สรุปรายงาน
โครงการการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
(ยุทธศาสตร์ที่ 8 โครงการ 8.1.6)

ภายใต้
โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระปณิธาน
ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
ประจาปีงบประมาณ 2561

โดย
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์

คานา

ตามที่คณะสังคมศาสตร์ได้รับอนุมัติดาเนินโครงการ ประจาปี 2561 จานวน 18 โครงการ
จากงบประเภทเงินอุดหนุนทั่วไป โครงการสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า ตามพระ
ปณิธานศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟ้าจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี ซึ่งคณะ
สังคมศาสตร์เป็นผู้รับผิดชอบโครงการการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย
จากโรคพิษสุ นัขบ้า โดยเริ่มโครงการตั้งแต่ เดือน ตุลาคม พ.ศ.2560 และดาเนินการเสร็จสิ้นใน
เดือน กันยายน พ.ศ.2561
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ จึงได้จัดการประกวดบทความวิชาการและ
หนังสั้น เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนัขบ้าและเพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง ทั้งนี้
การจัดประกวดบทความวิชาการและหนังสั้น มีการชิงเงินรางวัลพร้อมประกาศนียบัตร โดยเงินรางวัล
บทความวิชาการ มีจานวน 3 รางวัล รวมมูลค่า 50,000 บาท และหนังสั้น มีจานวน 3 รางวัล รวม
มูลค่า 90,000 บาท

สารบัญ
เรื่อง

หน้า

1. ความสาคัญและที่มา
2. วัตถุประสงค์
3. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขต
4. การดาเนินกิจกรรม
4.1 การดาเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการโครงการ
4.2 การดาเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ
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1
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และการส่งผลงานเข้าประกวด
4.3 การดาเนินงานด้านการตัดสิน
5. ผลการดาเนินงาน
6. สรุป

10 – 14
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โครงการการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
โดยคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
1. ความสาคัญและที่มา
ปัญหาด้านการปูองกันและควบคุมโรคพิษสุนัขบ้ายังคงเป็นปัญหาสาธารณสุขของสังคมไทย จากข้อมูลผู้
ถู ก สุ นั ข กั ด ที่ ม ารั บ การฉี ด วั ค ซี น ปู อ งกั น โรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า ในสถานบริ ก ารของกระทรวงสาธารณสุ ข พบว่ า
มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทุกปีโดยคาดประมาณว่ารัฐต้องเสียค่าใช้จ่ายเป็นเงิน สูงถึง 1,000 ล้านบาทต่อปี ขณะที่ใน
สังคมไทยครัวเรือนส่วนใหญ่มีการเลี้ยงสุนัขและแมวเพื่อเฝูาบ้านหรือเลี้ยงเพื่อเป็นเพื่ อนสร้างความสุขให้กับ
ครอบครัว นอกจากนี้ ยังมีสุนัขและแมวจานวนมากที่ไม่มีเจ้าของ (สุนัขและแมวจรจัด)
การดูแลสุ ขอนามัย ของสุ นั ขและแมวของครัว เรือน รวมทั้ง สุ นัขแมวจรจัดโดยเฉพาะในเรื่องวัคซี น
เป็นสิ่งที่จาเป็นที่จะช่วยลดปัญหาโรคพิษสุนัขบ้าได้ อย่างไรก็ตาม ความเข้าใจและการตระหนักถึงความสาคัญ
ของโรคพิษสุนัขบ้าในสังคมไทยมีอยู่อ ย่างจากัด โดยละเลยความสาคัญของการให้วัคซีนปูองกันพิษสุนัขบ้า
แก่สัตว์เลี้ยงของตน หรือละเลยการไปพบแพทย์หลังจากถูกสุนัขหรือแมวกัดหรือข่วน
การถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าจึงมีความ
จาเป็นเร่งด่วนที่จะต้องดาเนินการ ทั้งนี้การถ่ายทอดความรู้และสร้างความตระหนักให้กับคนในสั งคมจักต้องให้
ความสาคัญถึงความง่ายต่อความเข้าใจ และเป็นข้อมูลข่าวสารที่ทรงพลังที่จะสามารถสร้างความตระหนักและ
ก่อให้เกิดการปฏิบัติได้
2. วัตถุประสงค์
2.1 เพื่อถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจให้กับสังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
2.2 เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง
3. กลุ่มเป้าหมายและขอบเขต
ประชาชนทั่วไป นิสิต นักศึกษา นักเรียน ทั่วประเทศ
4. การดาเนินกิจกรรม
การดาเนินกิจกรรม แบ่งออกเป็น 4 ส่วนหลักๆ คือ การดาเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการโครงการ
การดาเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการส่งผลงานร่วมประกวด การดาเนินงานด้านการ
ตัดสิน และการมอบรางวัลและประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล เพื่อให้ได้ผลผลิตด้านบทความวิชาการและ
หนังสั้นสาหรับการเผยแพร่ความรู้ต่อไป โดยมีรายละเอียดดังนี้
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4.1 การดาเนินกิจกรรมในการบริหารจัดการโครงการ
โครงการได้เริ่มดาเนินกิจกรรมตั้งแต่ วันที่ 15 พฤษภาคม พ.ศ.2560 โดยเริ่มจากการตั้งคณะกรรมการ
“โครงการการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า”

