รายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ/กิจกรรม

โครงการสรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม :
ภูมิปญญาการแพทย แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

แผนปฏิบัติการของ งาน/โครงการ
ประเภทเงิน
แผนงาน
งาน
ชื่อโครงการ

( ) งบประมาณแผนดิน () บ.กศ. ( ) กศ.บป. ( ) กศ.ยช. ( ) อื่นๆ
ทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
กิจกรรมเผยแพรแลกเปลี่ยนศิลปะและวัฒนธรรม
สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญา
การแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
หนวยงานรับผิดชอบ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๑.โครงการบริการวิชาการ เรื่อง
สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทย
แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
ประเด็นยุทธศาสตร
 ๑. ประสานรวมมือสรางโอกาสในการศึกษาทุกระดับ และพัฒนาและสงเสริมการเรียนการสอน
ใหมีคุณภาพสูมาตรฐาน
 ๒. สรางความรูและนวัตกรรมทางวัฒนธรรมไปสูการปฏิบัติทั้งระดับปจเจกบุคคล ชุมชน องคกร
และภาคการผลิต
 ๓. ใหบริการวิชาการ ถายทอดเทคโนโลยีทางวัฒนธรรมที่มีคุณภาพใหเกิดการพัฒนาที่ยั่งยืน
ของทองถิ่น
 ๔. อนุรักษ ฟนฟู พัฒนา และสืบสานคุณคาความหลากหลายทางวัฒนธรรม
 ๕. สงเสริมศักยภาพครูและบุคลากรทางการศึกษาใหมีคุณภาพและมีโลกทัศนใหมเกี่ยวกับ
การเรียนรูวัฒนธรรมศึกษา
 ๖. กําหนดแนวทางการบริหารจัดการใหไดมาตรฐาน เปนไปตามหลักเกณฑ และวิธีการบริหาร
กิจการบานเมืองที่ดี
มาตรฐาน ตัวบงชี้ (สกอ. ปการศึกษา ๒๕๕๗)
 ตัวบงชี้ที่ ๔.๑ ระบบและกลไกในการทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรม
 ตัวบงชี้ที่ ๕.๑ การบริหารของสถาบันเพื่อการกํากับติดตามผลลัพธตามพันธกิจกลุมสถาบัน
และเอกลักษณของสถาบัน
๒. หลักการและเหตุผล
คนในชุมชนตองเผชิญ กับ กระแสความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคโลกาภิวัฒน ทั้งดานเศรษฐกิ จ
สังคม การเมือง วัฒนธรรม สิ่งแวดลอมและเทคโนโลยีที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็ว ความกาวหนาทางวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี เริ่ ม เข า มามี บ ทบาทในสั ง คมไทยมากขึ้ น การแพทย ส มั ย ใหม (modern medicine)
มีประสิทธิภาพสูง สามารถรักษาโรคไดอยางรวดเร็ว ไดกลายมาเปนคําตอบของการพัฒนางานดานสาธารณสุข

