
 

 

 

 

 

 

 

ชื่อ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร้อยตรี ดร.เด่นดวงดี  ศรสีุระ  

ต าแหน่ง อาจารย์ผู้สอน คณะสาธารณสุขศาสตร ์

  รองผู้อ านวยการส านักวิชาการบริการชุมชน 

ทีท่ างาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  มหาวิทยาลัยราชภฏัอุบลราชธาน ี

การศึกษา (Education): 

คุณวุฒิ สถาบันการศึกษา ปีท่ีส าเร็จการศึกษา 
ปรัชญาดุษฎีบัณฑิต  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2557 
สาธารณสุขศาสตร์มหาบัณฑิต มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 2550 
วิทยาศาสตร์บัณฑิต สถาบันราชภัฏอุบลราชธานี 2545 

ประวัติและผลงาน (Curriculum Vitae) 



 

การท างาน (Working Experience) : 

ปี พ.ศ. ประวัติการท างาน 
2547 – ปัจจุบัน สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.สุขศึกษา 
 สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร วท.บ.สาธารณสุขชุมชน (ทั้งภาค

ปกติ และ กศ.บ.ป.) 
 สอนนักศึกษาระดับปริญญาตรี หลักสูตร ส.บ.สาธารณสุขชุมชน (ทั้งภาค

ปกติ และ กศ.บ.ป.) 
 สอนนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา สาขาการสร้างเสริมสุขภาพ 

 

สาขางานวิจัยที่สนใจ (Research Interests): 

- พฤติกรรมสุขภาพ 

- สร้างเสริมสุขภาพตามกลุ่มวัย 

- สุขศึกษาและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

- ระบาดวิทยา 

- โรคิดต่อและโรคไม่ติดต่อ 

 

 

 

 

 

ประสบการณ์ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารงานวิจัย : 



ชือ่โครงการ แหล่งทุน ปีท่ีได้รับทุน งบประมาณ 

รวม (บาท) 

สถานะ  

(% การ

รับผิดชอบ) 

จ านวน

นักวิจัย 

1.นวัตกรรมการถ่ายทอดองค์

ความรู้สู่ชุมชนเพ่ือการพัฒนาที่

ยั่งยืน ต าบลก่อเอ้ อ าเภอเขื่องใน 

จังหวัดอุบลราชธานี 2559 

วช. 2558 2,000,000 50 5   

2. การวิจัยเรื่องการเตรียมความ

พร้อมของสังคมเพ่ือรองรับ

ผู้สูงอายุ ต าบลแจระแม อ าเภอ

เมือง จังหวัดอุบลราชธานี  2559   

มหาวิทยาลัยราช

ภัฏอุบลราชธาน ี

2558 200,000 100 1 

3.รูปแบบการบริหารจัดการน้ าที่

ยั่งยืน บ้านหนองบัวแดง อ าเภอ

ม่วงสามสิบ จังหวัดอุบลราชธานี  

2558 

สกว. 2558 400,000 10 10 

4.การรวมกลุ่มเกษตรกรในการ

สร้างมาตรฐานข้าวอินทรีย์ เพื่อ

สร้างรายได้และสุขภาพวะที่ดีของ

ชุมชนบ้านแคน ต าบลยางสักกระ

โพหลุ่ม อ าเภอม่วงสามสิบ จังหวัด

อุบลราชธานี 2563 

สกสว. 2562 250,000 50 5 



5.การมีส่วนร่วมของชุมชนในการ

ส่งเสริมพัฒนาการเด็กก่อนวัย

เรียน เทศบาลต าบลภูจองนายอย 

อ าเภอนาจะหลวย อ าเภอนาจะ

หลวย จังหวัดอุบลราชธาน ี

สสส. 2562 85,000 30 5 

 

ผลงานทางวิชาการ: 

เอกสารสาร/ต ารา  : 

เด่นดวงดี ศรีสุระ. 2556. พฤติกรรมสุขภาพ . อุบลราชธานี. คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ 

           อุบลราชธาน.ี 

เด่นดวงดี ศรีสุระ. 2556. การสร้างเสริมสุขภาพ. อุบลราชธานี. คณะสาธารณสุขศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