เพื่อดาเนินงาน

หลักของคณะสังคมศาสตร์ ได้แก่
1. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา

ประธานกรรมการ

คณบดีคณะสังคมศาสตร์
2. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นาวาอากาศโทหญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง กรรมการ
3. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนารดี คายา

กรรมการ

รองคณบดีฝุายบริการวิชาการ
4. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล

กรรมการ

รองคณบดีฝุายวิจัย
5. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี

กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายวิชาการ
6. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศาสตรินทร์ ตันสุน

กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายสื่อสารองค์การและศิษย์เก่าสัมพันธ์
7. อาจารย์ ดร. เอื้ออนุช ถนอมวงษ์

กรรมการ

ผู้ช่วยคณบดีฝุายกิจการนิสิต
8. นางภคนันท์ พุ่มประเสริฐ

กรรมการ

9. นางสาวทวิกา อินสอน

กรรมการ

10. นางสาวชุติมน ศรีนวกะตระกูล

กรรมการ

11. นางสาวปิยะรัตน์ คล้ายแย้ม

กรรมการ

12. นางสาวนิภาพร อินคะเณย์

กรรมการและเลขานุการ

ทั้ง นี้ ไ ด้ ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ

“โครงการการถ่ า ยทอดความรู้ สู่ สั งคมด้ า นสั ต ว์ ป ลอดโรค

คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า” เพิ่มเติม เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม พ.ศ. 2560 ได้แก่
1. นายสรศักดิ์ มงคลสมบูรณ์
2. นางสาวสุวิมล งามเนตร์
3. นางสาวนันทิยา อาภานันท์

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
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นอกจากการแต่งตั้งคณะกรรมการดาเนินงานหลักของคณะสังคมศาสตร์แล้ว คณะกรรมการได้มีการ
จัดประชุมการดาเนินโครงการและเห็นควรให้มีการแต่งตั้งคณะกรรมการเป็น 2 ชุด คือ
1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาบทความวิชาการ
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาผลงานหนังสั้น
โดยมีรายละเอียดดังนี้
1. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาบทความวิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรม และ
เทคโนโลยีเพื่อควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า” ประกอบด้วย
1. ผศ.น.สพ.ดร.ทิลดิสร์ รุ่งเรืองกิจไกร จากคณะสัตวแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
2. รศ.ดร.เพียงจันทร์ เศวตศรีสกุล
จากคณะสาธารณสุขศาสตร์
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ศูนย์รังสิต
3. ผศ.สพ.ญ.ดร.ณัฐกานต์ มีขนอน
จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.น.สพ.คัมภีร์ พัฒนะธนัง
จากภาควิชาปรสิตวิทยา คณะสัตวแพทยศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผศ.น.ท.หญิง ดร.งามลมัย ผิวเหลือง จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. ผศ.ดร.กังสดาล เชาว์วัฒนกุล
จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ผศ.ดร.เฉลิมขวัญ สิงห์วี
จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
รวมทั้งสิ้น 7 ท่าน