การแกปญหาความเจ็บปวยและการดูแลรักษาสุขภาพของประชาชน ตามนโยบายการพัฒนากระแสหลักของ
ประเทศไปสูความทันสมัย
จากสถานการณปจจุบันจะเห็นไดวาทุนทางสังคม ทุนทางภูมิปญญาทองถิ่นดานการดูแลรักษาสุขภาพ
ที่ดํารงอยูบนความหลากหลายของวัฒนธรรมความเชื่อของแตละทองถิ่นที่มีอยู กําลังถูกคุกคามจากภายนอก
และภายในชุมชน การเปลี่ยนแปลงภายในที่สําคัญ ไดแก องคความรูที่ขาดการสืบทอด และองคความรูที่มีอยูก็
ยากตอความเขาใจของคนรุนใหม หมอพื้นบานซึ่งมีบทบาทหลักในการสืบทอดความรูใชความรูความสามารถ
ชวยเหลือคนเจ็บปวยในชุมชน ที่ไดรับการรับรองและยอมรับใหมีที่ยืนในสังคมไดอยางมีศักดิ์ศรี ประกอบกับ
การเปลี่ยนแปลงภายนอกที่รับแนวคิดบริโภคนิยมแบบชนชั้นกลางในเมือง ผลกระทบตอคนรุนใหมในชุมชนที่
หันไปเห็นคุณคาการบริโภคเทคโนโลยีและความทันสมัย รวมทั้งฐานทรัพยากรสําคัญของชุมชน ไดแก ปาซึ่ง
เป น แหล งยาสมุ น ไพรก็ ถูก ทํ า ลายลงไปมาก จึง เป น อุป สรรคหนึ่ งที่ จะทํ า ให ชุ ม ชนบรรลุเปา หมายในการ
พึ่งตนเองดานการดูแลรักษาสุขภาพคนในชุมชน
ปจจุบันองคความรูการแพทยแผนโบราณไดถูกลดบทบาทและคุณคาลงไปอยางมาก เมื่อเทียบกับ
ความรูการแพทยสมัยใหม ความเจริญและความทันสมัยที่เขามาทําลายความสัมพันธในชุมชน ทําใหคนรุนใหม
ไมเห็นความสําคัญของคุณคาของความรูการแพทยแผนโบราณและภูมิปญญาทองถิ่น ดังนั้นจากสภาวการณ
ดังกลาว จึงมีความจําเปนอยางยิ่งที่ตองศึกษาสถานภาพองคความรูและภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณและ
สรางเครือขายความรวมมือในการอนุรักษและสืบสานภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณและหมอพื้นบานของ
แตละชุมชนไดมีบทบาทในการดูแลสุขภาพอนามัย การปองกันและรักษาโรคใหกับคนในชุมชนดังเชนในอดีต
เนื่องจากหมอพื้นบานเปนทั้งผูอาวุโสและปราชญชาวบาน
สภาพสั งคมป จจุ บั นที่ มี การใช และพึ่ งพาเทคโนโลยี เพื่ อการสื่ อสารในสั งคมมากขึ้น นํ ามาซึ่ งความ
เปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วตอผูคนในสังคม การเรียนรูและสิ่งที่เรียนรูในระบบการศึกษาตางๆ ที่เปนหลักสูตรความรู
ทั้งหลายนั้น กลายเปนการแสวงหาความรูที่อาจลาสมัย การหาความรูรูปแบบใหมจากระบบอินเตอรเน็ต เปนแหลง
ความรู ใหม ที่ ให ข อมู ล อย างสะดวกและรวดเร็วตามกระแสสั งคมได มากกว า สิ่ งสํ าคั ญ ที่ สถาบั นการศึ กษา
พึงคํานึงถึงคือ “การเรียนการสอนที่ทําใหเด็กฉลาดในการหาความรู รูจักแหลงความรู” ซึ่งสิ่งที่ควรเนนคือการให
เด็กมีความยืดหยุน มีฉันทะในการเรียน มีจิตใจที่เขมแข็ง มีปญญา พรอมที่จะปรับตัวไดทันกับความเปลี่ยนแปลง
ตลอดเวลาและพรอมที่จะเปนผูกําหนดความเปลี่ยนแปลงของชีวิตอีกสวนหนึ่งดวย
การเรียนการสอนที่ ช วยทํ าให เด็ กมี เป าหมายของตั วเอง แม จะอยูในโลกกว างของยุ คโลกาภิ วั ตน
เด็กเหลานี้ก็จะสามารถเลือกไดและจัดชีวิตของตนเองได การทบทวนเรื่องการศึกษาวิถีพุทธ ที่เปนการเรียนรูจัก
ทฤษฎีบูรณาการ ที่สามารถนําไปใชในชีวิตจริงได นาจะเปนทางเลือกหนึ่งที่สําคัญในการจัดการศึกษาสําหรับคนใน
ยุคปจจุบัน
ดังนั้นสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงเห็นความจําเปนในเรื่องการจั ด
การศึกษาเพื่อบูรณาการการเรียนรูใชในชีวิตจริง เปนเครื่องมือการเรียนรู พัฒนาศักยภาพและทักษะทั้งในดานการ
คิดวิเคราะห มีฉันทะในการเรียน มีจิตใจที่เขมแข็ง มีปญญา พรอมที่จะปรับตัวไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของ
สั งคมในยุคปจจุบันได โดยทางสํานักฯ ไดประสานความรวมมือทางวิชาการกับปราชญทองถิ่นผูทรงคุณวุฒิที่มี
ความรูความสามารถดานการแพทยแผนโบราณ จึงกําหนดจัดกิจกรรมบริการวิชาการในครั้งนี้ขึ้นเพื่อใหเปนเวทีใน
การถ ายทอดความรู สรางกระบวนการเรียนรูเรื่องของการพึ่ งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกได สําหรับให เป น
ประโยชนตอ นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจที่มีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และเรียนรูทฤษฏีที่สามารถ
ใชบูรณาการในชีวิตจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอยอดใหเปนอาชีพทางเลือกใหมไดทางหนึ่ง

๓. วัตถุประสงค
๓.๑ เพื่อเปนเวทีแลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณกับการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพทางเลือกสําหรับคณาจารย และนักศึกษา โดยเปนการประสานความรวมมือทางวิชาการระหวาง
ปราชญทองถิ่น และนักวิชาการดานสุขภาพ
๓.๒ เพื่อพัฒนาทักษะการใชชีวิตแบบบูรณาการการเรียนการสอนและพัฒนาจิตสํานึกในการพึ่งพา
ตนเองดานสุขภาพทางเลือกที่สามารถตอยอดเปนอาชีพไดในอนาคต
๔. กลุมเปาหมาย
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐ คน ไดแก
- กลุมแพทยพื้นบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.) และผูสนใจภายนอก จํานวน ๓๐ คน
- คณาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จํานวน ๑๐ คน
๕. ระยะเวลาและสถานที่ดําเนินงาน
วันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๗.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
๖. รูปแบบกิจกรรม
กิจกรรมชวงเชา
- การอภิปรายทางวิชาการ หัวขอ ภูมิปญ ญาการแพทยแผนโบราณในมิติของการพึ่งพาตนเองดาน
สุขภาพทางเลือก
กิจกรรมชวงบาย แบงกลุมและฝกปฏิบัติการ
- การสาธิตการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค
- การจัดสมดุลรางกาย (จัดกระดูก)
- การดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก
๗.ที่มางบประมาณ / รายละเอียดโครงการ
รหัส ๒๐๓๑๐๑๐๕๐๓๒๑ เปนเงิน ๔๓,๖๐๐ บาท รายละเอียดดังนี้
หมวดคาตอบแทน
- วิทยากรภายนอก (ไมใชบุคลากรของรัฐ) จํานวน ๔ คน
จํานวน ๓ ชัว่ โมง ๆ ละ ๑,๒๐๐ บ.
- วิทยากรภายนอก (บุคลากรของรัฐ) จํานวน ๒ คน
จํานวน ๓ ชั่วโมง ๆ ละ ๖๐๐ บ.
หมวดคาใชสอย
- คาที่พักวิทยากร คืนละ ๑,๐๐๐ บาท จํานวน ๒ หอง
- คายานพาหนะเดินทาง (เครื่องบินไป-กลับ)

๑๔,๔๐๐ บาท
๓,๖๐๐ บาท

๒,๐๐๐ บาท
๙,๕๐๐ บาท

-

คาน้ํามันเชื้อเพลิงรถสําหรับรถรับ-สงวิทยากร
คาอาหารกลางวัน จํานวน ๔๐ คน ๆ ละ ๑๐๐ บาท
คาอาหารวางและเครื่องดื่ม มื้อละ ๒๕ บ. จํานวน ๔๐ คน ๆ จํานวน ๒ มื้อ
คาจัดและตกแตงสถานที่
คาไวนิลประชาสัมพันธกิจกรรม
รวมงบประมาณทั้งสิ้น ประมาณการ

๕,๐๐๐
๔,๐๐๐
๒,๐๐๐
๑,๑๐๐
๒,๐๐๐

บาท
บาท
บาท
บาท
บาท

๔๓,๖๐๐ บาท

หมายเหตุ : คาใชจายถัวเฉลี่ยทุกรายการ
๘.ขั้นตอนการดําเนินงาน
๘.๑ วางแผนดําเนินโครงการ
- จัดทําโครงการ
๘.๒ ดําเนินงานตามแผน
- เสนอโครงการเพื่อขออนุมัติ
- ดําเนินงานตามแผนกิจกรรมตางๆ ในโครงการ
๘.๓ ตรวจสอบ/ประเมินผล
- จัดทํารายงานสรุปผลการดําเนินโครงการ
๙. ผลที่คาดวาจะไดรับ
๙.๑ ผูสนใจเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจดานภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณกับการพึ่งพา
ตนเองดานสุขภาพทางเลือกที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันและในครอบครัวได อยางถูกตองและเหมาะสมที่
สามารถตอยอดเปนอาชีพไดในอนาคต
๙.๒ ผูสนใจเขารวมโครงการไดแนวทางการรักษาสุขภาพแบบพึ่งพาตนเองและบูรณาการการเรียน
การสอนตอการสรางจิตสํานึกที่ดีในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
๑๐. การประเมินผล
๑๐.๑ ผลการประเมินความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
๑๑. ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค

๑๒. ผูเสนอโครงการ
(ลงชื่อ)

(นางสาวศิรินุช ครุฑธกะ)
นักวิจัย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
๑๓. ความเห็นของรองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
………………………………………………………………………………………………
………………………………………………………………………………………………
(ลงชื่อ)
(อาจารยพงษศักดิ์ ศิริโสม)
รองผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม (ฝายบริหาร)
๑๔. ผูอนุมัติโครงการ
 อนุมัติ

 ไมอนุมัติ

เนื่องจาก…………………………………………………………………………………………

(ลงชื่อ)
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

กําหนดการโครงการบริการวิชาการ
สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทย
แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร
อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
..........................................
วันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๐๐ – ๐๘.๓๐ น. ลงทะเบียนเขารวมการอบรม
เวลา ๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. พิธีเปด
เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียน
การสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการ
พึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก”
วิทยากรโดย
ดร.ประสูตร พวงสมบัติ
ดร.นลิณี บุญธรรม
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
เวลา ๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐ น. รับประทานอาหารกลางวัน
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น. การแบงกลุมและฝกปฏิบัติการ
- การสาธิตการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค
- การจัดสมดุลรางกาย (จัดกระดูก)
- การดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก
วิทยากรประจํากลุมโดย
อาจารยพัฒน จันทรแกว
อาจารยประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ
อาจารยวันเพ็ญ สืบสิน
อาจารยรัตนา แสงมณี
เวลา ๑๖.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. สรุปกิจกรรม
หมายเหตุ : บริการอาหารวางและเครื่องดื่ม เวลา ๑๐.๓๐ และ ๑๔.๔๕ น.
เมื่อวันที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ - ๑๖.๐๐ น. ณ หอ งบุญ ชู โรจนเสถีย ร อาคารหอ
วัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค สํานักศิลปะและวัฒนธรรม จัดทําโครงการ
บริการวิชาการ หัวขอ สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญา
การแพทยแผนโบราณในการพึ่ งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก โดยมีวัตถุป ระสงคเพื่อให เปนเวทีในการ
ถายทอดความรู สรางกระบวนการเรียนรูเรื่องของการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกได สําหรับใหเป น

ประโยชนตอ นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจที่มีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และเรียนรูทฤษฏีที่
สามารถใชบูรณาการในชีวิตจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอยอดใหเปนอาชีพทางเลือกใหมไดทางหนึ่ง
มีผูเขารวมโครงการ จํานวน ๔๐ คน ไดแก กลุมแพทยพื้นบาน กลุมอาสาสมัครสาธารณสุข (อสม.)
คณาจารย และนักศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค และผูสนใจภายนอก รูปแบบกิจกรรม เปนการ
อภิปรายทางวิชาการ วิทยากรโดย ดร.ประสูตร พวงสมบัติ ดร.นลินี บุญธรรม อ.พัฒน จันทรแกว และ
อ.ประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ ดําเนินการอภิปรายโดย รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะ
และวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
กิจกรรมภาคเชา เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
การอภิปรายทางวิชาการเรื่อง “สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก”
วิทยากรโดย: รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
อาจารยพัฒน จันทรแกว
อาจารยประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ
ดร.ประสูตร พวงสมบัติ สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดนครสวรรค
ดร.นลินี บุญธรรม สํานักงานสาธารณสุขจังหวัดอุทัยธานี
สรุปสาระสําคัญจากเวทีอภิปรายทางวิชาการ
รศ.ดร.สุชาติ แสงทอง กลาวถึง บทบาทและความสําคัญของภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณกับ
การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก ไววา เราไมควรที่จะละเลยคุณคาของความรูภูมิปญญาการแพทยแผน
โบราณกับการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกที่เปนภูมิปญญาดั้งเดิมของบรรพชนที่มีมาในอดีต ซึ่งถือไดวา
เปนศาสตร และศิลป ที่สําคัญที่คนรุนปจจุบันควรจะไดเรียนรูและนํามาปรับใชในเรื่องการดูแลสุขภาพใหกับ
คนในสังคม โดยลดและพึ่งพาการแพทยแผนปจจุบันอยางเดียว เปาหมายที่สําคัญคือการไดทําใหคนรุนใหมได
หันมาสนใจ เห็นคุณคา ศึกษาและเรียนรูถึงคุณประโยชนของสมุนไพร ภูมิปญญาการดูแลสุขภาพแผนโบราณ
และการพึ่งพาตนเองดานการดูแลสุขภาพทางเลือก
ดร.ประสูตร พวงสมบัติ ไดใหนําเสนอภาพรวมของแนวทางสูการพึ่งตนเองดานสุขภาพ ดังนี้
๑.การใหความรู โดยการสงเสริมใหความรู ความเขาใจที่ถูกตองแกประชาชนทุกคน ทุกภาคสวน
๒.การสรางคานิยม โดยการสงเสริมสรางคานิยมการบริโภคสมุนไพรและการแพทยแผนไทย
๓. การแสดงคุณคา โดยการพัฒนาสมุนไพรและการแพทยแผนไทยใหกลับมามีคณ
ุ คารับใชสังคมไทย
๔. การเพิ่มมูลคา โดยการพัฒนาผลิตภัณฑจากสมุนไพรและการแพทยแผนไทยในเชิงมูลคาทางเศรษฐกิจ
๕. ดํารงรักษา โดยการอนุรักษและพัฒนาภูมิปญญาดานสมุนไพรและการแพทยแผนไทยไวสืบตอไป
ดร.นลินี บุญธรรม ไดนําเสนอมุมมองและประสบการณในการทํางานในพื้นที่รวมกับคนในชุมชน
และผูสูงอายุในเรื่องของการดูแลรักษาสุขภาพดวยการพึ่งพาตนเอง
อาจารยพัฒน จันทรแกว บรรยายและใหความรูเกี่ยวกับหลักธรรมคําสอนในพระพุทธศาสนาไววา
สังสารวัฏ คือ การเวียนวายตายเกิดของสัตวโลกทั้งหลาย วนเวียนอยู โดยไมรูกาลจบสิ้น โดยไมรูเบื้องตน
และเบื้อ งปลาย ซึ่งไดมีการหมุนเวียนไปสูภ พภูมิตางๆ ตามภาวะธรรมตางๆ ไดแก ลําดับ แห งขันธ ธาตุ

อายตนะ ที่หมุนเวียนไปสู ๓ ภพ คือ กายภพ รูปภพและอรูปภพ ดังที่กลาวไวในคัมภีรสังการฏีกาวา ลําดับ
ขันธ ธาตุ อายตนะที่เปนไปไมขาดสาย เรียกวา “สังขารวัฏ” ซึ่งมีเครื่องตอเชื่อม คือ อายตนะภายนอก ไดแก
แสง สี เสียง กลิ่น รส การสัมผัส และธัมมารมย ซึ่งมีอยูโดยธรรมชาติ
ปฏิจจสมุปบาท เปนธรรมที่แสดงกฎของธรรมชาติ ถึงความเปนเหตุเปนผล และความเกี่ยวเนื่อ ง
สัมพันธกัน จนเปนผลใหเกิดทุกข และแสดงเหตุที่ทําใหทุกขนั้นดับลงไป หรือหมายถึง การเกิดขึ้น ตั้งอยู และ
ดับไป เปนกระบวนการที่มีการเกิด-ดับขึ้น และเกี่ยวเนื่องกันไป จากหลักการทางวิทยาศาสตรแทจริงแลวนั้น
เปนหลักการเดียวกันในปฏิจจสมุปบาท หลักธรรมคําสอนของพระพุทธเจาที่ทรงคนพบนั้น คือ ขันธ ๕ อัน
ไดแก รูป เวทนา (ความรูสึก) สัญญา สังขาร และ วิญญาณ ที่เรียกวา นามขันธ สามารถรักษาความเจ็บปวย
เหลานี้ไดดวยธรรมะ ธาตุ ๔ ของรางกาย (ดิน น้ํา ลม ไฟ) ความเจ็บปวยไมสบายลวนเกิดจากความไมสมดุล
ของธาตุทั้ง ๔ ในรางกายของเราเอง ที่เราควรกลับ มาใหความสนใจและใสใจตอรางกายตนเอง การรักษา
สุขภาพรางกายตนเอง ดวยการพึ่งพาและรักษาดวยธรรมะของพระพุทธเจา
อาจารยป ระดิษฐศักดิ์ เดชบุญ ญาภิชาติ บรรยายใหความรูเกี่ยวกับ ความรูในพระพุทธศาสนาที่
เชื่อมโยงมาสูความรูทางการแพทยแผนไทย โดยการนําความรูดานการดูแลสุขภาพแผนไทย แผนโบราณมาใช
ในการดูแลรักษาสุขภาพทางเลือกใหคนในชุมชนไดนั้น เราตองเริ่มตนจากการบังคับใจตนเองใหได ใหมีการ
พึ่งพาตนเองในการดูแลสุขภาพกอนการพึ่งผูอื่น หรือยาตางๆ ซึ่งเปนความรูเกี่ยวกับวิธีการปรับธาตุเจาเรือน
ความรูดานเภสัชศาสตร (การดูแลสุขภาพและนวดไทย) ความรูดานพลังจิต วิธีการทดสอบความเจ็บปวยของ
รางกายตนเองไดดวยพลังจิต วิธีการแนะนําและสงเสริมสุขภาพ กินอาหารที่ถูกตองตามกรุปเลือดแตละคน
เพื่อสุขภาพรางการและจิตใจที่แข็งแรงสําหรับการทํางานดานการสงเสริมสุขภาพใหกับคนอื่นๆ ในชุมชนได
และการใหความรูในเรื่องการนวดตนเอง การปรับโครงสรางสมดุลของรางกาย
กิจกรรมชวงบาย เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
เปนกิจกรรมการสาธิต การตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค การจัดสมดุลรางกาย (จัดกระดูก) การ
ดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก วิทยากรผูเชี่ยวชาญ ไดแก
อ.พัฒน จันทรแกว
อ.ประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ
อ.วันเพ็ญ สืบสิน
อ.รัตนา แสงมณี
ซึง่ เปนวิทยากรผูเชี่ยวชาญดานสุขภาพทางเลือกและภูมิปญญาดานสุขภาพแผนโบราณจากจังหวัดภูเก็ต
และจังหวัดพังงา ซึ่งไดมารวมสาธิตแลกเปลี่ยน และใหความรูความเขาใจดานภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณ
กับการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกที่สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันได เชน การนวดเพื่อสุขภาพ และ
ผอนคลายดวยตนเอง การเลือกทานอาหารตามธาตุ และการปรับสมดุลของรางการตามกรุปเลือด การหาชื้อ
ทานยาสมุนไพรปรับธาตุ โดยใหความรูเกี่ยวกับ ตัวยาสมุนไพรไทยแตละตัว แลวถูกนํามาคํานวณเปนตัวเลข
อยางงาย ตามธาตุ ตามวัน เดือน ปเกิด ของผูปวย เพื่อจัดหาชื้อสมุนไพรไทยทานเองได อยางมีประสิทธิภาพ
และปลอดภั ย เมื่ อ รางกายเกิ ด ความสมดุ ล อาการเจ็ บ ป ว ยก็ จะบั น เทาลง หรือ หายจากอาการเจ็ บ ป ว ย
ตลอดจนการจั ดกระดูกสวนตาง ๆ ของรางกายที่เคยมีอาการบาดเจ็บมากอนแตยังไมป กติดี (จัดกระดูก)
ใหกับผูสนใจเขารวม และไดเรียนรูแ ลกเปลี่ยนรวมกัน

กิจกรรมโครงการดังกลาว ผูเขารวมโครงการไดรับความรู ความเขาใจดานภูมิปญญาการแพทยแผน
โบราณกับ การพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกที่ส ามารถนํ าไปใชในชีวิตประจํา วัน และในครอบครัว ได
อยางถูก ตองและเหมาะสมที่สามารถตอยอดเป นอาชีพ ไดในอนาคต นอกจากนี้ ยังไดรับ ความรูแ ละแนว
ทางการรักษาสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และบูรณาการการเรียนการสอนตอการสรางจิตสํานึกที่ดีในการพึ่งพา
ตนเองดานสุขภาพทางเลือก เปนกระบวนการเรียนรูที่กอใหเกิดการบูรณาการ การเรียนรูสําหรับนําไปปรับใช
ในชีวิตจริง ตลอดจนเปนเครื่องมือการเรียนรู พัฒนาศักยภาพและทักษะทั้งในดานการคิดวิเคราะห มีฉันทะใน
การเรียน มีจิตใจที่เขมแข็ง มีปญญา พรอมที่จะปรับตัวไดทันกับความเปลี่ยนแปลงของสังคมในยุคปจจุบันได

สรุปแบบประเมินความพึงพอใจและโครงการสรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะ
และวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
จากการสอบถามความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
1.
2.
3.
4.

