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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
 

ประเภทการบริการวิชาการ 
  แบบสาธารณะ  ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   
  แบบเฉพาะ      ( แบบให้เปล่า /  แบบเชิงพาณิชย์)   

การบูรณาการการบริการวิชาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการเรียนการสอน  
  มีการบูรณาการการบริการวิชาการกับการวิจยั   
 

ความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์/ ประเด็นการจัดการความรู้ 

 การเรียนการสอนและการผลิตบัณฑิต    วิจัย / นวัตกรรม 

 ศิลปวัฒนธรรม สิ่งแวดล้อม     การบริหารจัดการที่เป็นเลิศ 

 ภาพลักษณ์ / ชื่อเสียงขององค์กร     ความเป็นนานาชาต ิ

 

 
ส่วนที่ 1 รายละเอียดโครงการตามท่ีขอในงบประมาณ  
 
ชื่อโครงการ(รหัสงบโครงการ) โครงการบริการวิชาการและฝึกอบรมระยะสั้นหลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพร 
สภาเภสัชกรรม เพื่อขับเคลื่อนแผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพฒันาสมุนไพร (640708) 
หลักการและเหตุผล  

คณาจารย์ในวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มีบทบาทและหน้าที่ส าคัญในการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพ
จากสมุนไพร โดยต่อยอดจากภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ตามแนวทางเศรษฐกิจสร้างสรรค์ เพื่อให้ได้
ผลิตภัณฑ์ที่มีคุณภาพ มาตรฐาน และสามารถแก้ปัญหาสุขภาพของโลก การผลิตและการควบคุมคุณภาพ 
ผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพรที่ได้มาตรฐาน การเตรียมวัตถุดิบ pre and post marketing surveillance 
และกระบวนการอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง รวมถึงข้อก าหนดต่างๆ ในการผลิต และควบคุมคุณภาพ รวมถึงองค์ความรู้
ของการแพทย์แผนไทย โครงสร้างต ารับยาแผนไทย เพื่อสามารถให้ค าปรึกษา แนะน า ดูแลความปลอดภัย 
คุ้มครองผู้บริโภคยา และผลิตภัณฑ์สุขภาพจากสมุนไพร ทั้งเข้าใจระบบธุรกิจสมุนไพร และสมุนไพรตาม
กระแส วิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต ตระหนักถึงความส าคัญของบทบาทอาจารย์ด้านการวิจัย จึง
เห็นควรด าเนินจัดโครงการส่งเสริมความเป็นเลิศทางวิจัยและสร้างเครือข่ายการวิจัยด้านเภสัชกรรมสมุนไพร 
โดยความร่วมมือด้านการวิจัย ระหว่างวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยรังสิต กับหน่วยงานอื่นที่มีศูนย์
ความเป็นเลิศด้านเภสัชภัณฑ์ ทั้งภาครัฐบาล รัฐวิสาหกิจและเอกชน โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้เกิดการวิจัย
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และพัฒนาสมุนไพรอย่างครบวงจร รวมถึงการฝึกอบรมพัฒนาศักยภาพในการท าวิจัยด้านสมุนไพร สามารถ
น าผลงานวิจัยไปใช้ประโยชน์ ทั้งเชิงวิชาการและเชิงพาณิชย์ เพื่อให้เกิดมูลค่าทางเศรษฐกิจและสังคมได้ 
 
1.1วัตถุประสงค์  
1.เพื่อฝึกอบรมความรู้และทักษะด้านเภสัชกรรมสมนุไพรส าหรับเภสัชกรในสายงานวิชาชีพเภสัชกรรม  
2.เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเภสัชกรรมสมุนไพรในหน่วยงานต่างๆในประเทศ 
 
1.2 เป้าหมายความส าเรจ็ตามวัตถุประสงค์ 
1ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับประโยชน์จากโครงการอยู่ในระดับดีหรือมากขึ้นไป  
(ร้อยละ 60 ของผู้ตอบแบบประเมิน) 
2.จ านวนผู้เขา้ร่วมโครงการ รอ้ยละ 80 ของกลุ่มเป้าหมาย  
เอกสารแนบรายงาน 
1.ผลประเมินจากผู้เข้าร่วมโครงการ  
2.เอกสารใบลงชื่อผู้ร่วมโครงการ 
 
