
หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์

1 กิจกรรม สาธารณสุขสัมพันธ์ คร้ังท่ี 9 1.เพ่ือส่งเสริมการมีสุขภาพพลามัยท่ีดีจากการเล่นกีฬา
2.เพ่ือสร้างความสามัคคีและสายสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา ช้ันปีท่ี 1 - 4
 คณาจารย์ และบุคลากรภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์
3.เพ่ือส่งเสริมการท างานร่วมกันเป็นทีมของนักศึกษาในการด าเนินกิจกรรม

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจ านวนนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 90 ของจ านวนคณาจารย์และบุคลากรท้ังหมด
3) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬา เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ คะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

สิงหาคม 2565 อ.ธธิธา เวียงปฏิ
อ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

3 กิจกรรม ปัจฉิมนิเทศนักศึกษาและกิจกรรมศิษย์เก่าสัมพันธ์ 
ปีการศึกษา 2564

1.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการประกอบอาชีพ
2.เพ่ือส่งเสริมความรอบรู้ด้านสุขภาพ
3.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษา  ศิษย์เก่า คณาจารย์และ
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

เชิงปริมาณ
1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาช้ันปีท่ี 4
4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 2 คน
เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษามีความรอบรู้ด้านสุขภาพ ในระดับดี 
2) นักศึกษาทราบแนวทางในการประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

มีนาคม 2565 ผศ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

4 กิจกรรม แสดงความยินดีกับบัณฑิตคณะสาธารณสุขศาสตร์ 1.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างรุ่นพ่ี รุ่นน้อง อาจารย์และบุคลากร 
คณะสาธารณสุขศาสตร์
2.เพ่ือให้นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 ทราบถึงวิธีการลงทะเบียนเรียน กฎระเบียบ การ
แต่งกาย และข้อมูลอ่ืนๆ ท่ีจ าเป็นต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย
3.เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนเข้าเรียน
4.เพ่ือเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุข

เชิงปริมาณ
1) จ านวนนักศึกษาท่ีเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษาท้ังหมด
เชิงคุณภาพ  
1) บัณฑิตมีความพึงพอใจต่อโครงการ คะแนนเฉล่ียอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 3.51 คะแนน

กันยายน 2565 อ.อภิญญา อุตระชัย
อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์

อ.ธธิธา เวียงปฏิ
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

แบบเสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้รับผิดชอบ (ระบุช่ือ)
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

2 กิจกรรม การแข่งขันกีฬาภายในคร้ังท่ี 18 กีฬาเจ้าฟ้าเกมส์ 1.เสริมสร้างภาวะสุขภาพท่ีสมบูรณ์ท้ังด้านร่างกาย จิตใจ สังคม และปัญญา
2.เพ่ือแสดงศักยภาพและความสามารถด้านกีฬา การแสดงขบวนพาเหรด 
และสแตนเชียร์

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 90 
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
3) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อความสวยงามของขบวนพาเหรดและแสตนเชียร์อยู่ในระดับ
มาก
4) มีศิษย์เก่าเข้าร่วมไม่น้อยกว่า 3 คน
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจกฎกติกา มารยาทในการเล่นกีฬา เกิดความรักสามัคคีในหมู่คณะ คะแนน
เฉล่ียอยู่ในระดับมาก ไม่น้อยกว่า 4.00 คะแนน
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

มีนาคม 2565
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
แบบเสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้รับผิดชอบ (ระบุช่ือ)
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

5 กิจกรรม ปฐมนิเทศและเตรียมความพร้อมนักศึกษาใหม่ คณะ
สาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2565

1.เพ่ือส่งเสริมความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฏระเบียบของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ แก่นักศึกษาช้ันปีท่ี 1
2.เพ่ือเตรียมความพร้อมในการเรียนในคณะสาธารณสุขศาสตร์และใช้ชีวิตใน
ร้ัวมหาวิทยาลัย
3.เพ่ือเปิดโลกทัศน์สู่วิชาชีพสาธารณสุขศาสตร์
4.เพ่ือสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างนักศึกษาใหม่ รุ่นพ่ี คณาจารย์และ
บุคลากรคณะสาธารณสุขศาสตร์

เชิงปริมาณ 
1) นักศึกษาช้ันปีท่ี 1 เข้าร่วมโครงการไม่น้อยกว่าร้อยละ 85
2) ร้อยละ 85 ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจในการร่วมกิจกรรมในระดับดีมาก
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 85 ของผู้ข้าร่วมกิจกรรมมีความรู้ความเข้าใจเก่ียวกับกฏระเบียบของคณะสาธารณสุข
ศาสตร์และมหาวิทยาลัยฯ อยู่ในระดับดี
2) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมมีความเข้าใจการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างเหมาะสม
3) ร้อยละ 85 ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจแนวทางการประกอบอาชีพทางด้านสาธารณสุขศาสตร์