อยากใหจัดสถานที่ใหม พื้นที่คอนขางแคบ เพิ่มจํานวนคนในการเขารวมโครงการ
เพิ่มเติมงานประชาสัมพันธกอนเริ่มงานนานๆ หนอย ผูสนใจจะไดมีโอกาสเขารวมรับฟง
สามารถนําไปใชไดดวย
อยากใหมีโครงการดีๆ อยางนี้อีก

สรุปผลประเมินความพึงพอใจ
สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทย
แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
วันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐
เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร
อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.......................................
๑. เพศ
ชาย :
หญิง :

๒๑
๒๙

คน
คน

รอยละ ๔๒
รอยละ ๕๘

๙
๒
๑๗
๑๓
๙

คน
คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๑๘
๔
๓๔
๒๖
๑๘

๖
๓๐
๑๐
๔

คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๑๒
๖๐
๒๐
๘

๒๐
๙
๓
๑๑
๕
๒

คน
คน
คน
คน
คน
คน

รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ
รอยละ

๔๐
๑๘
๖
๒๒
๑๐
๔

๒. อายุ
ต่ํากวา – ๒๐ ป
๒๑ - ๓๐ :
๓๑ – ๔๐ :
๔๑ – ๕๐ :
๕๑ – ๖๐ :
๖๑ – ขึ้นไป :
๓. การศึกษา
อนุปริญญา/ปวส.
ปริญญาตรี
ปริญญาโท
ปริญญาเอก
๔. อาชีพ
นักเรียน/นักศึกษา
ครู/อาจารย
ธุรกิจสวนตัว
เจาหนาที่/บุคลากร
รับจาง/ลูกจาง
อื่นๆ

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขัน้ ตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธกิจกรรม
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียนรวมกิจกรรม
๓. รูปแบบการจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ดานสิง่ อํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่จดั กิจกรรม
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่มในการบริการ
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
๙. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๐. บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูความเขาใจ
๑๑. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สราง
จิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพทางเลือก” โดย อาจารยพัฒน จันทรแกว
๑๒. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สราง
จิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพทางเลือก”โดยอาจารยประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สราง
จิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพทางเลือก” โดย ดร.ประสูตร พวงสมบัติ
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สราง
จิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพทางเลือก” โดย ดร.นลินี บุญธรรม
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๕

มาก
๔

ปาน
กลาง
๓

นอย
๒

นอย
ที่สุด
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๒๓
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มาก
มาก
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๑
๒

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๔.๖๔
๔.๕๖
๔.๖๖

มากที่สุด
มากที่สุด
มากที่สุด

๓๕

๑๒

๓

๐

๐

๔.๗

มากที่สุด

๓๐

๑๙

๑

๐

๐

๔.๕๖

มากที่สุด

๓๐

๑๑

๔

๐

๐

๔.๖๖

มากที่สุด

๒๖

๒๔

๐

๐

๐

๔.๕

มาก

(ตอ)
๑๕. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง
- การสาธิตการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค
- การจัดสมดุลรางกาย (จัดกระดูก)
- การดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก
โดย อาจารยพฒ
ั น จันทรแกว, อาจารยประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ, อาจารยวันเพ็ญ สืบสิน, อาจารยรัตนา แสงมณี
ดานการนําความรูไปใช
๑๖. สามารถนําความรูทไี่ ดรบั ไปใชประโยชนได
๑๗. สามารถนําความรูทไี่ ดรบั ไปประยุกตใชได
๑๘. ดานความพึงพอใจในภาพรวมทีไ่ ดจากการชม
นิทรรศการและเสวนาวิชาการ

๓๔

๑๕

๑

๐

๐

๔.๖๖ มากที่สุด

๒๖
๒๒
๒๒

๑๙
๒๓
๒๔

๕
๖
๔

๐
๐
๐

๐
๐
๐

๔.๔
๔.๓๘
๔.๔๔

ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธกิจกรรม
๒. ความสะดวกในการลงทะเบียนรวมกิจกรรม
๓. รูปแบบการจัดจัดกิจกรรมมีความเหมาะสม
๔. ความเหมาะสมของวัน และระยะเวลาที่จัดกิจกรรม
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่จัดกิจกรรม
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. ความเหมาะสมดานอาหาร และเครื่องดื่มในการบริการ
ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๘. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
๙. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๐. บุคลิกภาพและการแตงกาย
รวม
ดานความรูความเขาใจ

