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สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม  

(Herbs for Health and Beauty) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ระหว่างวันที่  
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สรุปผลการด าเนินงาน 

1. รหัสโครงการ ภศ.5803003 
2. ช่ือโครงการ โครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 3 สมุนไพรเพื่อสุขภาพและความงาม 
(Herbs for Health and Beauty)  



3. ผู้รับผิดชอบโครงการ 
3.1) หน่วยงานท่ีรับผิดชอบ  

3.1.1) มหาวิทยาลัยพะเยา 
-  คณะเภสัชศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์การแพทย์ คณะพยาบาลศาสตร์ และ หน่วย
อุทยานวิทยาศาสตร์ 

 3.1.2) องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา 
3.2) ผู้รับผิดชอบ 

 3.2.1) รองศาสตราจารย์ ดร. บุษบง จ าเริญดารารัศมี  
 3.2.2) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. มาลีรักษ์ อัตต์สินทอง  
 3.2.3) ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. สุรศักดิ์ เสาแก้ว     
 3.2.4) ดร. ณัฐกรณ์  ใบแสง     

 3.2.5) นายองอาจ มณีใหม่     
 3.2.6) คณะกรรมการด าเนินงานโครงการ การประชุมวิชาการนานาชาติ ครั้งท่ี 3  

3.3) ผู้ประสานงาน นางสาวธัญญ์ชนาธร ธัญญ์ชัญญาธารก์   
4. วัตถุประสงค์ของโครงการ 

4.1) น าเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นสู่ท่ีประชุมระดับนานาชาติ 
4.2) ถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยสู่ชุมชน 

5. ประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดโครงการ 
5.1) มีการน าเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นสูท่ี่ประชุมระดับนานาชาติ 

5.2) มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยสูชุ่มชน 

6. เป้าหมายของโครงการ ( KPI ) 
6.1 เป้าหมายเชิงปริมาณ         
      ( /  )  บรรลุ                       (    )  ไม่บรรลุ 

- คะแนนความพึงพอใจต่อการจัดด าเนินงานโครงการเฉล่ีย คิดเป็น ....4.08.... คะแนน 
เป้าหมายท่ีต้ังไว้ ....3.51…. คะแนน 

   ( /  )  บรรลุ                       (    )  ไม่บรรลุ 
-  จ านวนผู้เข้าร่วมในงานประชุมวันท่ี 29 มกราคม 2558 จ านวน ....211 คน.... โดย
แบ่งเป็นบุคลากรและบุคคลภายนอก 103 คน นิสิต 108 คน เป้าหมายท่ีต้ังไว้ จ านวน 
...150..... คน 
-  จ านวนผู้เข้าร่วมในงานประชุมวันท่ี 30 มกราคม 2558 จ านวน ....220 คน.... โดย
แบ่งเป็นบุคลากรและบุคคลภายนอก 83 คน นิสิต 137 คน เป้าหมายท่ีต้ังไว ้จ านวน 
...150..... คน  

6.2 เป้าหมายเชิงคุณภาพ                     



 (  /  ) บรรลุ                       (    ) ไม่บรรลุ 
 -  ชาวต่างชาติเข้าร่วมในงานประชุม 
6.3 เป้าหมายเชิงเวลา                 
 (  / )   บรรลุ                     (    )  ไม่บรรลุ 
 -  ด าเนินการได้ตามเวลาท่ีก าหนด 
6.4 เป้าหมายเชิงงบประมาณ 
 (  / )   บรรลุ                     (    )  ไม่บรรลุ 
 - ค่าใช้จ่ายเป็นไปตามงบประมาณท่ีต้ังไว้ 
 (  / )   บรรลุ                     (    )  ไม่บรรลุ 
 -  การเบิกจ่ายถูกต้องตามระเบียบ 

7.    การเชื่อมโยงกับภารกิจหลัก 
โครงการนี้มีการเช่ือมโยงกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ/หน่วยงานในด้านต่างๆ ดังนี ้

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 2 ด้านการวิจัย: เพื่อท าการวิจัยท่ีเน้นการสร้างปัญญารวมหมู่ 
(Collective Intelligence) เคียงคู่ชุมชน (สนับสนุนแนวคิด OUOP – One 
University One Province)  