ส่วนที่ 2 วิธีด าเนินการ 
1.ติดต่อวิทยากร และประชุมเตรียมงานกับวิทยากร 
2.ตั้งคณะท างานภายในวิทยาลัย 
3.ด าเนินการเรื่องหน่วยกติการศึกษาต่อเนื่อง 
4.ประชาสัมพันธ์โครงการ 
5.จัดส่งเอกสารที่จ าเป็นแก่ผู้เข้าร่วมอบรม 
6.จัดโครงการอบรมในรูปแบบออนไลน์ 
7.สรุปผลการอบรม 
 
ส่วนที่ 3 ผลการด าเนนิการ / การน าไปใช้  
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การประเมินโครงการ  
ตัวชี้วัดความส าเร็จ

โครงการ 
ที่ตั้งไว้ในระบบงบ 

ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
ที่ตัง้ไว้ในระบบ

งบ 
ผลที่ได ้ ที่ตั้งไว้ในระบบงบ ที่แนบไว้ใน

ภาคผนวก 

ผู้เข้าร่วมโครงการได้รับ
ประโยชน์จากโครงการ
อยู่ในระดับดีหรือมากขึ้น
ไป 

ร้อยละ 60 ของ
ผู้ ต อ บ แ บ บ
ประเมิน 

ร้ อ ย ล ะ  98 ข อ ง
ผู้ตอบแบบประเมิน 

ผ ล ป ร ะ เ มิ น จ า ก
ผู้ เข้ า ร่ ว ม โค ร งก า ร 
(ตอบแบบประเมินไม่
น้ อ ยกว่ าร้ อยละ  50 
ของกลุ่มเป้าหมายผู้ใช้
ประโยชน์) 

 

จ า น ว น ผู้ เ ข้ า ร่ ว ม
โครงการ 

ร้อยละ 80 ร้อยละ 100 เอกสารลงชื่อผู้เข้าร่วม
โครงการ 

 

 
**กรณี โครงการที่ประเมินจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

1. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการตามที่ตั้งในระบบ......100......................คน 
2. จ านวนผู้ตอบแบบประเมิน................................47.....................คน 
3. จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการที่เลือก 5 (มากที่สุด) และ 4 (มาก)……46……………………….คน 

 
ส่วนที่ 4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวัตถุประสงค์ 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 1 – ฝึกอบรมความรู้ และทักษะด้านเภสัชกรรมสมุนไพรส าหรับเภสัชกรใน
สายงานวิชาชีพเภสัชกรรม 
ผล – ส าเร็จ  
อภิปราย – งานอบรมมีทั้งภาคทฤษฎี และปฏิบัติ เพื่อส่งเสริมให้ผู้เข้าร่วมอบรมได้รับทั้งความรู้ และมทีักษะ
เบื้องต้นในการทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะหอ์ภิมาน (meta-
analysis) เพือ่หาข้อสรุปในเบื้องต้นว่าผลิตภัณฑ์สมุนไพรนัน้มีประสิทธิผล และความปลอดภัยเพยีงใด ท าให้
ผู้เข้าร่วมอบรม โดยเฉพาะอย่างยิ่ง เภสัชกร สามารถค้นคว้าหาความรู้ และหาข้อสรุป เพื่อแนะน าการใช้
ผลิตภัณฑ์สมุนไพรได้อยา่งมั่นใจ รวมถงึส่งเสริมให้เกิดงานวิจัยทางด้านสมุนไพรต่อไป (ความพึงพอใจหัวข้อ 
ประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม คือ 4.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด และความพึงพอใจหัวข้อ ท่านได้รับ
ความรู้ที่ตรงตามที่คาดหวัง คือ 4.74 มีความพึงพอใจมากที่สุด) 
ความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ที่ 2 - เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเภสัชกรรมสมนุไพรในหน่วยงาน
ต่าง ๆ ในประเทศ 
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ผล – ส าเร็จ 
อภิปราย – งานอบรมครั้งนี้สร้างความเข้มแข็งด้านเภสัชกรรมสมนุไพรทั้งทางตรง และทางอ้อม  
ทางตรง คือ สืบเนื่องจากวัตถุประสงค์ที่ 1 ประกอบกับจ านวนผู้ที่ผ่านการทดสอบหลังการอบรม คือ เภสัชกร
ทุกคนที่เข้าร่วมการอบรม และแสดงความจ านงว่าต้องการเก็บสะสมหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่อง ท าให้ได้
บุคลากรที่เข้มแข็งด้านเภสัชกรรมสมุนไพร นอกจากนี้ยังมีคณะกรรมการวิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรเข้า
ร่วมงานอบรมตลอดช่วงระยะเวลาของการอบรม ซึง่วิทยาลัยเภสัชกรรมสมุนไพรเป็นหน่วยงานที่มี
ภาระหน้าที่โดยตรงในการสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการด้านเภสัชกรรมสมนุไพรในหน่วยงานต่าง ๆ ใน
ประเทศ โดยในงานอบรมครั้งนี้ เป็นจุดเริ่มต้นที่ท าให้วิทยาลัยเภสัชกรรมสมนุไพรเห็นความส าคัญในการ
ทบทวนวรรณกรรมอย่างเป็นระบบ (systematic review) และการวิเคราะหอ์ภิมาน (meta-analysis) ของ
ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และเกิดแนวคิดการบรรจุรายวิชาที่มีเนื้อหาสาระความรู้ดังกล่าวเพื่อใช้ในการอบรมใน
หลักสูตรเภสัชกรรมสมุนไพรต่อไป โดยใช้ผู้สอนเป็นทีมวิทยากร และบุคลากรของวิทยาลัยจากการอบรมครั้ง
นี้  
ทางอ้อม คือ เนื่องจากงานอบรมครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมอบรมจากหลากหลายสาขาอาชีพ ท าให้เกิดความเข้าใจ
ตรงกัน ส่งผลให้การประสานงานระหว่างหน่วยงานในเรื่องผลิตภัณฑ์สมุนไพรเป็นไปด้วยความเข้าใจ และมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
 
