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สราวุธ อัมพร, เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์และ ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์ . (2561). การศึกษานำร่องรูปแบบการพัฒนา
พฤติกรรมสุขภาพของเด็กและผู้ดูแลเด็กในการป้องกันโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอ
สะเดา จังหวัดสงขลา. วารสารวิชชา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ; ปีที ่ 37 ฉบับที ่ 2 
กรกฎาคม-ธันวาคม 2561. หน้า 1-12. 

มลฑิรา สายวารี, เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์และ กิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2563). องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความพึง
พอใจในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขที่ปฏิบัติงานในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัด
ยะลา. ราชาวดีสาร วิทยาลัยพยาบาลบรมราชชนนี สุรินทร์ ; ปีที่ 10 ฉบับที่ 2 กรกฎาคม-ธันวาคม 
2563.  

สราวุธ อัมพร, เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์และ ธนิษฐา ดิษสุวรรณ์. (2564). การพัฒนารูปแบบการป้องกันควบคุม
โรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา. วารสารควบคุมโรค; ปีที่ 47 
ฉบับที่ 1 มกราคม-มีนาคม 2564.  

มลฑิรา สายวารี, กิตติพร เนาว์สุวรรณและเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์. (2563). องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสุข
ในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564.  

มลฑิรา สายวารี, กิตติพร เนาว์สุวรรณและเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์. (2563). องค์ประกอบและตัวบ่งชี้ความสุข
ในการทำงานของบุคลากรสาธารณสุขในโรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตำบล จังหวัดยะลา. วารสาร
มหาวิทยาลัยนราธิวาสราชนครินทร์; ปีที่ 13 ฉบับที่ 2 พฤษภาคม-สิงหาคม 2564.  

เสาวณยี์  เทศนุ้ย, เพ็ญมาศ สุคนธจิตต์และกิตติพร เนาว์สุวรรณ. (2564). ปัจจัยที่มีอิทธิพลต่อพฤติกรรม
เสี่ยงด้านโภชนาการของเด็กวัยก่อนเรียนในศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก อำเภอตะโหมด จังหวัดพัทลุง. 
วารสารวิชาการสาธารณสุขชุมชน; ปีที่ 7 ฉบับที่ 4 ตุลาคม-ธันวาคม 2564. (in press) 

 
  บทความวิจัยเสนอในที่ประชุมวิชาการ 
อาริสา แก้วชูศรี, กมลชนก มณีโชติ, อรทัย กาญจนะ, อรนุช ศรีขวัญ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2564). การ

รับรู้ความสามารถของตนเองและการรับรู้ประโยชน์ของการป้องกันโรคอ้วนต่อพฤติกรรมการดูแล
สุขภาพตนเองของนักศึกษาระดับปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. งานประชุมวิชาการ
ระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
กับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ 1-2 เมษายน 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  

กฤติยาณี ฐานา, มัลลิกา ยามาเล็น, อันดามัน อินทร์อักษร และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2564). ปัจจัยที่มี
ความสัมพันธ์ก ับพฤติกรรมการบริโภคอาหารกึ ่งสำเร ็จร ูปของนักศึกษาระดับปริญญาตรี 
มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. งานประชุมวิชาการระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
เครือข่ายภาคใต้ ครั้งที่ 6 “วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับวิถีชีวิตใหม่ เพื่อความยั่งยืน” วันที่ 1-2 
เมษายน 2564, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา.  
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เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ และสราวุธ อัมพร. (2562). ประสิทธิผลของการพัฒนาการมีส่วนร่วมของผู้ดูแลเด็กใน
การป้องกันควบคุมโรคมือเท้าปากของศูนย์พัฒนาเด็กเล็กอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา . การประชุม
หาดใหญ่วิชาการระดับชาติและนานาชาติ ครั้งที่ 10 . วันที่ 12-13 กรกฎาคม 2562, มหาวิทยาลัย
หาดใหญ่.  

เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์, หิรัญวดี สุวิบูรณ์, อัสรี อูมา, มะยี อารง และรอมือลา วาเตะ. (2562). การกำจัดเพลี้ย
อ่อนถั่วฝักยาวโดยใช้สารสกัดสมุนไพรสูตรผสมจากรากหางไหล ใบยาสูบ และใบน้อยหน่า . การ
ประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ เทคโนโลยีภาคใต้ว ิจ ัย ครั ้งที ่ 9 Social 
Innovation นวัตกรรมเพ่ือสังคม. วันที่ 22 กุมภาพันธ์ 2562, วิทยาลัยเทคโนโลยีภาคใต้.  

กฤตย์พิศัลย์ ศิริวงศ์, เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ และปรีชา จันทรมณี. (2561). การรับรู้ความสามารถตนเองและ
การรับรู ้ประโยชน์ของการรักษาและป้องกันโรคต่อพฤติกรรมการดูแลสุขภาพของผู ้ป ่วย
โรคเบาหวานในเขตพื้นที่บริการของโรงพยาบาลสงขลาในเขตเทศบาลเมืองสงขลา ประเทศไทย. 
การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช ครั้งที่ 4 
วิจัยและนวัตกรรมเพ่ือการพัฒนาชุมชนท้องถิ่นอย่างยั่งยืน. วันที่ 22 มิถุนายน 2561, มหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์, ณัฏฐณิชา วรรณมณี และยุพดี อินทสร. (2560). การรับรู้ความสามารถตนเองและการ
รับรู้อิทธิพลจากสถานการณ์ต่อพฤติกรรมสุขภาพของนักเรียนประถมศึกษาที่มีภาวะโภชนาการเกิน 
ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการ การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 10 นวัตกรรมสรรสร้างชุมชนกับการพัฒนางานวิจัยอย่างยั่งยืน . วันที่ 14 
ธันวาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  

ณัฏฐณิชา วรรณมณี, เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ และคันธมาทน์  กาญจนภูมิ. (2560). การรับรู้อิทธิพลระหว่าง
บุคคลและสถานการณ์ต่อการบริโภคอาหารและการมีกิจกรรมทางกายของนักเรียนประถมศึกษาปีที่ 
4-6 ในอำเภอเมือง จังหวัดสงขลา. การประชุมวิชาการการนำเสนอผลงานวิจ ัยระดับชาติ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต ครั้งที่ 9 การบูรณาการงานวิจัย เพื่อพัฒนาชุมชนอย่างยั่งยืน . วันที่ 31 
พฤษภาคม 2560, มหาวิทยาลัยราชภัฏภูเก็ต.  

นูรีย๊ะ ส๊ะหวัง, นูรุลฮูดา มะเด, ยุพดี อินทสร และเพ็ญมาศ สุคนธจิตต์. (2560). ระบบคัดเลือกทรัพยากร
สารสนเทศออนไลน์. ราชภัฏวิชาการ 2560 การนำเสนอผลงานวิจัยระดับชาติ ด้านวิทยาศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ปณิธานการเป็นอุดมศึกษาเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . วันที่ 13-14 กุมภาพันธ์ 2560, 
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครศรีธรรมราช.  

จรรยาภรณ์ จันทมาศ, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2559). ผลของโปรแกรมการสื่อสาร
ของผู้ปกครองกับนักเรียนระดับมัธยมศึกษาตอนต้นในเรื่องเพศ กรณีศึกษา: ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง 
จังหวัดนครศรีธรรมราช. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั ้งที ่ 6 
การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏ
สงขลา. 
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ดูลาซิ บือราเฮง, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2559). การดูแลตนเองกับคุณภาพชีวิต
ผู้สูงอายุในเขตพื้นที่ที ่มีเหตุการณ์ความไม่สงบใน 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ : อำเภอบันนังสตา 
จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและ
วัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น. วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ฝาอีซะห์ กามา, คันธมาทน์  กาญจนภูมิ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2559). การดูแลทารกแรกเกิด- 6 เดือน
กับการเจริญเติบโตของทารก กรณีศึกษา : อำเภอบันนังสตา จังหวัดยะลา. การประชุมวิชาการ
ระดับชาติ มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา ครั้งที่ 6 การศึกษาและวัฒนธรรมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น . 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2559, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