    กลยุทธ์ที่ 2.3  สร้างระบบสนับสนุน การเผยแพร่และน าผลงานไปใช้
ประโยชน์  

มาตรการท่ี 2.3.1 มีระบบ กลไกการรวบรวมและคัดสรร วิเคราะห์ 
และสังเคราะห์ ความรู้จากการวิจัยเพื่อน าไปใช้เป็นองค์ความรู้ให้แก่
สาธารณชนและผู้เกี่ยวข้อง  

ประเด็นยุทธศาสตร์ท่ี 3 ด้านการให้บริการวิชาการแก่สังคม: เพื่อบริการวิชาการโดย 
เน้นการใช้ปัญญารวมหมู่เพื่อพัฒนาความเข้มแข็งของชุมชน (Community 
Empowerment) 

กลยุทธ์ที่ 3.2  ขยายขอบเขตและคุณภาพของงานบริการวิชาการ เช่น การ
จัดประชุมวิชาการ การอบรม การสัมมนา และ การผลิตหนังสือต ารา  

มาตรการท่ี 3.2.2 ส่งเสริมให้มีการจัดพิมพ์ตารา การจัดประชุม
อบรมวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ 3.5 บูรณาการงานบริการทางวิชาการแก่สังคมกับงานวิจัย 
มาตรการท่ี 3.5.1  ส่งเสริมการบูรณาการงานบริการทางวิชาการ
แก่สังคมกับงานวิจัย ท่ีมีนิสิต/อาจารย์เข้ามามีส่วนร่วม 

กลยุทธ์ที ่ 3.6  ส่งเสริมการบริการวิชาการท่ีมีส่วนร่วมกับหน่วยงาน
ภายนอก   

มาตรการท่ี 3.6.1 จัดท าความร่วมมือกับ หน่วยงานนอก เพื่อสร้าง
งานบริการวิชาการท่ีมีการสานประโยชน์กับท้ังสองฝ่าย 
มาตรการท่ี 3.6.2 สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับหน่วยงาน
ภายนอกเพื่อเพิ่มศักยภาพการให้บริการวิชาการ 

นอกจากนี้ยังเช่ือมโยงกับตัวชี้วัดประกอบการประกันคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐาน 



สกอ. ตัวบ่งช้ีท่ี 5.2 กระบวนการบริการทางวิชาการให้เกิดประโยชน์ต่อสังคม 
 เกณฑ์มาตรฐานท่ี 2 มีความร่วมมือด้านบริการทางวิชาการเพื่อการเรียนรู้

และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชน หรือภาคเอกชน หรือภาครัฐ หรือ
หน่วยงานวิชาชีพ 

สมศ. ตัวบ่งช้ีท่ี 9 ผลการเรียนรู้และเสริมสร้างความเข้มแข็งของชุมชนหรือองค์กร
ภายนอก 

8. สถานที่ด าเนินงานโครงการ 
หอประชุมพญาง าเมือง มหาวิทยาลัยพะเยา 

  9. วันที่ด าเนินงาน   29-30 มกราคม 2558 
10.งบประมาณที่ได้รับทั้งสิ้น  

  10.1   งบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ ..…100,000….. บาท 
  10.2   งบประมาณท่ีจ่ายจริง ..…100,000….. บาท 

 (    )  เบิกจ่ายเกินกว่างบประมาณท่ีได้รับอนุมัติ เป็นเงิน ..... บาท คิดเป็นร้อยละ ........ของ
งบประมาณท้ังหมด เพราะ ........................................................................................................... 
 (    )  เบิกจ่ายไปเพียงบางส่วน เป็นเงิน………. บาท  คิดเป็นร้อยละ .......... ของงบประมาณ
ท้ังหมดเพราะ ................................................................................................................................. 