 
ส่วนที่ 5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ข้อเสนอแนะในการด าเนินงานครั้งก่อน (ถ้ามี) 
ไม่ม ี
 
- สิ่งที่ได้ด าเนินการแก้ไข / ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะครั้งก่อน 
ไม่ม ี
 
- ผลการประเมินในคราวนี้ 
ความพึงพอใจต่อการประเมินในภาพรวม คือ 4.79 มีความพึงพอใจมากที่สุด 
(สามารถดูข้อมูลเสริมอื่น ๆ จากเอกสารแนบ สรุปรายงานการประเมินความพึงพอใจ) 
 
- ข้อเสนอแนะส าหรับในการพัฒนาในครั้งต่อไป 
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ท าไฟล์แบบประเมินเป็นไฟล์เดียวกับไฟล์แบบทดสอบ เพื่อให้ผู้เข้าร่วมอบรมประเมินงาน
อบรมก่อน จึงจะท าแบบทดสอบเพื่อเก็บหน่วยกิตการศึกษาต่อเนื่องได้ คาดว่าจะท าให้มี
ผู้ตอบแบบประเมินมากขึ้น 
 
ผลลัพธ์การพัฒนาและความเข้มแข็งที่เกิดกับกลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ)   
ตามข้อมูลในส่วนที่ 4 
 
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีที่เป็นโครงการบริการวชิาการ  ระดับมหาวิทยาลัย)                  
(ให้ระบุรายชื่ออาจารย์ท่ีเข้าร่วมโครงการ  และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวน

อาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
อาจารย์จากวิทยาลัยเภสชัศาสตร์ที่เข้าร่วมการอบรม และไม่ได้เป็นคณะผู้จัดงานอบรม 
อ.ดร.ภก. เชาวลิต มณฑล 
ผศ.ดร.ภญ. ลักษณา เจริญใจ 
ผศ.ดร.ภญ. ทิพย์สุขน เอี่ยมสะอาด 
อ.ดร.ภญ. สคุนธา หาสาสน์ศรี 
อ.ดร.ภก. อภิรุจ นาวาภัทร 
ผศ.ภญ. ชมนภัส ชูโชต ิ
ซึ่งเป็นจ านวนไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในวิทยาลัยเภสัชศาสตร์ 
 
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมข้อมูลอ่ืนๆได้ตามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 

 

โปรดแนบเอกสารตามรายการที่ท่านได้ระบุไว้ในส่วน 
ที่ 3 ให้ครบถ้วน 

***กรณี มีแบบสอบถามโปรดแนบตัวอย่าง 
แบบสอบถาม/แบบส ารวจ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



ชื�อ-นามสกุล ผู้เข้าร่วมงาน  หน่วยงาน/สังกัด E-mail ลําดับ

เชาวลิต มณฑล วิทยาลัยเภสัชศาสตร ์ม.รังสิต Chaowalit@rsu.ac.th 1
ภาวินี ปทุมเทียมทอง สํานักงานคณะกรรมการอาหารและยา malto56@hotmail.com 2
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(5 = มากที�สดุ/ ดมีาก, 4 = มาก/ ด,ี 3 = ปานกลาง/ คอ่นขา้งด,ี 2 = นอ้ย/ พอใช,้ 1 = นอ้ยที�สดุ/ ตอ้งปรับปรุง)

Description (optional)

*

Other…

สถานศกึษา

สถานบันพยาบาล

โรงงานยา

รา้นยา

ขอ้มูลทั�วไป

ประเภทหน่วยงาน

แบบประเมนิความพงึพอใจการอบรม เร��อง การประเมนิผลิตภัณฑส์มนุไพร หัวข้อ Systematic review

Questions Responses 47 Se�ings
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*

Other…

จดหมายเชญิประชมุ พรอ้มแนบโครงการ ผ่านไปรษณียไ์ปยังหน่วยงาน

website

Facebook

เพื�อน/ผูร้่วมงาน

*

5 4 3 2 1

การลงทะเบยีนแ…

ความน่าสนใจขอ…

วทิยากรถา่ยทอ…

ความชดัเจนในก…

ประโยชน์ที�ไดรั้…

ทา่นไดรั้บความรู…้

ความสะดวกในก…

ความเหมาะสมข…

ความพงึพอใจต…่

ทา่นได้รบัขอ้มูลประชาสัมพันธ์การจัดประชุมว�ชาการครั�งนี�ผ่านทาง (ตอบได้มากกวา่ 1 ขอ้)

ทา่นมีความความพึงพอใจในด้านต่างๆ ต่อไปนี�อยา่งไร

หัวขอ้ที�สนใจหร�อต้องการให้มีในการประชุมครั�งถัดไป
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Long answer text

Long answer text

Description (optional)

ขอ้เสนอแนะอื�นๆ

ขอบคุณทกุทา่นที�ให้ความรว่มมือในการทาํแบบประเมิน



สรุปรายงานการประเมนิความพึงพอใจ 

การอบรม เร่ือง การประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร  

หัวข้อ Systematic review and meta-analysis for evidence based herbal products (CPE 5 Credit) 

วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 น. 

อบรมออนไลน์โดยผ่านโปรแกรม Webex by Cisco 

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

จาการสอบถามความพึงพอใจขอผู้เข้าร่วมการอบรม เรื่อง การประเมินผลิตภัณฑ์สมุนไพร หัวข้อ Systematic review and 

meta-analysis for evidence based herbal products (CPE 5 Credit) วันพฤหัสบดีท่ี 31 มีนาคม 2565 เวลา 08.30 - 17.00 

น. ซึ่งเป็นการอบรมออนไลน์ผ่านโปรแกรม Webex by Cisco  เก็บข้อมูลจากผู้เข้าร่วมประชุม จ านวนท้ังสิ้น 47 คน สรุป

ข้อมูลได้ดังนี้  

เกณฑ์ที่ใช้ในการวิเคราะห์ข้อมูล  

การวเิคราะหข้์อมูลมีระดับคะแนน ดังนี ้ 

มีความพึงพอใจมากที่สุด ระดับคะแนน เท่ากับ 5  

มีความพึงพอใจมาก ระดับคะแนน เท่ากับ 4  

มีความพึงพอใจปานกลาง ระดับคะแนน เท่ากับ 3  

มีความพึงพอใจน้อย ระดับคะแนน เท่ากับ 2  

มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด ระดับคะแนน เท่ากับ 1  

การหาค่าเฉล่ีย เปรียบเทียบค่าเฉลี่ยกับเกณฑ์การประเมินค่าเฉลี่ย  

ค่าเฉลี่ยระดับ 4.51 – 5.00 มีความพึงพอใจมากที่สุด  

ค่าเฉลี่ยระดับ 3.51 – 4.50 มีความพึงพอใจมาก  

ค่าเฉลี่ยระดับ 2.51 – 3.50 มีความพึงพอใจปานกลาง  

ค่าเฉลี่ยระดับ 1.51 – 2.50 มีความพึงพอใจน้อย  

ค่าเฉลี่ยระดับ 1.00 – 1.50 มีความพึงพอใจน้อยท่ีสุด  

ข้อมูลทั่วไป 

ตารางที่ 1 แสดงจานวนร้อยละ ของประเภทหนว่ยงานของผู้ตอบแบบประเมิน 

ต าแหนง่ทางวชิาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 

สถานศกึษา 30 63.83 

สถาบันพยาบาล 0 0.00 

โรงงานยา 2 4.26 

ร้านยา 3 6.38 

อ่ืนๆ 12 25.53 

รวม 47 100.00 

 