มิถุนายน 2565 ผศ.นัชชา ยันติ
อ.นาตยา ดวงประทุม
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

6 กิจกรรม วิศวกรสังคม "เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้น าศตวรรษ
ท่ี 21"

1.เพ่ือส ารวจปัญหาในชุมชน วัด และโรงเรียน จังหวัดปทุมธานี
2.เพ่ือจัดท าโครงการแก้ไขปัญหาในชุมชน
3.เพ่ือสร้างวิศวกรสังคม "เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้น าศตวรรษท่ี 21"

เชิงปริมาณ
1) จ านวนนักศึกษาและอาจารย์ผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 25 คน
2) จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่า 50 คน
เชิงคุณภาพ
1) วิศวกรสังคม "เพ่ือพัฒนาเยาวชนไทยสู่ผู้น าศตวรรษท่ี 21" จ านวน 1 กลุ่ม
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21
3) นักศึกษามีจิตอาสาร่วมแก้ไขปัญหาของชุมชน

มีนาคม 2565 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
อ.ธธิธา เวียงปฏิ

7 การบ่มเพาะการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพให้กับ
ผู้ประกอบการรุ่นใหม่ (Startup)

1.เพ่ือสร้างผู้ประกอบการรุ่นใหม่ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ
2.เพ่ือประกอบกิจการท่ีมุ่งเน้นการผลิต ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพ

เชิงปริมาณ
1) ร้อยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมายสามารถผลิต ผลิตภัณฑ์เพ่ือสุขภาพได้

เมษายน - 
มิถุนายน 2564

อ.ธธิธา เวียงปฏิ
อ.จันทรรัตน์ จาริกสกุลชัย
อ.ดร.รัฐพล ศิลปรัศมี

8 กิจกรรม ท าบุญปีใหม่ คณะสาธารณสุขศาสตร์ ประจ าปี พ.ศ.
2564

1.เพ่ือให้คณาจารย์ บุคลากรและนักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์ได้ร่วมกัน
ท าบุญส่งท้ายปีเก่าและต้อนรับปีใหม่ อันจะก่อให้เกิดความเป็นสิริมงคล มี
ความสุข

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาคณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนนักศึกษา
กลุ่มเป้าหมาย
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 ของจ านวนคณาจารย์และบุคลากรท้ังหมด
เชิงคุณภาพ
1) ผู้เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจต่อกิจกรรมอยู่ในระดับดี

ธันวาคม 2564 อ.ศศิธร ตันติเอกรัตน์
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หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์
แบบเสนอแผนงาน โครงการ/กิจกรรม ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ.2565

แผนงาน/โครงการ/กิจกรรม วัตถุประสงค์ของโครงการ ผู้รับผิดชอบ (ระบุช่ือ)
ระยะเวลา
ด าเนินการ

ตัวช้ีวัดของกิจกรรม

9 กิจกรรม วันทาคณาจารย์ 1.เพ่ือให้นักศึกษาเกิดความรัก ศรัทธา กตัญญูกตเวทีต่อคณาจารย์
2.เพ่ือให้นักศึกษาตระหนักถึงความส าคัญและเป็นส่วนหน่ึงในการจัดกิจกรรม
วันทาคณาจารย์เป็นการส่งเสริมให้นักศึกษาเกิดคุณธรรม จริยธรรมท่ีดีและ
เป็นคนดีในสังคม

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมแสดงความกตัญญูกตเวทิตาต่อครูอาจารย์
2) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมเข้าใจขนบธรรมเนียมประเพณีไทยท่ีดีงามและถูกต้อง

กรกฎาคม 2565 อ.อภิญญา อุตระชัย
อ.นาตยา ดวงประทุม
องค์การนักศึกษาคณะ
สาธารณสุขศาสตร์

10 กิจกรรม ประกวดศิลปวัฒนธรรมประเพณีของไทย 1.เพ่ือส่งนักศึกษาประกวดกระทงและนางนพมาศและอนุรักษ์ประเพณีลอย
กระทง
2.เพ่ือส่งนักศึกษาประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมด้านการส่งเสริมศิลปะ
และวัฒนธรรมไทย

