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รายงานสรุปผลการด าเนินโครงการตามรูปแบบ PDCA 
 
ประเภทการบริการวชิาการ 

  แบบสาธารณะ  ( แบบใหเ้ปล่า /  แบบเชิงพาณิชย)์   
  แบบเฉพาะ      ( แบบใหเ้ปล่า /  แบบเชิงพาณิชย)์   

การบูรณาการการบริการวชิาการ 
  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกบัการเรียนการสอน  
  มีการบูรณาการการบริการวชิาการกบัการวจิยั   

 
ผู้รับผดิชอบโครงการ/ผู้รายงาน อ.ละลิตา จุลศิริ/ดร.นนัทพงศ ์ข าทอง รหัสบุคลากร 5690165/5790010 
วทิยาลยั/คณะ/สถาบัน/หน่วยงาน วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
 
ส่วนที ่1 รายละเอยีดโครงการตามทีข่อในงบประมาณ 
ช่ือโครงการ โครงการแข่งขนัตอบปัญหาสมุนไพรในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย รหัสโครงการ 640861  
หลกัการและเหตุผล 

ประเทศไทยไดมี้นโยบายสนบัสนุนให้มีการใชส้มุนไพรในงานสาธารณสุขมูลฐานเป็นคร้ังแรกในแผนพฒันา
เศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบบัท่ี 4 และจากแผนพฒันาฯ ฉบบัท่ี 6 การพฒันาสมุนไพรเร่ิมมีรูปธรรมข้ึน กระแสของ
โลกปัจจุบนัท่ีหันกลับมานิยมใช้ผลิตภณัฑ์จากธรรมชาติ และวิธีการทางธรรมชาติบ าบดัในการรักษาและส่งเสริม
ป้องกนัสุขภาพอยา่งแพร่หลาย เช่น การใชผ้ลิตภณัฑ์อาหารเสริมสุขภาพ เคร่ืองส าอางสมุนไพรและยาสมุนไพร การใช้
น ้ามนัหอมระเหยจากธรรมชาติในการบ าบดัรักษาทั้งร่างกายและจิตใจ วตัถุดิบท่ีส าคญัท่ีน ามาผลิตหรือน ามาใชเ้ป็นหลกั
ก็คือ สมุนไพร การท่ีจะเลือกใชส้มุนไพรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุดนั้น จ  าเป็นอยา่งยิ่งท่ีจะตอ้งมี
ความรู้ความเขา้ใจถึงสรรพคุณและตวัยาท่ีให้ผลการรักษาของพืชสมุนไพรแต่ละชนิด วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก 
มหาวิทยาลยัรังสิต ไดต้ระหนกัถึงความส าคญัของการท่ีเยาวชนควรไดมี้ความรู้และแนวทางในการเช่ือมโยงองคค์วามรู้
ของการศึกษาในระบบเขา้กบัฐานภูมิปัญญาทอ้งถ่ินโดยเฉพาะในเร่ืองของสมุนไพรและภูมิปัญญาท่ีเก่ียวขอ้ง จึงไดจ้ดั
โครงการแข่งขนัตอบปัญหาสมุนไพรระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศข้ึน 
1.1 วตัถุประสงค์ 
 1) เพื่อเป็นการเผยแพร่และประชาสัมพนัธ์วทิยาลยัฯ และมหาวิทยาลยัใหเ้ป็นท่ีรู้จกัแพร่หลาย 
 2) เพื่อเป็นแหล่งเผยแพร่ผลงานทางวชิาการของนกัเรียนในระดบัมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ 
 3) เพือ่เผยแพร่ความรู้ดา้นสมุนไพรใหแ้ก่นกัเรียนระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
 4) เพื่อให้รู้จกัหลกัการเลือกใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพร เพื่อการดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5) เพื่อส่งเสริมเยาวชนหนัมาสนใจเร่ืองสมุนไพร เกิดความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย อนัเป็นแนวทางท่ีจะอนุรักษ์
และพฒันาอยา่งย ัง่ยนืต่อไป 
1.2 เป้าหมายความส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 
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 1) วทิยาลยัฯ และมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นท่ีรู้จกัของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ 
 2) นกัเรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานหรือความสามารถทางวชิาการเร่ืองสมุนไพร 
 3) นกัเรียนมีความรู้ดา้นสมุนไพรมากข้ึน 
 4) นกัเรียนรู้จกัเลือกใชป้ระโยชนจ์ากพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 
 5) เยาวชนมีความสนใจเร่ืองสมุนไพรและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยมากข้ึน 
 
