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สรุป  ยอดเงินโครงการบริการวิชาการแกสังคม  ประจําป 2560 

คณะพยาบาลศาสตร (กาญจนบุรี) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

โครงการ

ที่ 

โครงการบริการวิชาการ/งบประมาณ 

1  โครงการครีมมะนาว 5,980 

2  โครงการผวิสวยดวยสมุนไพร 5,980 

3  โครงการยุงรายไมรบกวน 5,980 

4  โครงการผมสวยดวยมะกรูด 5,980 

5  โครงการคลายปวดดวยลูกประคบ 5,980 

6  โครงการฟนสวยย้ิมใส 5,980 

7  โครงการเหารายมลายสิ้น 5,980 

8  โครงการกําจัดลูกนํ้ายุงลาย 5,980 

9  โครงการรางจืดสลายพิษ 5,980 

10  โครงการสมุนไพรไลศัตร ู 5,980 

 รวมงบประมาณ 59,800 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการครีมมะนาว 

   7 ตุลาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      ครีมมะนาว 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           รศ.เรณู  อาจสาล ี

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 
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4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตครีมมะนาว และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชครีมมะนาว  

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลบานดอน    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลบานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบรีุ 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.บานดอน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการครีมมะนาว 

 

 

7 ตุลาคม 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลบานดอน 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตครีมมะนาวดวยการชมคลิปวิดิ

ทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตครีมมะนาว 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตครีมมะนาว (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

 2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

 3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

 4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

 5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

 6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

 7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

 8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

 9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

 10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

 11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

 12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

 13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

 14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

 15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (รศ.เรณู  อาจสาลี) 

                                    อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

             ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

          (รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

     ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

              ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

   (ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

               ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

 (อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

               ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

  (รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการผิวสวยดวยสมุนไพร 

   14 ตุลาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      ผิวสวยดวยสมุนไพร 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           รศ.เรณู  อาจสาล ี

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 
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4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตครีมบาํรุงผิวจากสมุนไพร และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชครีมบาํรุงผิวจากสมุนไพร 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลยุงทะลาย    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลยุงทะลาย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.ยุงทะลาย อําเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



47 
 

13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการผิวสวยดวยสมุนไพร 

 

 

14 ตุลาคม 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลยุงทะลาย 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตครีมบํารุงผิวจากสมุนไพรดวย

การชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตครีมบํารุงผิวจากสมุนไพร 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตครีมบํารุงผิวจากสมุนไพร (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

 2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

 3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

 4. อาจารยนวรัตน   พระเทพ 

 5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

 6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

 7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

 8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

 9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

 10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

 11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

 12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

 13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

 14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

 15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (รศ.เรณู  อาจสาลี) 

                                    อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการยุงรายไมรบกวน 

   21 ตุลาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      ยุงรายไมรบกวน 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           รศ.เรณู  อาจสาล ี

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 

4. ดําเนินงานตามแผน 
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5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพร และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชโลชั่นกันยงุ  

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลดอนมะเกลือ    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

 

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.ดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการยุงรายไมรบกวน 

 

7 ตุลาคม 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลดอนมะเกลือ 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพรดวย

การชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพร 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพร(ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

  2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

  3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

  4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

  5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

  6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

  7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

  8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

  9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

  10. นางสาวอริศา   กันพรอม 

  13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

  14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

  15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (รศ.เรณู  อาจสาลี) 

                                    อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

       ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

       ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

       ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

    ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการผมสวยดวยมะกรูด 

   4 พฤศจิกายน 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 
 

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ       ผมสวยดวยมะกรูด 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           ผศ.ศรีสุรางค  พัฒธนานุรักษ 

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายส้ิน กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 

4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 
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9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพื่อวางแผน

งานบรกิารวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพิม่ทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการใชประโยชน

จากสมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพื้นที่ที่ดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จงัหวัดสพุรรณบรุ ี

2. แลกเปลี่ยนเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตแชมพสูระผมจากมะกรูด และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชแชมพูสระผมจากมะกรูด 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกบัผูนําชุมชนตําบลบานโขง    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดําเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพื้นที่ตําบลบานโขง  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุร ี

11. สถานท่ีดําเนินการ    

รพสต.บานโขง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบรุี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสิต จํานวน 10 คน 

 

12. ดัชนีชี้วัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ 100% การสอบถาม ประชาชน 50 
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ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 

 

13. งบประมาณท่ีได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุร ี

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน 

(บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที ่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากจิกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าด่ืม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการผมสวยดวยมะกรูด 

 

