
รายงานความก้าวหน้าตามมาตรฐานการพัฒนา
สถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ ๗ ตัวชี้วัด

วิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล



ตัวชี้วัดที่ ๑. มีนโยบายการด าเนินงานในเรื่องสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตาม
มาตรการทางกฎหมายที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ. ๒๕๖๐

• ประกาศ ม.มหิดล เรื่องการก าหนดสถานที่ให้มีการคุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร 
พ.ศ. ๒๕๕๒

• ประกาศ ม.มหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้ไม่สูบบุหรี่ และจัด “สูบบุหรี”่ เป็นการเฉพาะ 
พ.ศ.๒๕๕๖

• ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการกรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 
พ.ศ.๒๕๕๙

• ค าสั่งวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดลที่  ๐๖๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนาวิทยาลัยราชสุดาเป็นวิทยาลัยปลอดบุหร่ี



๑.มีนโยบายการด าเนินงานในเรื่องสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ตามมาตรการทาง
กฎหมายที่ก าหนดไว้ใน พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐

ประกาศ ม.มหิดล เรื่องการก าหนดสถานท่ีให้มีการ
คุ้มครองสุขภาพของนักศึกษาและบุคลากร

พ.ศ. ๒๕๕๒

ประกาศ ม.มหิดล เรื่องนโยบายคุ้มครองสุขภาพผู้
ไม่สูบบุหรี่และจัด “สูบบุหรี”่ เป็นการเฉพาะ  

พ.ศ.๒๕๕๖



ประกาศ ม.มหิดล เรื่อง แนวปฏิบัติการด าเนินการ
กรณีที่มีการฝ่าฝืนสูบบุหรี่ในเขตปลอดบุหรี่ 

พ.ศ. ๒๕๕๙

ค าสั่งวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล         
ที่ ๐๖๔/๒๕๖๕

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานพัฒนา
วิทยาลัยราชสุดาเป็นวิทยาลัยปลอดบุหรี่



ตัวชี้วัดท่ี ๒. การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับนโยบายสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ 
ตาม พ.ร.บ. ควบคุมผลิตภัณฑ์ยาสูบ พ.ศ.๒๕๖๐

• ติดป้ายประชาสัมพันธ์ ตามจุดต่างๆภายในและภายนอกอาคารของวิทยาลัยราชสุดา

• ท าหนังสือเวียนแจ้งบุคลากร

• ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และ Line หน่วยกิจการนักศึกษา

• ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และ Line  ของวิทยาลัยราชสุดา



ติดป้ายประชาสัมพันธ ์ตามจุดต่างๆภายในและภายนอกอาคารของวิทยาลัยราชสุดา 
(อาคารอ านวยการ/อาคารเรียน/อาคารหอพัก)



ติดป้ายประชาสัมพันธ ์ตามจุดต่างๆภายในและภายนอกอาคารของวิทยาลัยราชสุดา 
(อาคารอ านวยการ/อาคารเรียน/อาคารหอพัก)



ติดป้ายประชาสัมพันธ ์ตามจุดต่างๆภายในและภายนอกอาคารของวิทยาลัยราชสุดา 
(อาคารอ านวยการ/อาคารเรียน/อาคารหอพัก)



ท าหนังสือเวียนแจ้งให้บุคลากรทราบและ
แจกเอกสาร/แผ่นพับประชาสัมพันธ์รณรงค์งดสูบบุหรี่



ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook หน่วยกิจการนักศึกษา
(ศิษย์ วรส.สัมพันธ์)



ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook หน่วยกิจการนักศึกษา
(สโมสรนักศึกษาวิทยาลัยราชสุดา มหาวิทยาลัยมหิดล)



ประชาสัมพันธ์ทาง Facebook และ Line  ของวิทยาลัยราชสุดา



๑. กิจกรรมสร้างสรรค์สื่อไทย ห่างไกลภัยจากบุหรี่ 
โดยมีรูปแบบกิจกรรม เป็นการประกวดส่ือรณรงค์
ภัยของบุหรี่ (วันที่จัดกิจกรรม  กรกฎาคม ๒๕๖๕ 
- สิงหาคม ๒๕๖๕)