11.  ปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานของโครงการ 
  บุคลากรบางท่านไม่ให้ความร่วมมือ ท าให้บุคลากรท่านอื่นๆ ต้องมาท าในส่วนนี้ซึ่งเป็นงานท่ี
ไม่ถนัด ท าให้เกิดความล่าช้า 
 12.   แนวทางแก้ไข 

เตรียมงานแต่เนิ่นๆ และสร้างทีมท่ีพร้อมในการจัดงาน 
 13.  รูปภาพประกอบการด าเนินโครงการ  



 

 



 

 



 

 



 

 



 
 
 
 

 
 14.  ข้อเสนอแนะอืน่ๆ 
 14.1) ด้านความพึงพอใจในวิทยากร 

14.1.1) ควรเพิ่มบทความหรืองานทางวิชาการท่ีเพิ่มการศึกษาเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์
ความงาม ท่ีอาจเป็นสมุนไพร หรือผลดีผลเสียของสารในผลิตภัณฑ์เสริมความ
งามท่ีมีการใช้ในท้องตลาดอย่างแพร่หลาย เพราะงานทางวิชาการท่ีมีค่อนข้าง
เป็นเรื่องไกลตัวของนิสิตพยาบาล ท่ีจะน าความรู้ดังกล่าวไปใช้ในวิชาชีพใน
อนาคต หรืออาจเพิ่มบทความ/งานวิจัยท่ีมาจากสาขาวิชาเภสัชกรรมหรือ
แพทย์ หรือพยาบาล แต่ความรู้ในครั้งนี้ก็เป็นประโยชน์มาก 

14.1.2) ควรมีเอกสารประกอบการบรรยาย เนื่องจากการบรรยายเป็นภาษาอังกฤษ 
ควรมีเอกสารประกอบการบรรยายเพื่อความเข้าใจ หรือควรมีเอกสาร
บรรยายภาคภาษาไทยร่วมด้วย เพื่อน าไปใช้ในการศึกษาข้อมูลเพิ่มเติม 

 14.1.3) ควรมีการแจกบทคัดย่อในส่วนเนื้อหาบรรยาย เนื่องจากส าเนียงของวิทยากร
ฟังค่อนข้างยาก 

 14.2) ด้านความพึงพอใจในบริการ 



14.2.1) ไมโครโฟนของวิทยากรระหว่างการน าเสนอเสียงเบา ท าให้ไม่ค่อยได้ยินและ
จับใจความของเนื้อหาการน าเสนอไม่ได้ แต่การจัดการน าเสนอในภาพรวม
ประทับใจดี 

14.3) ด้านความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมนา 
 14.3.1) ขอบคุณคณะผู้จัดงานและวิทยากรทุกท่านในการให้ความรู้ในครั้งนี้ ได้รับ 
  ความรู้และประโยชน์มากมายสามารถน าไปประยุกต์ใช้ต่อไปในอนาคต 

14.3.2) อยากให้มีการจัดกิจกรรมต่อไป เพื่อพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ และนิสิตได้มี
ส่วนร่วมในกิจกรรมดังกล่าว 

          14.3.3) ได้รับความรู้ดีมาก และเป็นประโยชน์ต่อทุกคนดีมาก 
14.4) ด้านการประชาสัมพันธ์ 

          14.4.1) ควรเพิ่มเติมด้านการประชาสัมพันธ์ 
14.4.2) ควรมีการประชาสัมพันธ์ภายในมหาวิทยาลัย ให้นิสิตและอาจารย์ใน 

มหาวิทยาลัยรู้มากกว่านี้ 

15.  เอกสารต่างๆ หรือหนังสือราชการที่เกี่ยวข้อง  
15.1) บันทึกข้อความขออนุมัติโครงการ พร้อมรายละเอียดโครงการ  
15.2) รายช่ือผู้เข้าร่วมโครงการ 

16.  ผลการประเมินโครงการ 
  16.1) มีผู้เข้าร่วมโครงการเกินกว่าท่ีต้ังเป้าไว้ โดยวันท่ี 29 มกราคม 2558 คิดเป็น 140.67% 
และวันท่ี 30 มกราคม 2558 คิดเป็น 146.67% 
  16.2) มีการน าเสนอนวัตกรรมท้องถิ่นสูท่ี่ประชุมระดับนานาชาติ โดยมีการจัดบูธแสดง
ผลิตภัณฑ์จากหน่วยงานต่างๆ ได้แก่ โรงพยาบาลแม่ใจ บริษัทเอสเธติคพลัส ห้างหุ้นส่วนสามัญเคเคซี
ไอ นิทานบ้านต้นไม้ บริษัทเวลเทคไบโอเทคโนโลยี นิทานบ้านต้นไม้ ศูนย์การเรียนรู้ด้านการสกัด
น้ ามันจากสมุนไพร เป็นต้น โดยมีผลิตภัณฑ์ต่างๆ เช่น โฟมล้างหน้า ผลิตภัณฑ์มาร์กหน้าจากสาหร่าย
เตา ผลิตภัณฑ์จากสมุนไพรชนิดต่างๆ เป็นต้น 