คณะกรรมการตัดสินบทความวิชาการ
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บรรยากาศการร่วมกันตัดสินบทความวิชาการ
2. คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อการพิจารณาผลงานหนังสั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค..คนปลอดภัย”
ประกอบด้วย
1. อ.น.สพ.ดร.แสงชัย ยิ่งศักดิ์มงคล จากภาควิชาจุลชีววิทยาภูมิคุ้มกัน
คณะสัตวแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
2. ผศ.น.สพ.ดร.สมัคร สุจริต
จากคณะเทคนิคการสัตวแพทย์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
3. ผศ.ดร.ณัฏฐ์ชุดา วิจิตรจามรี
จากภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
4. ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ผศ.ดร.ธนารดี คายา
จากภาควิชาสังคมวิทยาและมานุษยวิทยา
คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. อ.ดร.เอื้ออนุช ถนอมวงษ์
จากภาควิชาจิตวิทยา คณะสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
7. ผศ.ศาสตรินทร์ ตันสุน
จากภาควิชารัฐศาสตร์และรัฐประศาสนศาสตร์
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
8. นายจักรพันธ์ ตัณฑะสุวรรณะ
นักแสดง
9. นายศุภกิติ์ เสกสุวรรณ
Producer ช่อง one
รวมทั้งสิ้น 9 ท่าน

คณะกรรมการตัดสินหนังสั้น
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ภาพบรรยากาศในวันตัดสินหนังสั้น
4.2 การดาเนินกิจกรรมด้านการประชาสัมพันธ์โครงการฯ และการส่งผลงานร่วมประกวด
การดาเนิ น กิจ กรรมในส่ ว นนี้ เริ่ มการจัดทาเว็บไซต์ของโครงการ (http://rabies.soc.ku.ac.th/)
การจัดทาเพจ Facebook เพื่อเป็นช่องทางการเผยแพร่โครงการ การจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ครั้ง
การดาเนิ น การส่ ง จดหมายประชาสั มพัน ธ์ไปยังมหาวิ ทยาลั ยจานวน 149 แห่ ง ทั้งภาครัฐ เอกชน จัดท า
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ไ ป ยั ง ส า นั ก ส่ ง เ ส ริ ม แ ล ะ ฝึ ก อ บ ร ม ม ห า วิ ท ย า ลั ย เ ก ษ ต ร ศ า ส ต ร์ ส ถ า นี วิ ท ยุ
มหาวิ ท ยาลั ย เกษตรศาสตร์

กรมส่ ง เสริ มการปกครองท้ องถิ่ น กระทรวงสาธารณสุ ข เพื่อ ด าเนิ นการ

ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์ จัดทา Poster ประชาสัมพันธ์ เพื่อส่งไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามบอร์ด
ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
นอกจากนี้ ได้ จั ดท าหนั ง สื อ ขอความอนุเ คราะห์ ไปยัง ประชาสั มพั นธ์ ม หาวิท ยาลั ยเกษตรศาสตร์
เพื่อขอใช้ LCD ทั้งหมด 6 จุด ของมหาวิทยาลัย ในการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์โครงการสัตว์ปลอดโรคฯ และ
จัดทาหนังสือขอความอนุเคราะห์ไปยังสื่อโทรทัศน์เพื่อขอประชาสั มพันธ์ในรูปแบบ แถบอักษรวิ่ง/ลงออนไลน์
ผ่าน Facebook จานวน 5 สถานี ได้แก่ ช่อง 3 ช่อง 5 ช่อง 7 ช่อง 9 และช่อง Thai PBS
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รายละเอียดการดาเนินงาน มีดังนี้
รายละเอียดการดาเนินงาน