เด่นดวงดี ศรีสุระ. 2559. สุขศึกษาและพฤติกรรมสุขภาพ. อุบลราชธานี. คณะสาธารณสุขศาสตร์  

              มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

เด่นดวงดี ศรีสุระ. 2559. การสร้างเสริมสุขภาพ. อุบลราชธานี. คณะสาธารณสุขศาสตร์  

  มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 

 

บทความวิจัยในวารสารวิชาการ: 

สุภาพร บุญเชื้อ,เด่นดวงดี ศรีสุระ,จ าลอง วงษ์ประเสริฐ.(2560).ผลของโปรแกรมการจัดการความเครียด

โดยการ   เสริมสร้างพลังอ านาจร่วมกับแรงสนับสนุนทางสังคมในผู้สูงอายุ ต าบลเหล่าไฮ อ าเภอค าเขื่อนแก้ว. 

จังหวัดยโสธร. วิจัยและพัฒนาระบบสุขภาพ (สาธารณสุขจังหวัดกาฬสินธุ์) 

 



 กุลชญา ลอยหา สุชาดา นาสา จ าลอง วงศ์ประเสริฐ เด่นดวงดี ศรีสุระ มณฑิชา รักศิลป์ ชนฏ์พงศ์ 

เคลือศิริ และภัทรภร เจริญบุตร. การเสริมสร้างศักยภาพบทบาทของนักจัดการสุขภาพชุมชนของอาสาสมัคร

สาธารณสุขประจ าหมู่บ้านในเขตต าบลบุเปือย อ าเภอน้ ายืน จังหวัดอุบลราชธานี . วารสารส านักงานป้องกัน

ควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 2560 มกราคม-เมษายน; 24(1).   

วิภาภรณ์ สิงห์ทอง ,เด่นดวงดี ศรีสุระ,จ าลอง วงษ์ประเสริฐ.2562 ประสิทธิผลของการเสริมสร้างพลังในการดูแล

ตนเองของผู้ป่วยโรคเบาหวาน อ าเภอเข่ืองใน จังหวัดอุบลราชธานีวารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัย

ราชภัฏอุบลราชธานี. 2562; 8(1). 

 

กุลชญา ลอยหา, สุรัตน์ หารวย, เด่นดวงดี ศรีสุระ, ปัทมา ล้อพงค์พานิชย์ และดวงดาว สุดาทิพย์. ปัจจัย

ทางด้านพฤติกรรมในการป้องกันโรคกับการอุบัติซ้ าของโรคไข้เลือดออกของประชาชนในจังหวัดอุบลราชธานี 

ในช่วงปี พ.ศ. 2555-2557. วารสารวิจัยสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2562; 8(1). 

ธีรศักดิ์ คันศร, กุลชญา ลอยหา และเด่นดวงดี ศรีสุระ. ผลของโปรแกรมการสร้างเสริมพลังอ านาจ

อาสาสมัครสาธารณสุขประจ าหมู่บ้านด้านการป้องกันและควบคุมโรคไข้เลือดออกในเขตเมืองอุบลราชธานี. 

วารสารส านักงานป้องกันควบคุมโรคที่ 7 ขอนแก่น. 2562 กันยายน-ธันวาคม; 26(3).       

ปิยะนุช คันศร, กุลชญา ลอยหา และเด่นดวงดี ศรีสุระ. การศึกษาระบาดวิทยาทางสังคมกับการเกิด

โรคมะเร็งเต้านมในเขตอีสานตอนล่าง: ด้วยรูปแบบ A community-based case-control study. วารสารศรี

วนาลัยวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี. 2564 มกราคม-มิถุนายน; 11(1).     

 

รางวัลที่เคยได้รับยกย่อง 

- เครื่องราชอิสริยาภรณ์ ตริตราภรณ์ช้างเผือก 

- เกียรติบัตร ผ่านการอบรมผู้บริการระดับกลาง 

- เกียรติบัตรได้ปฏิบัติหน้าที่บริหารมหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี ต าแหน่งรองผู้อ านวยการ

สถาบันวิจัยและพัฒนา 

- เกียรติบัตรปฏิบัติหน้าที่คณะกรรมการวิจัย มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 



 