๒. กิจกรรมเชื่อมความสัมพันธ์รุ่นพ่ี : รุ่นน้อง โดย
มีรูปแบบกิจกรรมเป็นการตามหา RCเกี่ยวกับโทษ
ของบุหรี่ (วันที่จัดกิจกรรม ๑๒ สิงหาคม ๒๕๖๕)

ตัวชี้วัดที่ ๓. ส่งเสริมให้มีการพัฒนาศักยภาพนิสิตนักศึกษาและผู้รับผิดชอบอื่นๆ ใน
การพัฒนาสถาบันอุดมศึกษาปลอดบุหรี่ เครือข่ายในพื้นที่

กิจกรรมของสโมสรนักศึกษา วิทยาลัยราชสุดา                 
เพื่อให้วิทยาลัยราชสุดาปลอดบุหรี่ 



ตัวชี้วัดท่ี ๖. สนับสนุนส่งเสริมป้องกันอันตรายทางสุขภาพให้แก่ผู้ไม่สูบบุหรี่
โดยการจัดสิ่งแวดล้อมปลอดบุหรี่ตามกฎหมาย

• ด าเนินการสื่อสารระบบร้องเรียน โดยท าหนังสือเวียนแจ้งให้กับบุคลากรทราบและติด QR Code แจ้ง
ช่องทางการร้องเรียนกรณีพบผู้สูบบุหรี่ในบริเวณพื้นที่ของวิทยาลัยราชสุดา



ติดQR Code แจ้งช่องทางการร้องเรียนกรณีพบผู้สูบบุหรี่ในบริเวณพ้ืนที่ของ
วิทยาลัยราชสุดา



ติดQR Code แจ้งช่องทางการร้องเรียนกรณีพบผู้สูบบุหรี่ในบริเวณพ้ืนที่ของ
วิทยาลัยราชสุดา



ติดQR Code แจ้งช่องทางการร้องเรียนกรณีพบผู้สูบบุหรี่ในบริเวณพ้ืนที่ของ
วิทยาลัยราชสุดา



ตัวชี้วัดที่ ๗. สนับสนุนและส่งเสริมการคัดกรอง บ าบัด ฟื้นฟู และ
ส่งต่อผู้สูบบุหรี่ที่ต้องการเลิกบุหรี่

วิทยาลัยราชสุดาส่งบุคลากรเข้าร่วมโครงการ “The HERO  No Smoking” จ านวน ๒ รุ่น
รุ่นที่ ๑ “The HERO 1st : No Smoking” 
๑. นายนิวัตร แย้มเดช ๒. นายฉัตรมงคล กระแสโสม 
โดยบุคลากรทั้ง ๒ ราย เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ 
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะบุคลากรที่สามารถเลิกสบูบหุรี่ไดส้ าเร็จจากโครงการ 
“The HERO 1st: No Smoking” เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๕๘ 
รุ่นที่ ๒  "The HERO 2nd : No Smoking"  
๑. นายบุญมี พลช านาญ  ๒. นายชยพัทธ์ สมรูป
โดยและบุคลากรทั้ง ๒ ราย เข้ารับประกาศเกียรติคุณจาก ศาสตราจารย์นายแพทยบ์รรจง มไหสวริยะ 
รักษาการแทนอธิการบดมีหาวิทยาลัยมหิดล ในฐานะบุคลากรทีส่ามารถเลิกสบูบุหรี่ได้ส าเร็จจาก
โครงการ "The HERO 2nd : No Smoking" เมื่อวันที่ ๒๕  เมษายน ๒๕๖๑ 



รุ่นที่ ๑ “The HERO 1st : No Smoking” 
๑.นายนิวัตร แย้มเดช

๒.นายฉัตรมงคล กระแสโสม 



รุ่นที่ ๒  "The HERO 2nd : No Smoking"  
๑. นายบุญมี พลช านาญ                        
๒. นายชยพัทธ์ สมรูป



ประชาสัมพันธ์เชิญชวน ผู้ประสงค์ต้องการเลิกบุหรี่ 
ในกรณีที่มีความประสงค์ส่งต่อ

• คลินิกฟ้าใส ศูนย์การแพทย์กาญจนาภิเษก มหาวิทยาลัยมหิดล

• คลินิกฟ้าใส  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล

• คลินิกเลิกบุหรี่ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล




