มหาวิทยาลยัรังสิต) 2,000 บาท 
4.2  คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุตรวจประเมินข้อเสนอโครงการวิจยั และตรวจเลม่วิจยัฉบบัสมบรูณ์  

(โครงการละ 3,000  บาท) 
4.3 คา่ตอบแทนผู้ทรงคณุวฒิุตรวจประเมินบทคดัย่อ ไทย-องักฤษ 200 บาท 

4.4 คา่สมนาคณุโครงการวิจยัท่ีเสร็จสมบรูณ์(จ่ายให้หวัหน้าโครงการ) 3,000 บาท 
4.5 รางวลัในการเผยแพร่และน าเสนอผลงานวิจยั(จ่ายให้หวัหน้าโครงการ) 

-  กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารภายในประเทศท่ีอยู่ในฐานข้อมลูของศนูย์ดชันีการอ้างอิงวารสารไทย
(TCI) กลุม่ท่ี 2 จ่าย 3,000 บาท / กลุม่ท่ี 1 จ่าย 5,000 บาท 

 -  กรณีตีพิมพ์เผยแพร่ลงในวารสารภายนอกประเทศท่ีปรากฏในฐานข้อมลูสากล ISI ท่ีมีคา่ดชันีผลกระทบ
(Impact Factor) 0.125-0.5 จ่าย 5,000 บาท / 0.51 ขึน้ไป จา่ย 10,000 บาท 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



24 
 

 
 

 
 

ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว)  อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์    
 (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Apitawat Jarintanan    
วนั เดือน ปีเกิด  29 ตลุาคม 2503         

ต าแหน่ง  อาจารย์  ผศ.         รศ.   ศ.   อื่นๆ   

การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  

สถานภาพในโครงการวิจยั  หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  หมวดวิชาชีวเคมี ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 จงัหวดั  ปทมุธานี     รหสัไปรษณีย์  12000   
 โทรศพัท์  02 997 2222 ตอ่ 4877 / 089 896 1629   โทรสาร 02 997 2222 ตอ่ 1417 
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  51/113 ซอยเอกทกัษิณ 2 ถนนพหลโยธิน ต าบลหลกัหก อ าเภอเมือง     
 จงัหวดั  ปทมุธานี     รหสัไปรษณีย์  12000   
 โทรศพัท์  089 896 1629  
E-mail Address  apitawat.j@rsu.ac.th         
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 

วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาเอก สรีรวิทยา สหสาขาวิชา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2542 
ปริญญาโท สรีรวิทยา สหสาขาวิชา จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2538 
ปริญญาตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรามค าแหง 2525 
ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

แผนท่ีสร้างเสริมสขุภาพรอบสถานศกึษา 
มหาวิทยาลยัรังสิต 

สมาคมผู้บ าเพ็ญ
ประโยชน์แห่ง
ประเทศไทยฯ 

10 เดือน 70% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  10   ชัว่โมง 
        

ลงช่ือ ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์ 
       วนัท่ี  25 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว) พงษ์จนัทร์  อยู่แพทย์ 
         (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Pongjan Yoopat 
วนั เดือน ปีเกิด   18 มกราคม 2508         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)   4-601 คณะวิทยาศาสตร์        
 จงัหวดั   ปทมุธานี   รหสัไปรษณีย์  12000   
 โทรศพัท์  1406   โทรสาร   -   
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)   3/74 พลมัคอนโด พหลโยธิน 89        
 จงัหวดั  ปทมุธานี                                       รหสัไปรษณีย์  12130   
 โทรศพัท์  0984288915   โทรสาร   -   
E-mail Address   pongjan@rsu.ac.th        
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

Ph.D. Ergonomics      Ergonomics แพทยศาสตร์   Kuopio University, Finland 
 

2002 

Master of Public 
Health            

Public Health    แพทยศาสตร์ Kuopio University, Finland 2000 

วทม.                                    สรีรวิทยา   วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยั มหิดล  2533 
วทบ. (เกียรตินิยม
อนัดบั 2) 

พลศกึษา พลศกึษา มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ  
พลศกึษา 

2530 
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ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

 
- การตอบสนองทางสรีรวิทยาของกล้ามเนือ้ใน

อาชีพผู้นวดแผนไทยโดยคลื่นไฟฟ้ากล้ามเนือ้ 
Physiological response of Thai Traditional 
Massage Therapists by Electromyography
แหลง่เงินทนุสนบัสนนุการวิจยั (สถาบนัวิจยั 
มหาวิทยาลยัรังสิต ระยะเวลา 1ปี (พ.ศ. 2557 ) 

 

สถาบนัวิจยั 2 ปี 90% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง        
 
ลงช่ือ รศ.ดร.พงษ์จนัทร์ อยู่แพทย์ 

       วนัท่ี  28 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
ช่ือ – สกลุ   (ภาษาไทย)  นางสาวบณุยรัศม์ิ สขุเขียว 
  (ภาษาองักฤษ)  Miss Boonyaras Sookkheo 
วนั เดือน ปีเกิด  23 พฤศจิกายน พ.ศ.2508 
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 จงัหวดั   ปทมุธานี   รหสัไปรษณีย์  12000 
 โทรศพัท์ 0867942828  โทรสาร   029972222ext. 1485   
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  55/39-6 หมู ่7 ต.หลกัหก อ.เมืองปทมุธานี 
 จงัหวดั ปทมุธานี  รหสัไปรษณีย์ 12000 
 โทรศพัท์ 0867942828  โทรสาร   - 
E-mail Address boonyaras.s@rsu.ac.th 
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วิทยาศาสตร์ดษุฎี
บณัฑิต 

เทคโนโลยีชีวภาพ วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2543 

วิทยาศาสตร์
มหาบณัฑิต 

เคมี วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2532 

วิทยาศาสตร์บณัฑิต วิทยาศาสตร์ทัว่ไป
(เคมี-ชีววิทยา) 

วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัสงขลานครินทร์ 2530 

ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

การศกึษาองค์ประกอบทางเคมีและสกดัแคโรที
นอยด์จากกากผลปาล์มแดง 
 

สถาบนัวิจยั     
ม.รังสิต 

1 ปี 
(มี.ค 2561-
กพ.2562) 

70% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  20  ชัว่โมง 
        

ลงช่ือ ผศ.ดร.บณุยรัศม์ิ สขุเขียว 
       วนัท่ี  25 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว) อรจริา อารักษ์สกุลวงศ์ 

 (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) Ornjira Aruksakunwong 
วนั เดือน ปีเกิด  15 กรกฎาคม 2522          
ต าแหน่ง   อาจารย์   ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา   ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ   ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต      
 จงัหวดั  ปทมุธานี    รหสัไปรษณีย์   12000   
 โทรศพัท์  02-791-6000 ตอ่ 5074 โทรสาร   02-791-6000 ตอ่ 1417  
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  84/99 หมู ่5 หมูบ้่าน The leaving ต. บางพนู อ. เมือง 
 จงัหวดั  ปทมุธานี   รหสัไปรษณีย์   12000   
 โทรศพัท์  081-454-8420   โทรสาร      
E-mail Address   Ornjira.a@rsu.ac.th        
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาตรี เคมี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2544 
ปริญญาเอก เคมี วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์มหาวิทยาลยั 2549 
     
ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

Study of full range structure of p53 tetramer 
and binding mechanism with DNA using 
molecular dynamics simulation and X-ray 
crystal structure. 

ส านกังานกองทนุ
สนบัสนนุการวิจยั 
(สกว.)  

ระยะเวลา  2  
ปี (พ.ศ. 2551 
ถงึ พ.ศ. 
2553) 

100% 

 
ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  8  ชัว่โมง 
 
        

ลงช่ือ ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกลุวงศ์ 
       วนัท่ี  25 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 
ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย)         นางสาว พรกมล ทวยเจริญ     
(ภาษาองักฤษ)                    Miss  Pornkamon Thoicharoen   
วนั เดือน ปีเกิด       5 ตลุาคม  2502         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  ภาควิชาวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ต.หลกัหก อ.เมืองปทมุธานี  
 จงัหวดั  ปทมุธานี    รหสัไปรษณีย์  12000   
 โทรศพัท์  02-9972222 9 ตอ่ 1406  โทรสาร   -    
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  77/34  ถ.เทิดราชนั แขวงสีกนั เขตดอนเมือง        
 จงัหวดั กรุงเทพ    รหสัไปรษณีย์  10210     
 โทรศพัท์  092-3879408    โทรสาร  -    
E-mail Address   pornkamon@rsu.ac.th         
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.ม. สรีรวิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัมหิดล พ.ศ. 2534 
พย.บ. พยาบาล วพ.สภากาชาดไทย วพ.สภากาชาดไทย พ.ศ. 2525 
ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

1. การศกึษาด้านเออร์โกโนมิกส์ตอ่การท างานหนกั
ในสภาวะอากาศร้อน 
2. ความเสี่ยงของระบบกล้ามเนือ้รวมโครงร่างและ
เนือ้เย่ือยดึเสริมในกลุม่พยาบาลและผู้ท างานด้าน
ขนย้ายสินค้าด้วยแรงกายในเขตกรุงเทพและจงัหวดั
ใกล้เคียง 

ส านกังาน
ประกนัสงัคม  
ส านกังาน
ประกนัสงัคม 
กระทรวงแรงงาน 

18 เดือน 
 
18 เดือน 

30% 
 

40% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  15  ชัว่โมง 
 

ลงช่ือ นางสาวพรกมล ทวยเจริญ          
       วนัท่ี  28 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว)  สวิุชา ธงพานิช     
 (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Suwicha Thongphanich    
วนั เดือน ปีเกิด   10 พฤษภาคม 2532         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ถ.พหลโยธิน ต.หลกัหก อ.เมือง     
 จงัหวดั   ปทมุธานี  รหสัไปรษณีย์   12000   
 โทรศพัท์  029972222  โทรสาร      
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  68/228 ซ.สายไหม 43 ถนนสายไหม แขวงสายไหม เขตสายไหม     
 จงัหวดั  กรุงเทพฯ  รหสัไปรษณีย์  10220    
 โทรศพัท์  0982849627  โทรสาร       
E-mail Address   suwicha.t@rsu.ac.th       
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.ม. กายวิภาคศาสตร์ แพทยศาสตร์ศิริราช
พยาบาล 

ม.มหิดล 2558 

ศษ.บ. เทคโนโลยีและ
สื่อสารการศกึษา 

ศกึษาศาสตร์ ม.สโุขทยัธรรมาธิ
ราช 

2560 

วท.บ. สตัววิทยา วิทยาศาสตร์ จฬุาลงกรณ์ฯ 2554 
ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ 
แหล่ง
เงนิทุน 

ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

Suwicha Thongphanich, Phutthaporn Tonglon. 2018. 
Teratogenic effects of Pyrethroid pesticide on 
the neural tube & eye development in ovo chick 
embryo. Chula Med J;62(3): 398 – 399, May - 
June 2018. 

ม.มหิดล 3 เดือน 80% 

Suwicha Thongphanich, Phutthaporn Tonglon. 2018. 
Teratogenic effects of Pyrethroid pesticide on 
the skeleton in chick embryo. The 6th Academic 
Science & Technology Conference 2018, 

ม.มหิดล 3 เดือน 80% 
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Huachiew Chalermprakiet University, 6 June 
2018. 

Jantima Roongruangchai, Suwicha Thongphanich, 
Vasana Plakornkul, Yadarudee Viravud, Kesorn 
Sripaolaya, Panlop Tongto, Kosol 
Roongruangchai. The teratogenic effects of 
Alphacypermethrin pesticide on the 
development of in ovo chick embryos. Siriraj 
Med J 2014;66(Suppl): S187–S197, 2014. 

ม.มหิดล 8 เดือน 50% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  10  ชัว่โมง 
 

ลงช่ือ นายสวิุชา ธงพานิช 
       วนัท่ี  28 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 
ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) นายเอกรินทร์ บดรัีฐ   
 (ภาษาองักฤษ) Mr.EKARIN  BOODEERAT 
วนั เดือน ปีเกิด   30 ธนัวาคม 2526 
ต าแหน่ง  อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   ผู้ช่วยอาจารย์ 
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ ผู้ ร่วมวิจยั  ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต 
 จงัหวดั   ปทมุธานี   รหสัไปรษณีย์  12000 
 โทรศพัท์ 0873267653  โทรสาร 029972222 ext. 1485 
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน) 225/3 ม.1 ต าบลห้วยยัง้  อ าเภอพรานกระตา่ย 
 จงัหวดัก าแพงเพชร          รหสัไปรษณีย์     62110        
 โทรศพัท์ 0873267653  โทรสาร -  
E-mail Address Ekarin.b @rsu.ac.th 
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 

วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

วิทยาศาสตรบณัฑิต เคมี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

มหาวิทยาลยัราชภฏัพระนคร 2549 

ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลา
ท างานใน

โครงการของท่าน 
(%) 

การศกึษาองค์ประกอบทางเคมีและสกดัแคโรที
นอยด์จากกากผลปาล์มแดง 

สถาบนัวิจยั    
ม.รังสิต 

1 ปี 
(มี.ค 2561-
กพ.2562) 

30% 

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  24  ชัว่โมง 
        

ลงช่ือ นายเอกรินทร์ บดรัีฐ 
       วนัท่ี  25 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว) นายรัชกฤช  ปัทมโสภาสกลุ 
 (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss) Mr.Ratchakrich Patthamasopasakul 
วนั เดือน ปีเกิด   10 / 07 / 1983         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่   อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ   ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  ภาควิชาเคมี คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ต.หลกัหก อ.เมือง   
 จงัหวดั   ปทมุธานี  รหสัไปรษณีย์   12000   
 โทรศพัท์  094-4925984   โทรสาร   -   
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  16/164 พลมัคอนโด เฟส 4D ต.ประชาธิปปัตย์ อ.ธญับรีุ      
 จงัหวดั ปทมุธานี    รหสัไปรษณีย์  12130    
 โทรศพัท์  094-4925984   โทรสาร   -   
E-mail Address   ratchakrich.p@rsu.ac.th         
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.ม. วิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอาง 

วิทยาศาสตร์
เคร่ืองส าอาง 

ม.แมฟ้่าหลวง 2554 

วท.บ. เคมี วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี 

ม.ราชภฎัสวนดสุิต 2549 

ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

-    

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ    ชัว่โมง 
 
ลงช่ือ นายรัชกฤช ปัทมโสภาสกลุ 

       วนัท่ี  25 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ   นางสาวอินทิรา แถมพยคัฆ์   
  Miss Intira Thampayak 
วนั เดือน ปีเกิด  9 พฤศจิกายน 2503 
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน) คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสิต ต.หลกัหก อ.เมือง 
 จงัหวดั   ปทมุธานี  รหสัไปรษณีย์  12000 
 โทรศพัท์  029972222 ตอ่ 1509 โทรสาร      
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  92/180 หมู ่2 ต.หลกัหก อ.เมอืง 
 จงัหวดั  ปทมุธานี  รหสัไปรษณีย์ 12000 
 โทรศพัท์  025339802  โทรสาร  - 
E-mail Address  intira.t@rsu.ac.th 
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ปริญญาเอก เทคโนโลยีชีวภาพ บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2550 
ปริญญาโท ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2529 
ปริญญาตรี ชีววิทยา วิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม ่ 2526 
ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

 
- 
 
 

   

ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  10  ชัว่โมง 
        

ลงช่ือ ดร.อินทิรา แถมพยคัฆ์ 
       วนัท่ี  25 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว)  วีรวฒัน์  เหลี่ยมมณี  
     (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)  Weerawat Liemmanee 

วนั เดือน ปีเกิด  31 ตลุาคม 2507 
ต าแหน่ง   อาจารย์    ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา   ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 

ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)  ภาควิชาคณิตศาสตร์ วิทยาลยันวตักรรมดิจิทลัและเทคโนโลยีสารสนเทศ  
 จงัหวดั ปทมุธานี      รหสัไปรษณีย์  12000  
 โทรศพัท์ 081-3507570   โทรสาร --- 

ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)  628/125 หมูบ้่าน สิริวลยั ถ.รังสิต-นครนายก(เลียบคลอง1) ต.ประชาธิปัตย์  อ.ธญับรีุ  
จงัหวดั ปทมุธานี     รหสัไปรษณีย์ 12130 

 โทรศพัท์ ---    โทรสาร --- 
E-mail Address    Weerawat.L@rsu.ac.th 

 
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 
วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

วท.ม. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ 2539 
วท.บ. คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์ มศว.(ปทมุวนั) 2528 
 
ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

    

 
ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ  5 ชัว่โมง 

 
ลงช่ือ นายวีรวฒัน์ เหลี่ยมมณี 

       วนัท่ี  28 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ช่ือ – สกลุ  (ภาษาไทย) (นาย, นาง, นางสาว) วฒิุศกัด์ิ อยู่จ านงค์  
         (ภาษาองักฤษ) (Mr., Mrs., Miss)   Wuttisak Youjumnong  
วนั เดือน ปีเกิด   15  มิถนุายน  2526         
ต าแหน่ง   อาจารย์  ผศ.        รศ.   ศ.   อื่นๆ   
การศกึษา  ไมไ่ด้อยู่ระหวา่งศกึษาตอ่  อยู่ระหวา่งศกึษาต่อ  
สถานภาพในโครงการวิจยั หวัหน้าโครงการ  ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ท่ีอยู่  (ท่ีท างาน)   1-505 สถาบนัวิจยั มหาวิทยาลยัรังสิต       
 จงัหวดั   ปทมุธานี   รหสัไปรษณีย์  12000   
 โทรศพัท์  5728   โทรสาร   -   
ท่ีอยู่  (ท่ีบ้าน)   บ้านพกัครู 12 โรงเรียนทองพลูอทิุศ         
 จงัหวดั  ปทมุธานี                                       รหสัไปรษณีย์  12130   
 โทรศพัท์  086 890 6621    โทรสาร   -   
E-mail Address   wuttisak.y@rsu.ac.th        
ประวตัิการศกึษา(เรียงจากคณุวฒิุสงูสดุก่อน) 

วุฒกิารศึกษา สาขา คณะ สถาบัน ปีที่
ส าเร็จ 

ครุศาสตรมหา
บณัฑิต (คม.) 
    

 หลกัสตูรและการสอน ครุศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภฏัวไลยอลงกรณ์  
ในพระบรมราชปูถมัภ์ 

2010 

ศิลปะศาสตรบณัฑิต
(ศศ.บ.)          

รัฐประศาสนศาสตร์ มนษุยศาสตร์และ
สงัคมศาสตร์  

มหาวิทยาลยัราชภฏัอตุรดิตถ์ 2006 

ผลงานวิจยั 

ชื่อโครงการ แหล่งเงนิทุน 
ระยะเวลา
โครงการ 

สัดส่วนเวลาท างานใน
โครงการของท่าน (%) 

-    
ท่านมีเวลาในการท าวิจยั  ประมาณสปัดาห์ละ 4 ชัว่โมง        

 
ลงช่ือ นายวฒิุศกัด์ิ  อยู่จ านงค์ 

       วนัท่ี  28 มกราคม 2562  
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ประวัตนัิกวิจัย 
 

ชื่อ – สกุล  (ภาษาไทย)   นางสาวปนดัดา พึง่บญุ                    ________ ________ 
  (ภาษาองักฤษ)  Miss Panadda Puengboon   __               ______ 
วัน เดือน ปีเกิด  วนัท่ี  24 ธนัวาคม พ.ศ. 2534       
ต าแหน่ง  นกัวิชาการ สงักดั ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน  
การศึกษา  ไมไ่ด้อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ อยูร่ะหวา่งศกึษาตอ่ 
สถานะ   ผา่นการทดลองงาน   อยูร่ะหวา่งการทดลองงาน  
สถานภาพในโครงการวิจัย   หวัหน้าโครงการ     ผู้ ร่วมวิจยั   ผู้ช่วยวิจยั 
ที่อยู่  (ที่ท างาน)  ศนูย์สนบัสนนุและพฒันาการเรียนการสอน  มหาวิทยาลยัรังสติ      52/347  ต.หลกัหก                                    

อ.เมือง___________                               จงัหวดั ปทมุธาน ี  รหสัไปรษณีย์ 12000            
 โทรศพัท์ 02-7915701 Ext.5701   โทรสาร  02-997222 Ext.5720_______________  
ที่อยู่  (ที่บ้าน) _____220/1_หมู_่5___ต าบลบอ่ตาโล ่  อ าเภอวงัน้อย_________________________________ 
 จงัหวดั ____อยธุยา______________________________ รหสัไปรษณีย์ _____13170 ___________ 
 โทรศพัท์ ______087-290-8949_____________________ โทรสาร __-_____   __________________ 

E-mail Address__ __ panadda.pu@rsu.ac.th ________________________________________ 
ประวัติการศึกษา (เรียงจากคณุวฒุิสงูสดุก่อน) 

วุฒิ
การศึกษา 

สาขา คณะ สถาบัน ปีที่ส าเร็จ 

ศษ.ม. หลกัสตูรและการสอน ศกึษาศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ 2559 
ศศ.บ อิสลามศกึษาและ

ภาษาอาหรับ 
ศิลปศาสตร์ มหาวิทยาลยัรังสติ  2557 

 

 

ผลงานวิจยั - 
 
ทา่นมีเวลาในการท าวิจยั ประมาณสปัดาห์ละ 5 ชัว่โมง 

 
 

ลงช่ือ ปนดัดา  พึง่บญุ 
 วนัท่ี  28 มกราคม 2562 
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ภาระหน้าที่ของผู้รับผิดชอบโครงการ / ผู้ร่วมวิจัย 
บ่งตามรายวิชา 
 

รายวิชา หน้าที่รับผิดชอบ ผู้รับผิดชอบ 
ANA 100 จดัท ากเูกิลฟอร์ม เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้าน

การเคารพสิทธิ ร่วมจดัการประชมุ สมัมนา สรุป ประเมินผล จดัท า
มลัติมีเดียและอินโฟกราฟฟิค 

อ.สวิุชา ธงพานิช 

BCH 100 ประสานงาน เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้านการ
เคารพสิทธิ จดัการประชมุ สมัมนา สรุป และประเมินผล 

ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์ 

BMS 214 เขียนแบบเสนอโครงการ เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์
ด้านการเคารพสิทธิ ร่วมจดัการประชมุ สมัมนา สรุป และประเมินผล 

รศ.ดร.พงษ์จนัทร์ อยู่แพทย์ 
อ.พรกมล ทวยเจริญ 

BMS 327 เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้านการเคารพสิทธิ ร่วม
จดัการประชมุ สมัมนา สรุป และประเมินผล 

ผศ.ดร.อภิธวฒัน์ จรินทร์ธนนัต์ 
ดร.อินทิรา แถมพยคัฆ์ 

CHM 101 จดัท ากเูกิลฟอร์ม เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้าน
การเคารพสิทธิ ร่วมจดัการประชมุ สมัมนา สรุป และประเมินผล 

ผศ.ดร.บณุยรัศม์ิ สขุเขียว 
นายเอกรินทร์ บดรัีฐ 

CHM 102 สร้างแบบสอบถาม เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้าน
การเคารพสิทธิ ร่วมจดัการประชมุ สมัมนา สรุป และประเมินผล 

ผศ.ดร.อรจิรา อารักษ์สกลุวงศ์ 
อ.รัชกฤช ปัทมโสภาสกลุ 

CHM 252 เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้านการเคารพสิทธิ ร่วม
จดัการประชมุ สมัมนา สรุป และประเมินผล 

ผศ.ดร.บณุยรัศม์ิ สขุเขียว 

MAT 142 เก็บข้อมลูแบบสอบถาม สมัภาษณ์ รณรงค์ด้านการเคารพสิทธิ ร่วม
จดัการประชมุ สมัมนา สรุป ประเมินผล และวิเคราะห์ข้อมลู 

ผศ.วีรวฒัน์ เหลี่ยมมณี 
 

 
 
 หมายเหตุ: ส่งเอกสารฉบบันีพ้ร้อม CD ไฟล์ขอ้เสนอโครงการ(ตอ้งเป็นไฟล์ Word เท่านัน้) จ านวน  1 ชดุ ผูท้ าวิจยั
สามารถพิมพ์ดว้ยตนเองตามแบบฟอร์มทีก่ าหนด (ศสพ.RS1-11รอบพิเศษ) ที ่ ศสพ. ตึก1 ชัน้ 6 หอ้ง 602 C อาคาร
อาทิตย์ อไุรรัตน์ 
 