 

ตารางที่ 2 แสดงจานวนร้อยละ ของการได้รับข้อมูลประชาสัมพันธก์ารจัดประชุมวชิาการครั้งนี้ ซึ่งสามารถตอบได้

มากกวา่ 1 ข้อ 

การได้รับข้อมูล

ประชาสัมพันธ์ 

จ านวน (คน) ร้อยละ 

จดหมายเชิญประชุม พร้อมแนบ

โครงการ ผ่านไปรษณีย์ไปยัง

หนว่ยงาน 

1 1.67 

website 10 16.67 

Facebook 24 40.00 

เพื่อน/ผู้ร่วมงาน    23 38.33 

อ่ืนๆ 2 3.33 

รวม 60 100.00 

 

ความความพึงพอใจในด้านต่างๆ 

 คะแนน 

การลงทะเบียนและการใหข้้อมูลทางอินเทอร์เน็ต 4.74 

ความน่าสนใจของหัวข้อท่ีใช้ในการบรรยาย 4.91 

วทิยากรถ่ายทอดความรู้ได้อย่างชัดเจน 4.89 

ความชัดเจนในการตอบค าถามของวทิยากร 4.87 

ประโยชน์ท่ีได้รับจากการประชุม 4.79 

ท่านได้รับความรู้ท่ีตรงตามท่ีคาดหวัง 4.74 

ความสะดวกในการเข้าฟังบรรยายออนไลน์  4.74 

ความเหมาะสมของระยะเวลาท่ีใช้ในจัดประชุม 4.68 

ความพึงพอใจต่อการประชุมในภาพรวม 4.79 

 

 

 

 

 

 

 

 



ข้อเสนอแนะอื่นๆ 

- น่าจะจัด 2 วัน วันเดียวเนือ้หายังไม่ครอบคลุม 

- ขอบพระคุณทีมผู้จัดและอาจารย์วทิยากรมากค่ะ  

- หัวข้อดีและเปนประโยชน์มาก แต่โดยส่วนตัวไม่ได้ใช้และความรู้พืน้ฐานน้อยเกินจึงได้รับประโยชน์ไม่เต็มท่ี อย่างไรก็

ดีรู้สึกดีใจท่ีได้เข้าฟัง 

- ดี 

- สัญญาณ internet บางช่วงขาดหาย 

- วทิยากรแต่ละท่านบรรยายดีมากค่ะ  

- ประโยชน์ของการจัดประชุมดีมากค่ะ 

- อยากใหจ้ัดงานประชุมแบบนีเ้รื่อยๆอีกค่ะ 

- ขอบคุณส าหรับงานประชุม เนื้อหา ความรู้ท่ีอัดแน่นไปดว้ยประโยชน์ในการท างานและเจ้าหน้าท่ีท่ีอ านวยการจัด

งานดูแลดีค่ะ 

- เป็นกิจกรรมท่ีดีและมีประโยชน์มากๆๆ 

 

 

หัวข้อที่สนใจหรอืต้องการให้มีในการประชุมคร้ังถัดไป 

- สมุนไพรท่ีมีข้อมูลท่ีนา่เชื่อถือ น าไปใช้ได้จริง 

- เครื่องส าอางจากสมุนไพร 

- network meta-analysis 

- การวเิคราะหแ์ละแปลผลอย่างละเอียดด้วยโปรแกรม STATA 

- ปัญหาหรือข้อผิดพลาดท่ีมักพบบ่อยส าหรับการท า metaanalysis และการใช้ค าสั่งของโปรแกรมสถิต ิ

- Meta-regression 

- ยาใหม่ และประสิทธผิลทางคลินกิ 

- Clinical trial  

- โรคไตวาย 

- การเตรียมการข้ึนทะเบียนผลิตภัณฑ์จากสมุนไพร ยาแผนโบราณ อาหารเสริม เครื่องส าอาง 
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