ระยะเวลาการดาเนินงาน

1. คณะสังคมศาสตร์ได้จัดส่ง Poster ประชาสัมพันธ์ / ใบสมัคร / หลักเกณฑ์ในการ
ประกวดบทความและภาพยนตร์สั้น ให้กับสถาบันอุดมศึกษาทั่วประเทศ
2. ประชาสัมพันธ์ลงเว็บไซต์กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น กระทรวงสาธารณสุข
เว็บไซต์การจัดประกวดแข่นขันต่าง ๆ
3. ประชาสัมพันธ์ลงเพจ Facebook / YouTube ของโครงการ

มีนาคม – มิถุนายน 2561

4. ประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ โดยการส่งขอความอนุเคราะห์
ประชาสัมพันธ์ไปยังผู้อานวยการสถานีวิทยุ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
5. ประชาสัมพันธ์ผ่านใช้ปูายอิเล็กทรอนิกส์ตามจุดต่าง ๆ ของ
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
6. เปิดรับสมัครหนังสั้นและบทความ

มีนาคม – มิถุนายน 2561

7. ประชุมคณะกรรมการตัดสินหนังสั้นและบทความ

วันพุธที่ 25 เมษายน 2561

8. จัดทาวิดีโอประชาสัมพันธ์ในการเชิญประกวดส่งผลงานเพิ่มเติม

มิถุนายน 2561

9. ประชาสัมพันธ์โครงการไปยังสถานีโทรทัศน์ช่อง 3/5/7/9/Thai PBS

มิถุนายน 2561

10. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินหนังสั้น

วันพุธที่ 11 กรกฎาคม 2561

11. ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาตัดสินบทความ

วันพุธที่ 25 กรกฎาคม 2561

12. ประกาศผล

วันพุธที่ 8 สิงหาคม 2561

13. พิธีมอบรางวัล

วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561

มิถุนายน 2561
มีนาคม – มิถุนายน 2561

เมษายน 2561
1 เมษายน – 30 มิถุนายน 2561
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Poster ประชาสัมพันธ์ของบทความ
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Poster ประชาสัมพันธ์ของหนังสั้น
เว็บไซต์โครงการ
Web link : http://rabies.soc.ku.ac.th/
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หน้า Web Rabies
สื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 4 คลิป

Web link :
https://www.youtube.com/watch?v=mLL9OhO9mJI

Web link :
https://www.youtube.com/watch?v=YqeLYCdELMs&t=3s

Web link :
https://www.youtube.com/watch?v=D_KF9zFiB_g&t=1s

Web link : https://www.youtube.com/watch?v=6fE8uTRIKkU

หน้า Web Facebook
Web link : https://www.facebook.com/
โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า739428932892710/?modal=admin_todo_tour
9

4.3 การดาเนินงานด้านการตัดสิน
จากการประชาสัมพันธ์ดังที่กล่าวข้างต้น มีผู้ส่งผลงานเข้าการประกวดบทความ “การพัฒนาความรู้
นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า” จานวน 5 เรื่อง ดังนี้
1. เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารแบบพหุระดับเพื่อการป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย ตามแนว
ศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
โดย รองศาสตราจารย์ ดร.นธกฤต วันต๊ะเมล์ (ภาควิชานิเทศศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์
คณะมนุษยศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์)
2. เรื่อง “พิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว” จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์พัชรพร แก้ววิมล (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ วิทยาเขต
ศูนย์รังสิต)
3. เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า : บริบทของพยาบาลแผนกฉุกเฉิน
โดย อาจารย์ธีระชล สาตสิน (คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต)
4. เรื่อง หลักการตลาดกับการป้องกันและรักษาโรคพิษสุนัขบ้า
โดย นางสาวสุดารัตน์ หอมกลิ่น (นิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย)
5. เรื่อง โรคพิษสุนัขบ้าภัยร้ายที่ไม่ควรละเลย....
โดย นายพัชระ เฟื่องถี (นักศึกษามหาวิทยาลัยศิลปากร)
ผู้ส่งผลงานเข้าการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จานวน 10 กลุ่ม ดังนี้
1. ทีมหมาฟรีแลนซ์
สมาชิก ได้แก่
1. นายรัตนโชค คุณเจริญ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ(ประสานมิตร)
2. นายวีรภัทร บุญมา
จากสถาบัน จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
3. นายยิ่งยง วงค์ตาขี่
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
4. นายเกียรติพงษ์ ลงเย
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยมหาสารคาม
2. ทีม Rear Window
สมาชิก ได้แก่
1. นายรัฐธรรม พงษ์สุวรรณ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
2. นายไชยโชค เข้มแข็ง
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3. นายอัครชัย มูลประจักษ์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยวงษ์ชวลิตกุล
3. ทีม Midnight Owl
สมาชิก ได้แก่
1. นางสาวนภัสวรรณ เจริญภักดี จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
2. นางสาวณัฐวรา เทพเกษร
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเชียงใหม่
10

4. ทีม TH Amazing
1. นายศุภกร รุ่งสัมพันธ์กุล
5. ทีม TNP
1. นายธนภัทร คาชมภู
6. ทีม The Pub – Ad
1. นายณปภัช เสโนฤทธิ์
2. นายศุภกร วิจิตรพัชราภรณ์
3. นางสาวสมกุลยา จันสะ
4. นายวราสิทธิ์ วัฒนาภา
7. ทีม The Spring Studio
1. นางสาวพัชรนภา โชติพรมราช
2. นางสาวชนิกานต์ สุภาผล
8. ทีม Big24 Studio
1. นายธัญวัช ดารามัน
2. นางสาวชลฐิชา วิ่งชิงชัย
3. นายจักรพงศ์ หันตุลา
4. นายวรพจน์ แฉล้มวงศ์
5. นางสาวเยาวรัตน์ ใบหลี
9. ทีม Please
1. นางสาวจุฬาลักษณ์ เศวตทวี
2. นายคณิน คุ้มทองอิน
3. นางสาวสริตา สุตสุนทร
4. นายสมัช นิธิยะศาสตริญ
5. นางสาวสุทธิกานต์ ศุภกลาป
10. ทีม Day and Night
1. นายอภิชาติ สุขเสนา
2. นายพิชัย สระทอง
3. นายวนัย พรเจริญวิโรจน์
4. นางสาวอภิญญา ใสทอง