ส่วนที ่2 วธีิด าเนินการ 
1. แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการตามโครงการฯ 
2. ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อวางแผนงานและมอบหมายงาน 
3. ประสานงานกบัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งทั้งภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัรังสิต เพื่อขอความร่วมมือและเตรียมการใน
ส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
4. ด าเนินการตามแผนงานและระยะเวลาท่ีก าหนด 
5. ประเมินผลกิจกรรมพร้อมกบัน าขอ้เสนอแนะไปพฒันาและปรับปรุงการจดักิจกรรมในคร้ังต่อไป 
 
1. แผนงาน/กรรมการฝ่าย 

ล าดับ แผนงาน/กรรมการฝ่าย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ 
1 ประชุมหารือคณะกรรมการ

ฝ่ายต่างๆ เพื่อเตรียมจดั
กิจกรรม 

คณะกรรมการฝ่ายต่างๆ ประชุมหารือ วางแผนงาน และ
มอบหมายงานเพื่อเตรียมจดั
กิจกรรม 

2 ฝ่ายประสานงานและฝ่ายแนะ
แนว  
 

น.ส.ละลิตา จุลศิริ  
ม.ล.วภิาวดี จรูญโรจน์ 
น.ส.จนัทนา ชูช่วย  
นายสิรธีร์ ลิมปนดุษฎี 

1. ติดต่อและประสานงานกบั
หน่วยงานต่างๆ ในมหาวทิยาลยั 
และอ านวยความสะดวกในการจดั
กิจกรรม  
2. แนะน าหลกัสูตรการศึกษาของ
วทิยาลยัฯ 

3 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทย ดร.ปิยะพงษ ์ชูชนะ 
น.ส.ภาวณีิ เส็งสันต ์
น.ส.สัณหจุฑา พวงมาลา 
ผศ.ยพุา เตง็วฒันโชติ 
ผศ.อรชดา สิทธิพรหม 
ดร.ศุภกิตต์ิ พิสิษฐไ์พบูลย ์
น.ส.นภา บุญมา 
น.ส.พอฤทยั สร้อยเพช็ร 

วางแผนและด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
การแพทยแ์ผนไทยบณัฑิตร่วมกบั 
RSU Wisdom 
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ล าดับ แผนงาน/กรรมการฝ่าย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ 
นายนพพนัธ์ุ ประกิจบุญฤทธ์ิ  
น.ส.มณีกาญจน์ นภาแกว้  
น.ส.จิราลกัษณ์ แก่นแท่น 
น.ส.กชมน อินทร์บวั 
น.ส.วลยัลกัษณ์ พรผล 
น.ส.นฤมล เพริศวงศ ์ 

4 หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีน ผศ.นพ.ภาสกิจ วณันาวบูิล 
นายเส่ียว เทา หวงั  
น.ส.กรรณิการ์ ก าลงัใจ 
น.ส.สุวภิา ไกรวศิน 
น.ส.นฎาประไพ ทองพิทกัษ ์
น.ส.ณฐัวรินทร์ กฤติยาภิชาตกูล 
น.ส.พรพรรณ ทรัพยเ์อ่ียม 
น.ส.พรประภา สัตยานนัทาภิบาล 
ดร.ณัฐธิดา สิริโยธิน 

วางแผนและด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตร
การแพทยแ์ผนจีนบณัฑิตร่วมกบั 
RSU Wisdom 

5 หลกัสูตรการแพทยแ์ผน
ตะวนัออก 

ดร.วาลุกา พลายงาม 
รศ.ดร.ภก.สุรพจน์ วงศใ์หญ่ 
ดร.ภญ.ณิราวรรณ์ กิจประไพอ าพล 
น.ส.รัตติยา ตั้งบูชาเกียรติ 
น.ส.สมพร ผลกระโทก 
ดร.ลลัณ์ลาลิน นาสมยนต ์
ดร.นนัทพงศ ์ข าทอง 

วางแผนและด าเนินการ
ประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวทิยา
ศาสตรบณัฑิตร่วมกบั RSU 
Wisdom 