พัชราวดี อรรถวิวัฒนากุล, เพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์ และนิรชร  ชูติพัฒนะ. (2558). ความมั่นคงทางอาหารของ
ผู้สูงอายุในชุมชนชนบท จังหวัดพัทลุง. การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 
3. วันที่ 28-29 พฤษภาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ยุทธิชัย คุ่มเคี่ยม, สุชีวรรณ  ยอยรู้รอบ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2558). การประเมินผลโครงการนำร่องชุมชน
จัดการมูลฝอยอันตราย. การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. วันที่ 28-29 
พฤษภาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

ฮีรมาน สาวานิ, รุสลีซา  บินาปี, คมกฤช  เจริญ และเพ็ญมาศ  สุคนธจิตต์. (2558). แอนิเมชัน 2 มิติ การ์ตูน
สอนธรรม (การถือศีลอด). การประชุมวิชาการระดับชาติ ลุ่มน้ำทะเลสาบสงขลา ครั้งที่ 3. วันที่ 28-
29 พฤษภาคม 2558, มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา. 

 

 รายวิชาที่สอนในระดับบัณฑิตศึกษา 

1. ชีวสถิติ 
2. วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพชุมชน 
3. การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชนแบบบูรณาการ 

 ประสบการณ์การสอน (ระบุรายวิชา) 
รายวิชา ระดับ หน่วยงาน ปีท่ีสอน 

วิทยาศาสตร์เพื่อคุณภาพชีวิต ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549 - 2551 
สุขภาพสิ่งแวดล้อม ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549 
สุขภาพผู้บริโภค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2549 
โภชนาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 
สุขภาพส่วนบุคคลและชุมชน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 
ประชากรศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2550 
เพศศึกษา ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2551 
สุขภาพการเจริญพันธุ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2551 
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รายวิชา ระดับ หน่วยงาน ปีท่ีสอน 
อนามัยการเจริญพันธุ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2551 
ชีวเคมีในงานสาธารณสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2557 - 2563 
อาหารและโภชนาการในงานสาธารณสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2557 - 2563 
วิเคราะห์การคิด ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558 - 2563 
การดูแลสุขภาพแบบบูรณาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558 - 2563 
อาหารและโภชนาการเบื้องต้น ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558 - 2563 
การคิดในยุคดิจิทัล ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562 - 2563 
ชีวสถิติ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2561 - 2563 
โภชนาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562 - 2563 
อาหารและโภชนาการ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562 - 2563 
โภชนศาสตร์ชุมชน ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562 - 2563 
หลักการจัดอาหารเฉพาะโรค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562 - 2563 
อาหารบำบัดโรค ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2562 - 2563 
ชีวสถิติ ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558 - 2563 
วิทยาการระเบียบวิธีวิจัยด้านสุขภาพ
ชุมชน 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2558 - 2563 

การสัมมนาการพัฒนาสุขภาพชุมชน
แบบบูรณาการ 

ปริญญาโท มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 2559 - 2563 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 1 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2564 - ปัจจุบัน 

กายวิภาคศาสตร์และสรีรวิทยา 2 ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2564 - ปัจจุบัน 

โภชนศาสตร์สาธารณสุข ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2564 - ปัจจุบัน 

เวชศาสตร์ฟื้นฟู ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2564 - ปัจจุบัน 

อนามัยการเจริญพันธุ์ ปริญญาตรี มหาวิทยาลัยราชภัฏ
อุบลราชธานี 

2564 - ปัจจุบัน 

 ประสบการณ์การทำงาน 
 2549 – 2552 อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 
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 2557 – 2561 อาจารย์ประจำโปรแกรมวิชาวิทยาศาสตร์สุขภาพ สังกัดคณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2558 – 2562 ประธานกรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชา
สาธารณสุขชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2557 – ปัจจุบัน กรรมการบริหารหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาสาธารณสุข
ชุมชน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยราชภัฏสงขลา 

 2562 – 2563 กรรมการและเลขานุการคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในมนุษย์ มหาวิทยาลัย
ราชภัฏสงขลา 

 2564 – ปัจจุบัน อาจารย์ประจำหลักสูตรสาธารณสุขศาสตร์ สาขาวิชาสาธารณสุขชุมชน 
มหาวิทยาลัยราชภัฏอุบลราชธานี 

 หมายเหตุ ปี 2552-2557 ลาออกเพ่ือศึกษาต่อระดับดุษฎีบัณฑิต 

 