จากสถาบัน มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยพะเยา
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
จากสถาบัน มหาวิทยาลัยทักษิณ
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ซึ่งผลการประกวด มีรายละเอียดดังนี้ คือ
ผลการประกวดบทความวิชาการและหนังสั้น
- จานวนบทความวิชาการที่ได้รับรางวัล 3 เรื่อง
รางวัลที่ 2 (2 รางวัล) ได้แก่ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารแบบพหุระดับเพื่อการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในประเทศไทยตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
เรื่อง “พิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว” จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
รางวัลที่ 3 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า : บริบทของพยาบาล
แผนกฉุกเฉิน
- จานวนหนังสั้นที่ได้รับรางวัล 3 เรื่อง
รางวัลที่ 1 ทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีมหมาฟรีแลนซ์
รางวัลที่ 2 ทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีม Rear Window
รางวัลที่ 3 ทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีม Midnight Owl
4.4 การมอบรางวัลและประชาสัมพันธ์ผลงานที่ได้รับรางวัล
พิธีมอบรางวัล โครงการถ่ายทอดความรู้สู่สังคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า
ตามพระปณิธาน ศาสตราจารย์ ดร.สมเด็จพระเจ้าลูกเธอ เจ้าฟูาจุฬาภรณวลัยลักษณ์ อัครราชกุมารี
วันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 ณ ห้องประชุม 501 อาคาร 1 ชั้น 5
ทั้งนี้ กิจกรรมที่คณะสังคมศาสตร์จัดขึ้นในการประกาศผลรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
มีผู้ร่วมกิจกรรมที่หลากหลาย โดยสรุปผู้เข้าร่วมกิจกรรมเป็นไปตามเปูาหมายที่ตั้งไว้ ดังนี้
- จานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 100 คน
มีผู้เข้าร่วมส่งประกวด จานวน 36 คน และมีผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561
จานวน 75 คน รวมถึงจานวนผู้เข้าชม เว็บไซต์ http://rabies.soc.ku.ac.th/ มีผู้เข้าชมจานวน 902 คน
รวมทั้งสิ้น 1,013 คน (ไม่รวมยอดวิวในการเข้าชมผ่านทาง YouTube)
โดยในวัน อังคารที่ 21 สิ งหาคม 2561 คณะกรรมการได้นาผลงานของผู้ เข้าร่ว มประกวดบทความ
วิชาการมาจัดนิทรรศการ และนาหนังสั้นมาเปิดฉายให้กับผู้ที่เข้าร่วมพิธีมอบ เพื่อเป็นช่องทางในการเผยแพร่
ผลงานที่ได้รับรางวัล
รวมถึงทาการเผยแพร่ ผ่านสื่อออนไลน์ โดยการจัดทาสื่อประชาสัมพันธ์ จานวน 4 ครั้ง เพื่อเป็นการ
เชิญชวนให้ผู้ที่สนใจเข้าร่วมประกวดบทความวิชาการและหนังสั้น โดยสอดแทรกความรู้ความเข้าใจให้กับสังคม
ด้านสัตว์ป ลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้า พร้อมทั้งถ่ายทอดเนื้อหาในการติดเชื้อและ
การ
ปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า เพื่อสร้างความตระหนักเกี่ยวกับวิธีการปูองกันโรคพิษสุนัขบ้าทั้งในคนและสัตว์เลี้ยง
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คณบดีคณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ผศ.ดร.ทิพย์วัลย์ สุรินยา
กล่าวรายงานฯ

รักษาการแทนอธิการบดี มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ดร.จงรัก วัชรินทร์รัตน์
กล่าวเปิดพิธีมอบรางวัล

ภาพการมอบรางวัลบทความวิชาการให้กับผูไ้ ด้รับรางวัล
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ภาพการมอบรางวัลหนังสั้นให้กับผู้ได้รับรางวัล