   4 พฤศจิกายน 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลบานโขง 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตแชมพูสระผมจากมะกรูดดวย

การชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตแชมพูสระผมจากมะกรูด 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตแชมพูสระผมจากมะกรูด (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

  2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

  3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

  4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

  5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

  6. นางสาวประกายวรรณ  ผาชา 

  7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

  8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

  9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

  10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

  11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

  12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

  13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

  14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

  15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 

 

 

 



60 
 

 

ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                  (ผศ.ศรีสุรางค  พัฒธนานุรักษ) 

                                         อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการคลายปวดดวยลูกประคบ 

   11 พฤศจิกายน 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      คลายปวดดวยลูกประคบ 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           ผศ.ศรีสุรางค  พัฒธนานุรักษ 

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 
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4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตลูกประคบ และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชลูกประคบ 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลกระจัน    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลกระจัน  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.กระจัน อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  

 

 

 

 

 

 



63 
 

12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการคลายปวดดวยลูกประคบ 

 

 

   11 พฤศจิกายน 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลกระจัน 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตลูกประคบจากสมุนไพรดวยการ

ชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตลูกประคบจากสมุนไพร 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตลูกประคบจากสมุนไพร (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

  2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

  3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

  4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

  5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

  6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

  7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

  8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

  9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

  10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

  11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

  12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

  13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

  14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

  15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                  (ผศ.ศรีสุรางค  พัฒธนานุรักษ) 

                                         อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการเหารายมลายสิ้น 

   25 พฤศจิกายน 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      เหารายมลายสิ้น 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           ผศ.อัญชลี  นวลคลาย 

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสังคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 
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4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตยากําจัดเหา และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชยากําจัดเหา 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม กันยายน ตุลาคม พฤศจิกายน 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลเจดีย    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลเจดยี  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.เจดีย อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการเหารายมลายสิ้น 

 

 25 พฤศจิกายน 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลเจดีย 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตยากําจัดเหาจากสมุนไพรดวย

การชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตยากําจัดเหาจากสมุนไพร 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตยากําจัดเหาจากสมุนไพร (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

 2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

 3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

 4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

 5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

 6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

 7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

 8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

 9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

 10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

 11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

 12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

 13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

 14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

 15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงกา 

(ผศ.อัญชล ี นวลคลาย) 

อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการยุงรายไมรบกวน 

   21 ตุลาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      ยุงรายไมรบกวน 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           รศ.เรณู  อาจสาล ี

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายส้ิน กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 

4. ดําเนินงานตามแผน 
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5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพร และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชโลชั่นกันยงุ  

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม สิงหาคม กันยายน ตุลาคม 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลดอนมะเกลือ    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

 

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.ดอนมะเกลือ อําเภออูทอง จังหวัดสพุรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการยุงรายไมรบกวน 

 

7 ตุลาคม 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลดอนมะเกลือ 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพรดวย

การชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพร 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตโลชั่นกันยงุจากสมุนไพร(ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

 1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

  2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

  3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

  4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

  5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

  6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

  7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

  8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

  9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

  10. นางสาวอริศา   กันพรอม 

  13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

  14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

  15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (รศ.เรณู  อาจสาลี) 

                                    อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

       ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

       ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

       ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

    ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการรางจืดสลายพิษ 

   9 ธันวาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      รางจืดสลายพิษ 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           ผศ.อัญชลี  นวลคลาย 

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 
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4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตสมุนไพรรางจืด และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชสมุนไพรรางจืด 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลหนองโอง    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลหนองโอง  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.หนองโอง อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,980 
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กําหนดการ 

โครงการรางจืดสลายพิษ 

 

 

 9 ธันวาคม 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลหนองโอง 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตสมุนไพรรางจืดดวยการชมคลปิ

วิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตสมุนไพรรางจืด 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตสมุนไพรรางจืด (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

 2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

 3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

 4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

 5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

 6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

 7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

 8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

 9. นางสาวอารยา   สิงหะมาตย 

 10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

 11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

 12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

 13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

 14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

 15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (ผศ.อัญชล ี นวลคลาย) 

                                      อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 
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“คณะพยาบาลศาสตร:ทองถ่ิน รวมประสานภูมิปญญา”   

 โครงการสมุนไพรไลศัตรู 

   16 ธันวาคม 2560 

คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลัยเวสเทิรน 

       

1. ช่ือโครงการบรกิารวิชาการ      สมุนไพรไลศัตรู 

2. ประเภทโครงการ           โครงการบริการวิชาการแกสงัคม 

3. หนวยงานที่รบัผิดชอบ           คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี มหาวิทยาลยัเวสเทิรน 

4. ผูรับผิดชอบโครงการ           อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

5. ที่ปรึกษาโครงการ           รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ 

ความสอดคลองกับยุทธศาสตร      ประเด็นยทุธศาสตร 5 การบริการวิชาการแกสงัคม 

            กลยุทธ 1.2.2 โครงการบริการวิชาการแกชุมชนเชงิรุก 

6. หลักการและเหตุผล 

สมุนไพร ตาม พระราชบัญญัติยา หมายถึง "ยาท่ีไดจากพืช สัตว หรือแร ซ่ึงยังไมไดผสม ปรุง หรือเปล่ียน

สภาพ" เชน พืชก็ยังเปนสวนของ ราก ลําตน ใบ ดอก ผล ฯลฯ ซ่ึงยังไมไดผานขั้นตอนการแปรรูปใด ๆ ท้ังน้ีพืช

สมุนไพรเปนพืชท่ีคนไทยรูจักกันมานาน และมีการนํามาใชเปนเคร่ืองยา อาหาร เคร่ืองสําอาง และอ่ืน ๆ การ

ประกอบอาหารมีการใชพืชสมุนไพร เคร่ืองเทศ และผักสวนครัว มาใชในชีวิตประจําวันจํานวนหลายชนิด เชน ขิง ขา 

ตะไคร ใบมะกรูด กะเพรา โหระพา ใบแมงลัก เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแก

สังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี จึงจัดทําชุดโครงการ “คณะพยาบาลศาสตร: ทองถิ่น 

รวมประสานภูมิปญญา” ประกอบดวยโครงการจํานวน ๑๐ โครงการ ไดแก ครีมมะนาว ผิวสวยดวยสมุนไพร ยุงราย

ไมรบกวน ผมสวยดวยมะกรูด คลายปวดดวยลูกประคบ ฟนสวยยิ้มใส เหารายมลายสิ้น กําจัดลูกนํ้ายุงลาย รางจืด

สลายพิษ และสมุนไพรไลศัตรู       

7. วัตถุประสงค  

1. เพ่ือนําความรูเร่ืองสรรพคุณสมุนไพร ไปใชประโยชนในชีวิตประจําวัน 

2. เพ่ือบูรณาการการเรียนการสอน การวิจัย การใหบริการวิชาการแกสังคม กับภูมิปญญาทองถิ่น 

8. ข้ันตอนในการดําเนินงาน 

1. จัดทําโครงการ 

2. เสนอโครงการ 

3. วางแผนดําเนินการ 
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4. ดําเนินงานตามแผน 

5. ประเมินผลการดําเนินการ 

9. เปาหมายของโครงการ 

1. คณาจารยและนิสิตมีโอกาสคิดอยางมีวิจารณญาณ เกิดความคิดสรางสรรครวมกัน เพ่ือวางแผนงาน

บริการวิชาการ 

2. นิสิตมีโอกาสเพ่ิมทักษะการทํางานในชุมชน 

3. คณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี และชุมชนมีสวนรวมในการแลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจาก

สมุนไพร 

ลักษณะการดําเนินงาน 

1. ประสานงานผูนําชุมชน ในพ้ืนท่ีท่ีดําเนินโครงการ อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี 

2. แลกเปลีย่นเรียนรูการใชประโยชนจากสมุนไพร 

3. ผลิตสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช และนําไปใช 

4. ประเมินและสรุปผลการใชสมุนไพรกําจัดศัตรูพืช 

แผนการดําเนินงาน 

กิจกรรม ตุลาคม พฤศจิกายน ธันวาคม 

1. ประชุมคณาจารย และประสานงานกับผูนําชุมชนตําบลดอนคา    

2. ขออนุมัติโครงการตอมหาวิทยาลัย    

3. ดาํเนินงานตามโครงการ    

4. ประเมินโครงการ    

5. สรุปโครงการ    

6. จัดบอรดนําเสนอผลการดําเนินโครงการ    

10. กลุมเปาหมาย 

ประชาชนในพ้ืนท่ีตําบลดอนคา  อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบรีุ 

11. สถานที่ดําเนินการ    

รพสต.ดอนคา อําเภออูทอง จังหวัดสุพรรณบุรี  

จํานวนผูเขารวมโครงการ   คณาจารย  5 คน และนิสติ จํานวน 10 คน  
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12. ดัชนีช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ 

ตัวชี้วัด เกณฑ เคร่ืองมือท่ีใชวัด กลุมเปาหมาย จํานวน 

ตัวชี้วัดเชิงปริมาณ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการสามารถ

ระบุการใชประโยชนจากสมุนไพรได

ถูกตอง 

100% การสอบถาม

ความรูเรื่องการใช

ประโยชนจาก

สมุนไพร 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดเชิงคุณภาพ     

  ประชาชนที่เขารวมโครงการใช

ประโยชนจากสมุนไพรในชีวิตประจําวัน 

100% การสอบถามการ

ใชประโยชนจาก

สมุนไพรใน

ชีวิตประจําวัน 

ประชาชน 50 

ตัวชี้วัดประกันคุณภาพการศึกษา     

การบรูณาการกับงานวิจัย 1 เรือ่ง ขอเสนอ

โครงการวิจัย 

อาจารย

ผูเขารวม

โครงการ 

3 
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13. งบประมาณที่ได จากงบบริการวิชาการของคณะพยาบาลศาสตร กาญจนบุรี 

ลําดับ รายละเอียดคาใชจาย จํานวนเงิน (บาท) 

1 คาปายไวนิลประชาสัมพันธโครงการ ขนาด 5 เมตรx1 เมตร 500 

2 คาวัสดุในการจัดตกแตงสถานที่ 500 

3 คาเดินทาง 3,000 

4 คาวัสดุอุปกรณที่ใชในการทํากิจกรรม 580 

5 คาเวชภัณฑที่จําเปน 500 

6 คาเอกสาร 500 

7 คานํ้าดื่ม 300 

8 คาจัดทําเลมประเมินผลโครงการ 100 

 รวม 5,940 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



89 
 

กําหนดการ 

โครงการสมุนไพรไลศัตรู 

 

 

 16 ธันวาคม 2560  

  

 เวลา 08.00- 08.05 น. กลาวรายงานการจัดงานโดยอาจารยผูรับผิดชอบ

โครงการ 

  เวลา 08.05- 08.10 น.  เปดงานโดยผูนําชุมชนตําบลดอนคา 

  เวลา 08.10- 08.30 น. กิจกรรมการสอนการผลิตสมุนไพรกําจัดศตัรูพืชดวยการ

ชมคลิปวิดิทัศน 

  เวลา 08.30 -10.30 น. กิจกรรมการผลิตสมุนไพรกําจัดศตัรูพืช 

  เวลา 10.30 -10.45 น. พักรับประทานอาหารวาง 

  เวลา 10.45 -12.00 น. กิจกรรมการผลิตสมุนไพรกําจัดศตัรูพืช (ตอ) 

  เวลา 12.00 น. ปดงานโดยอาจารยผูรับผดิชอบโครงการ 

 

รายชื่อผูเขารวมโครงการ 

1. รศ.เรณู   อาจสาล ี

 2. รศ.ลาวัณย   ผลสมภพ 

 3. อาจารยสมพร   ลอยความสุข 

 4. อาจารยนวรัตน  พระเทพ 

 5. อาจารยณัฐชนน  ผุยนวล 

 6. นางสาวประกายวรรณ   ผาชา 

 7. นางสาวจิรัฐติกาล   โมรา 

 8. นางสาวณัฐนิช   แกวเถาว 

 9. นางสาวอารยา    สิงหะมาตย 

 10. นางสาวอริศา   เท่ียงไธสง 

 11. นางสาวศิริพร   ปรองดอง 

 12. นางสาวรัตนากร   กันพรอม 

 13. นางสาววิรัญญา   กูลนา 

 14. นางสาวรุงตะวัน   แกวเกิน 

 15. นางสาวปวิมล   เสาะแสวง 
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ลงชื่อ..........................................................................ผูรับผิดชอบโครงการ 

                   (อาจารยนวรัตน  พระเทพ) 

                                        อาจารยคณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงชื่อ.............................................................................ท่ีปรึกษาโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.สุทธิรัตน พิมพพงศ) 

คณบดคีณะพยาบาลศาสตร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.กัญญามน อินหวาง) 

ผูชวยอธิการบดี 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(ดร.กฤษฎา ตันเปาว) 

 รองอธิการบดี 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูเห็นชอบโครงการ 

(อาจารยดิษสุวรรณ  สามพี่นอง) 

 รองอธิการบดีฝายบรหิาร 

 

 

 

ลงช่ือ ................................................................................................. ผูอนุมัติโครงการ 

(รองศาสตราจารย ดร.จริศักด์ิ จิยะจันทน) 

อธิการบดี 

วันที่ ........../............/............ 

                                                                                                      