16.3) มีการถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการจากมหาวิทยาลัยสูชุ่มชน โดยมีวิทยากรบรรยาย
จากมหาวิทยาลัยต่างๆ จากในประเทศ ได้แก่ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ มหาวิทยาลัยนเรศวร 
มหาวิทยาลัยแม่โจ้ และมหาวิทยาลัยพะเยา และมีวิทยากรบรรยายจากต่างประเทศ ได้แก่ เยอรมัน 
พม่า ลาว กัมพูชา เวียดนาม และอินโดนีเซีย  

16.4) ผู้เข้าร่วมประชุมมีความพึงพอใจโดยเฉล่ียอยู่ในระดับมาก (4.08 คะแนน จากคะแนน
เต็ม 5 คะแนน) ซึ่งผู้เข้าร่วมประชุมมีท้ังบุคลากรภายในและนอกมหาวิทยาลัย ได้แก่ อาจารย์ 
เจ้าหน้าท่ี นิสิต นักศึกษา สโมสรโรตารี องค์การบริหารส่วนจังหวัดพะเยา สภาอุตสาหกรรม และ
บุคคลท่ัวไป 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปแบบประเมินผล 
The 3rd International Conference: Herbs for Health and Beauty  

January 29 – 30, 2015 
King Ngum Muang Auditorium 

University of Phayao, Phayao, Thailand 
****************** 

ก าหนดให้มากที่สุด = 5 คะแนน มาก = 4 คะแนน ปานกลาง = 3 คะแนน น้อย = 2 คะแนน และ น้อยที่สุด = 1 คะแนน 

หัวข้อที่ประเมิน 
จ านวนผู้ตอบ (คน) 

คะแนน
ค่าเฉลี่ย มากที่สุด มาก 

ปาน
กลาง 

น้อย 
น้อย
ที่สุด 

1.  ความพึงพอใจในกิจกรรม  
1.1 หัวข้อบรรยายสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของการประชุม/สัมมนา 39 89 16 0 0 4.16 
1.2 ปริมาณเวลาท้ังหมดของการประชุม/สัมมนา 35 84 24 1 0 4.06 
1.3 เน้ือหาสาระในการอบรม/สัมมนาตรงกับความต้องการ 40 78 25 1 0 4.09 
2.  ความพึงพอใจในวทิยากร  
2.1 เทคนิคการน าเสนอของวิทยากร 31 84 29 0 0 4.01 
2.2 วิทยากรน าเสนอเน้ือหาสาระครบถ้วนและน่าสนใจ 32 85 27 0 0 4.03 
2.3 เอกสารประกอบการน าเสนอของวิทยากร 18 53 63 8 2 3.53 
2.4 การบริหารเวลาของวิทยากร 40 81 23 0 0 4.12 
2.5 ความพึงพอใจในวิทยากรโดยภาพรวม 36 97 11 0 0 4.17 
3.  ความพึงพอใจในบริการ  
3.1 ห้องประชุม 55 69 14 2 0 4.15 
3.2 โสตทัศนูปกรณ์ 53 64 27 0 0 4.18 
3.3 อาหารและเครื่องด่ืม 44 77 22 1 0 4.14 
3.4 การบริการ/อ านวยความสะดวกต่างๆ  38 85 21 0 0 4.12 
3.5 ความพึงพอใจในการบริการโดยภาพรวม 38 88 18 0 0 4.14 
4.  ความพึงพอใจและประโยชน์ที่ได้รับจากการประชุม/สัมมนา  



4.1 ท่านได้รับประโยชน์จากการประชุม/สัมมนา 38 85 20 1 0 4.11 
4.2 ท่านคาดว่าจะน าความรู้ความเข้าใจ ทักษะที่ได้รับในครั้งน้ี ไป

ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ 32 82 28 2 0 4.00 
4.3 ท่านมีความพึงพอใจที่ได้เข้าร่วมกิจกรรม 47 84 12 1 0 4.23 
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