6 ฝ่ายจดัการแข่งขนัตอบปัญหา
สมุนไพร 
 

ดร.ปิยะพงษ ์ชูชนะ 
น.ส.พรประภา สัตยานนัทาภิบาล 
นายนพพนัธ์ ประกิจบุญฤทธ์ิ 
น.ส.มณีกาญจน์ มณีแกว้ 

ด าเนินการแข่งขนัตอบปัญหาฯ  
 

7 ฝ่ายสถานท่ี 
 

น.ส.ละลิตา จุลศิริ  
น.ส.อรพินท ์ศรีสกุล 
น.ส.ดารณี อิทธิยาภรณ์  
น.ส.วฒันา บุญพานิช 
น.ส.กชพร ร่วมทรัพย ์ 
ม.ล.วภิาวดี จรูญโรจน์ 

1. จดัเตรียมสถานท่ี และจดัหา
อุปกรณ์ส าหรับการจดักิจกรรม 
2. ติดต่อและประสานงานกบัฝ่าย
อาคารเพื่อขอใชส้ถานท่ี 
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ล าดับ แผนงาน/กรรมการฝ่าย ผู้ปฏิบัติหน้าที่ หน้าที่ 
น.ส.นิภา วงษพ์ุฒ 
นายเอก วาสิกศิริ 
นายพฒัน์พงษ ์แกว้กลัยา 
น.ส.จนัทนา ชูช่วย  

8 ฝ่ายประสานงานโรงเรียน การ
ลงทะเบียน งบประมาณ 
สวสัดิการ และเกียรติบติั 

น.ส.ละลิตา จุลศิริ  
น.ส.ภาวณีิ เส็งสันต ์
น.ส.ดารณี อิทธิยาภรณ์  
น.ส.วฒันา บุญพานิช 
น.ส.กชพร ร่วมทรัพย ์ 
นายสิรธีร์ ลิมปนดุษฎี 
น.ส.อรพินท ์ศรีสกุล 

1. ประชาสัมพนัธ์การรับสมคัรเขา้
แข่งขนัตอบปัญหาฯ ไปยงั
โรงเรียนต่างๆ ทัว่ประเทศ 
2. รับลงทะเบียนเขา้ร่วมการ
แข่งขนั 
3. จดัสรรงบประมาณส าหรับการ
จดักิจกรรมต่างๆ 
4. มอบเงินรางวลัและเกียรติบตัร 

9 ฝ่ายประเมินและสรุปโครงการ 
(PDCA)  

ดร.นนัทพงศ ์ข าทอง 
ม.ล.วภิาวดี จรูญโรจน์ 

สรุปผลและประเมินการจดั
กิจกรรม 

10 ฝ่ายบนัทึกภาพกิจกรรม ม.ล.วภิาวดี จรูญโรจน์ 
นายสิรธีร์ ลิมปนดุษฎี 

บนัทึกภาพการเขา้ร่วมกิจกรรม 

 
2. ก าหนดการจัดกจิกรรม 

เวลา กจิกรรม 
08.30-09.15 น. ผูเ้ขา้ร่วมแข่งขนัเขา้สู่ระบบ Google Meet  

ตรวจสอบรายช่ือและอธิบายข อปฏิบติัในการแข่งขนั 
09.15-09.30 น.  กล่าวตอ้นรับโดย นพ.วชิาญ เกิดวชิยั คณบดีวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  
09.30-10.30 น. ด าเนินการแข่งขนัตอบปัญหาสมุนไพรไทย-จีน ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย 
14.00 น. ประกาศรายช่ือผูไ้ดรั้บรางวลัผา่น Facebook Page “การแข่งขนัตอบปัญหาสมุนไพรไทย-จีน 

ระดบัมธัยมศึกษาตอนปลาย มหาวทิยาลยัรังสิต” 
 
3. สถานทีด่ าเนินการ ระบบ Google Meet ณ วทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก มหาวิทยาลยัรังสิต 
4. ระยะเวลาในการด าเนินการ วนัศุกร์ท่ี 6 พ.ค. 2565 เวลา 08.30-14.00 น. 
 
ส่วนที ่3 ผลการด าเนินการ / การน าไปใช้  
การประเมินโครงการ  

ตัวช้ีวดัความส าเร็จ ค่าเป้าหมาย เอกสารแนบรายงานโครงการ 
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โครงการ 
ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ 

ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ ผลทีไ่ด้ ทีต่ั้งไว้ในระบบงบ ทีแ่นบไว้ใน
ภาคผนวก 

1. ผูเ้ขา้ร่วมโครงการไดรั้บ
ประโยชน์จากโครงการอยู่
ในระดบัดีหรือมากข้ึนไป 

1. ร้อยละ 60 ของ
ผูต้อบแบบประเมิน 

ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ
ร้อยละ 90.3 ไดรั้บ
ประโยชน์จาก
โครงการอยูใ่น
ระดบัดีข้ึนไป 
(ค ำนวณจำกผลกำร
ประเมินควำมพึง
พอใจในข้อท่ี 3) 

1. ผลประเมินจาก
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 
(ตอบแบบประเมิน
ไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 
60 ของ
กลุ่มเป้าหมายผูใ้ช้
ประโยชน)์ 

ตารางสรุปผลการ
ประเมินความพึง
พอใจ 
 

2. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วม
โครงการ 

2. ร้อยละ 80 ของ
กลุ่มเป้าหมาย 

มีผูเ้ขา้ร่วม
โครงการร้อยละ 86 
ของ 
กลุ่มเป้าหมายท่ีตั้ง
ไว้้ 

2. เอกสารลงช่ือ
ผูเ้ขา้ร่วมโครงการ 

รายช่ือผูเ้ขา้ร่วม
โครงการจ านวน 
129 คน 

 
**กรณ ีโครงการทีป่ระเมินจากแบบสอบถาม/แบบส ารวจ 
1. จ  านวนผูเ้ขา้ร่วมโครงการตามท่ีตั้งในระบบ 150 คน  พบวา่มีผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 129 คน คิดเป็นร้อยละ 86  
2. จ านวนผูต้อบแบบประเมิน 103 คน คิดเป็นร้อยละ 79.8 ของผูเ้ขา้ร่วมโครงการทั้งหมด 
3. จ านวนผูเ้ข้าร่วมโครงการท่ีเลือก 5 คะแนน (13 คน) และ 4 คะแนน (80 คน) รวม 93 คน คิดเป็นร้อยละ 90.3 ของ
ผูต้อบแบบประเมินทั้งหมด (ค ำนวณจำกผลกำรประเมินควำมพึงพอใจในข้อท่ี 3) 
 
ส่วนที ่4   การตรวจสอบผลการด าเนินการ/ อภิปรายความส าเร็จหรือไม่ส าเร็จตามวตัถุประสงค์ 

ผลการด าเนินการตามวตัถุประสงค ์ท่ีประเมินโดยใชแ้บบสอบถาม สรุปไดด้งัน้ี 
1) วทิยาลยัฯ และมหาวทิยาลยัรังสิตเป็นท่ีรู้จกัของนกัเรียนมธัยมศึกษาตอนปลายทัว่ประเทศ อยูใ่นระดบัดี (4.00 คะแนน) 
2) นกัเรียนมีโอกาสน าเสนอผลงานหรือความสามารถทางวชิาการเร่ืองสมุนไพร อยูใ่นระดบัดี (3.98 คะแนน) 
3) นกัเรียนมีความรู้ดา้นสมุนไพรมากข้ึน อยูใ่นระดบัดี (4.04 คะแนน) ซ่ึงก่อนการเขา้ร่วมกิจกรรมมีความรู้อยูใ่นระดบั
พอใช ้(2.94 คะแนน) 
4) นกัเรียนรู้จกัเลือกใชป้ระโยชน์จากพืชสมุนไพรในการดูแลสุขภาพไดอ้ยา่งถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดี (4.03 คะแนน) 
5) เยาวชนมีความสนใจเร่ืองสมุนไพรและมีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทยมากข้ึน อยูใ่นระดบัดีมาก (4.22 คะแนน) 
 นอกจากน้ียงัพบวา่ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมมีพึงพอใจฐานขอ้มูลท่ีทางวทิยาลยัฯ จดัเตรียมให้ส าหรับการคน้ควา้เพื่อเตรียม
ตวัก่อนเขา้ร่วมกิจกรรม อยูใ่นระดบัดีมาก (4.29 คะแนน) และเห็นควรจดัใหมี้การแข่งขนัตอบปัญหาสมุนไพรฯ ต่อไป 
(ร้อยละ 99) 
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ส่วนที ่5   สรุปผลการด าเนินการ/ ข้อเสนอแนะเพ่ือการปรับปรุงในอนาคต 

 
- ขอ้เสนอแนะในการด าเนินงานคร้ังก่อน (ถา้มี) 
  ไม่มี 
- ส่ิงท่ีไดด้ าเนินการแกไ้ข / ปรับปรุงตามขอ้เสนอแนะคร้ังก่อน 
  ด าเนินกิจกรรมแบบออนไลนผ์า่นระบบ Google Meet เพื่อความสะดวกและปลอดภยัในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของเช้ือโควดิ-19 
- ผลการประเมินในคราวน้ี 
  ไม่มี 
- ขอ้เสนอแนะส าหรับในการพฒันาในคร้ังต่อไป 
  เชิญชวนและประชาสัมพนัธ์รับสมคัรทีมผูเ้ขา้แข่งขนัจากโรงเรียนต่างๆ ทัว่ประเทศใหม้ากข้ึน 
 
ผลลพัธ์การพฒันาและความเข้มแข็งทีเ่กดิกบักลุ่มผู้รับบริการ (แยกตามกลุ่มผู้รับบริการ)   
 ผูเ้ขา้ร่วมโครงการมีความรู้สรรพคุณของสมุนไพรเพิ่มข้ึนอยูใ่นระดบัดี (4.04 คะแนน) สามารถน าความรู้ดา้นสมุนไพร
ไปใชใ้นการดูแลสุขภาพได้อยา่งถูกตอ้ง อยูใ่นระดบัดี (4.03 คะแนน) ท าให้มีความภาคภูมิใจในภูมิปัญญาไทย และจะ
ร่วมกนัอนุรักษ์และพฒันาให้ย ัง่ยืน อยู่ในระดีบดีมาก (4.22 คะแนน) และทราบรายละเอียดของหลกัสูตรต่างๆ ของ
วทิยาลยัฯ และรู้จกัมหาวทิยาลยัรังสิตมากข้ึน อยูใ่นระดีบดี (4.00 คะแนน) 
   
ผู้เข้าร่วมโครงการ  (กรณีทีเ่ป็นโครงการบริการวชิาการ  ระดับมหาวทิยาลยั) (ให้ระบุรายช่ืออาจารย์ทีเ่ข้าร่วมโครงการ  
และต้องไม่น้อยกว่าร้อยละ 5 ของจ านวนอาจารย์ทั้งหมดในวทิยาลัย/คณะ/สถาบัน)    
ไม่มี  
*หมายเหตุ ทางคณะสามารถเพิ่มเติมขอ้มูลอ่ืนๆไดต้ามความเหมาะสม 
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ภาคผนวก 
 

1. ตารางสรุปผลการประเมินความพงึพอใจ 

 
 
2. ค าส่ังแต่งตั้งกรรมการจัดงาน Open House ประจ าปีการศึกษา 2564 

 
  

 
3. รายช่ือผู้ข้าร่วมกจิกรรม 

 บุคลากร จ านวน 53 คน 
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 นกัศึกษา จ านวน 18 คน 

 
 นกัเรียน จ านวน 40 คน และครูผูดู้แล จ านวน 4 คน 
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ลงิก์ลงทะเบียน
https://forms.gle/ZW818urYPXfyW
C747 

 
 ผูเ้ขา้ร่วมกิจกรรมและสอบถามใน Facebook Live จ  านวน 14 คน 

 
 
4. ประมวลภาพกจิกรรม  

 กล่าวตอ้นรับโดย นพ.วชิาญ เกิดวชิยั คณบดีวทิยาลยัการแพทยแ์ผนตะวนัออก  

   
 
 ด าเนินการแข่งขนัตอบปัญหาสมุนไพร 
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 ประกาศรางวลั 

 

 

 
 ถ่ายทอดสดกิจกรรม Open House ณ สตูดิโอ อาคาร 15 ในวนัพฤหสับดีท่ี 25 พ.ย. 2564 

   
 

 การถ่ายท าวดีิโอประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการแพทยแ์ผนไทยบณัฑิต 

   
 
 การถ่ายท าวดีิโอประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรการแพทยแ์ผนจีนบณัฑิต 

  

 

 

 การถ่ายท าวดีิโอประชาสัมพนัธ์หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต 

   
 