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรมไม่น้อยกว่า ร้อยละ 80 ของจ านวนกลุ่มเป้าหมาย
2) จ านวนการส่งผลงานด้านศิลปวัฒนธรรมเข้าประกวดไม่น้อยกว่า 3 ผลงาน
เชิงคุณภาพ
1) มีนักศึกษาท่ีได้รับการคัดเลือกเข้ารอบ การประกวดมารยาทไทยและกิจกรรมด้านการส่งเสริม
ศิลปะและวัฒนธรรมไทย

ธันวาคม 64 - 
กรกฏาคม 65

อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์ 
อ.ธธิธา เวียงปฏิ
นายกิตติวุฒิ ไชยการ

11 กิจกรรม ร าลึกคุณสมเด็จพระราชบิดา พระบิดาแห่งการ
สาธารณสุขไทย

1.เพ่ือถวายสักการะ เทิดพระเกียรติและร าลึกถึงพระคุณของสมเด็จพระมหิต
ลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก
2.เพ่ือให้ผู้ประกอบวิชาชีพด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพและสาธารณสุขเกิด
ความตระหนักต่องานด้านสุขภาพและแสดงบทบาทด้านวิชาชีพ
3.เพ่ือเปิดโอกาสให้นักศึกษา อาจารย์ บุคลากรและประชาชนท่ัวไป ได้
บ าเพ็ญประโยชน์โดยการบริจาคเลือด

เชิงปริมาณ
1) นักศึกษาเข้าร่วมกิจกรรม มากกว่าร้อยละ 90
2) คณาจารย์และบุคลากรเข้าร่วม มากกว่าร้อยละ 80  
เชิงคุณภาพ
1) ร้อยละ 80 นักศึกษาท่ีร่วมโครงการเห็นความส าคัญของวันมหิดล และร าลึกถึงพระคุณของสมเด็จ
พระมหิตลาธิเบศร อดุลยเดชวิกรม พระบรมราชชนก 
2) ร้อยละ 80 ผู้เข้าร่วมโครงการตระหนัก ภาคภูมิใจในบทบาททางวิชาชีพนักสาธารณสุขและกลุ่ม

กันยายน 2565 อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อ.ธธิธา เวียงปฏิ

12 กิจกรรม การศึกษาดูงานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ 1.เพ่ือสืบสานโครงการอันเน่ืองมาจากพระราชด าริ
2.เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา

เชิงปริมาณ
1) องค์การนักศึกษาและอาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมกิจกรรม จ านวน 30 คน
2) นักศึกษามีความรู้ ความเข้าใจ ในศาสตร์พระราชา อยู่ในระดับดีข้ึนไป ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 
เชิงคุณภาพ
1) นักศึกษาสามารถถ่ายทอดความรู้ในศาสตร์พระราชาได้
2) นักศึกษาได้พัฒนาทักษะในศตวรรษท่ี 21

มกราคม - มีนาคม
 2565

อ.เฟ่ืองฟ้า รัตนาคณหุตานนท์
อ.ธธิธา เวียงปฏิ
อ.นาตยา ดวงประทุม

13 กิจกรรม บริหารงานคลินิกการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 1.เพ่ือจัดหารายได้ สนับสนุนพันธกิจคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
2.เพ่ือให้บริการบุคลากร นักศึกษาและประชาชน

เชิงปริมาณ
1) บุคลากร นักศึกษาและประชาชนท่ีมารับบริการไม่น้อยกว่าร้อยละ 10 จากเป้าหมายท่ีก าหนด  
เชิงคุณภาพ  
1) ร้อยละ 80 บุคลากร นักศึกษา และประชาชนพึงพอใจในการบริการในระดับดี

พฤศจิกายน 2564 อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ

14 กิจกรรม นวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ช่ัวโมง 1.เพ่ือให้มีความรู้ ความช านาญในการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชม
2.เพ่ือเสริมสร้างอาชีพส าหรับคนว่างงานและผู้สนใจท่ัวไป

เชิงปริมาณ
1) มีจ านวนกลุ่มเป้าหมายท่ีเข้าร่วมโครงการ ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
เชิงคุณภาพ
1) กลุ่มเป้าหมายมีความรู้เร่ืองการนวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชม. ระดับดี
2) กลุ่มเป้าหมายมีความช านาญในการปฏิบัตินวดไทยเพ่ือสุขภาพ 150 ชม. ระดับดี
3) กลุ่มเป้าหมายมีความพึงพอใจ ระดับดี

พฤษภาคม 2565 อ.ดร.นภัสรัญชน์ ฤกษ์เรืองฤทธ์ิ
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