ภาพบรรยากาศผูไ้ ด้รับรางวัลให้ข้อคิดเห็นเกี่ยวกับผลงานของตนเอง
และข้อเสนอแนะเกี่ยวกับโรคพิษสุนัขบ้าในประเทศไทย
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5. ผลการดาเนินงาน
จากการดาเนิ นการ โครงการการถ่ายทอดความรู้สู่สั งคมด้านสัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัยจากโรคพิษ
สุนั ขบ้า ปี งบประมาณ 2561 มีผู้เข้าร่ว มส่ งประกวด จานวน 36 คน โดยผลงานเข้าการประกวดบทความ
วิชาการ “การพัฒนาความรู้ นวัตกรรมและเทคโนโลยีเพื่อควบคุมและปูองกันโรคพิษสุนัขบ้า ” จานวน 5 เรื่อง
และส่งผลงานเข้าการประกวดหนังสั้น หัวข้อ “สัตว์ปลอดโรค คนปลอดภัย” จานวน 10 กลุ่ม ซึ่งได้ดาเนินการ
บรรลุตามตัวชี้วัดตามเปูาหมายผลผลิต กล่าวคือ
- จำนวนบทความวิชาการที่ได้รับรำงวัล 3 เรื่อง ได้แก่
รางวัลที่ 2 (2 รางวัล) ได้แก่ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารแบบพหุระดับเพื่อการป้องกันโรคพิษ
สุนัขบ้าในประเทศไทยตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม
เรื่อง “พิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว” จัดการอย่างไรให้มีประสิทธิภาพ
รางวัลที่ 3 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า : บริบทของพยาบาล
แผนกฉุกเฉิน
- จำนวนหนังสั้นที่ได้รับรำงวัล 3 เรื่อง ได้แก่
รางวัลที่ 1 ทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีมหมาฟรีแลนซ์
รางวัลที่ 2 ทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีม Rear Window
รางวัลที่ 3 ทีมที่ได้รับรางวัล คือ ทีม Midnight Owl
โดยมีจ ำนวนผู้เข้ำร่วมโครงกำรฯ ไม่น้อยกว่ำ 1,000 คน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผู้เข้าร่ว มส่ ง
ประกวด จานวน 36 คน ผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 จานวน 75 คน รวมถึง
จานวนผู้เข้าชม เว็บไซต์ http://rabies.soc.ku.ac.th/ มีผู้เข้าชมจานวน 902 คน รวมทั้งสิ้น 1,013 คน
(ไม่รวมยอดวิวในการเข้าชมผ่านทาง YouTube)
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7. สรุป
โครงการการถ่ า ยทอดความรู้ สู่ สั ง คมด้ า นสั ต ว์ ป ลอดโรค คนปลอดภั ย จากโรคพิ ษ สุ นั ข บ้ า
ปีงบประมาณ 2561

ได้ดาเนินการบรรลุตามตัวชี้วัดตามเปูาหมายผลผลิต กล่าวคือ จานวนบทความได้รับ

รางวัล 3 เรื่อง ได้แก่ รางวัลที่ 2 (2 รางวัล) ได้แก่ เรื่อง กลยุทธ์การสื่อสารแบบพหุระดับเพื่อการปูองกันโรค
พิษสุนัขบ้าในประเทศไทยตามแนวศึกษานิเวศวิทยาเชิงสังคม เรื่อง “พิษสุนัขบ้า ภัยใกล้ตัว” จัดการอย่างไรให้
มีประสิทธิภาพ รางวัลที่ 3 เรื่อง การพัฒนาระบบการดูแลผู้สัมผัสโรคพิษสุนัขบ้า : บริบทของพยาบาลแผนก
ฉุกเฉิน จานวนภาพยนตร์สั้นที่ได้รับรางวัล 3 เรื่อง ได้แก่ รางวัลที่ 1 คือ ทีมหมาฟรีแลนซ์ รางวัลที่ 2 คือ
ทีม Rear Window และรางวัลที่ 3 คือ ทีม Midnight Owl
โดยมีจานวนผู้เข้าร่วมโครงการฯ ไม่น้อยกว่า 1,000 คน ผ่านช่องทางต่างๆ ได้แก่ ผู้เข้าร่วมส่ง
ประกวด จานวน 36 คน ผู้เข้าร่วมพิธีมอบรางวัล เมื่อวันอังคารที่ 21 สิงหาคม 2561 จานวน 75 คน รวมถึง
จานวนผู้เข้าชม เว็บไซต์ http://rabies.soc.ku.ac.th/ มีผู้เข้าชมจานวน 902 คน รวมทั้งสิ้น 1,013 คน (ไม่
รวมยอดวิวในการเข้าชมผ่านทาง YouTube) ทั้งนี้คณะสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ วางแผนที่จะ
ดาเนินการเผยแพร่ผลงานต่างๆ ที่ได้ดาเนินการแล้ว ต่อไปในอนาคต

16