มาก
มาก
มาก

รอยละ ๘๔.๘
รอยละ ๙๒
รอยละ ๘๘.๔
รอยละ ๘๕.๒
รอยละ ๘๘
รอยละ ๘๘.๘
รอยละ ๙๐.๐
รอยละ ๙๒.๘
รอยละ ๙๑.๒
รอยละ ๙๓.๒
รอยละ ๘๙.๔๔

๑๑. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการ รอยละ ๙๔
สอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ
ทางเลือก” โดย อาจารยพัฒน จันทรแกว
๑๒. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการ รอยละ ๙๑.๒
สอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมปิ ญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ
ทางเลือก”โดยอาจารยประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ

๑๓. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สราง
รอยละ ๙๓.๒
จิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผน
โบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก” โดย ดร.ประสูตร พวงสมบัติ
๑๔. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง“สราง จิตสํานึกในการบูรณาการการเรียน
รอยละ ๙๐
การสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดาน
สุขภาพทางเลือก” โดย ดร.นลินี บุญธรรม
๑๕. ความรูที่ไดรับจากการอบรมและปฏิบัติการเรื่อง
รอยละ ๙๓.๒
- การสาธิตการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค
- การจัดสมดุลรางกาย (จัดกระดูก)
- การดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก โดย อาจารยพัฒน จันทรแกว, อาจารย
ประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ, อาจารยวันเพ็ญ สืบสิน, อาจารยรัตนา แสงมณี

รวม
ดานการนําความรูไปใช
๑๖. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชในการเรียนการสอน
๑๗. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
รวม
ดานความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการฟงเสวนาวิชาการและกิจกรรมสาธิต

รอยละ ๙๒.๓๒
รอยละ ๘๘
รอยละ ๘๗.๖๐
รอยละ ๘๗.๘๐
รอยละ ๘๘.๘๘

ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะในการเขารวมโครงการ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการในครั้งนี้เพื่อการปรับปรุง แกไข ในอนาคต
อยางไร
๑. อยากใหจัดสถานที่ใหม พื้นที่คอ นขางแคบ เพิ่มจํานวนคนในการเขารวมโครงการ
๒. เพิ่มเติมงานประชาสัมพันธ กอนเริ่มงานนานๆหนอยผูสนใจจะไดมีโอกาศเขารวมรับฟงและสามารถ
๓. ขอใหนําไปติดสถานบําบัดรักษาโรคทุกๆ แหงเพื่อผูปวยจะไดมีโอกาสเลือกรักษาไดดวย
๔. นําไปใชไดดวย
การวิเคราะหขอมูล
เมื่อไดรับแบบสอบถามจากกลุมตัวอยางแลว นํามาดําเนินตามขั้นตอนดังนี้
1. ตรวจสอบความสมบูรณของแบบสอบถามที่ไดเก็บรวบรวมจากกลุมตัวอยาง เพื่อคัดเลือกฉบับ
สมบูรณเอาไวสําหรับวิเคราะห
2. เมื่อไดดําเนินการเก็บรวบรวมขอมูลเรียบรอยแลว นําขอมูลที่ไดมาวิเคราะห โดยมีเกณฑในการ
ประเมินและวิเคราะหขอมูลดังตอไปนี้
๔.๕๑ – ๕.๐๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมากที่สุด
๓.๕๑ – ๔.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจมาก
๒.๕๑ - ๓.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจปานกลาง
๑.๕๑ – ๒.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอย
๑.๐๐ – ๑.๕๐
หมายถึง
ระดับความพึงพอใจนอยที่สุด

สรุปผลการดําเนินงานโครงการบริการวิชาการ
หัวขอ
สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทย
แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
จัดโดย สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
...........................................

ในการจัดทําเสวนาวิชาการโครงการสรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒ นธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก จัดขึ้นเพื่อเปนเวที
แลกเปลี่ยนความรูทางวิชาการดานภู มิปญญาการแพทยแผนโบราณกับการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
สําหรับคณาจารย และนักศึกษา โดยเปนการประสานความรวมมือทางวิชาการระหวางปราชญทองถิ่น และ
นักวิช าการดานสุขภาพ รวมทั้งเพื่อเปนการพัฒ นาทักษะการใชชีวิตแบบบูรณาการการเรียนการสอนและ
พัฒนาจิตสํานึกในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกที่สามารถตอยอดเปนอาชีพไดในอนาคต
ผลจากการดําเนินการโครงการในครั้งนี้ โดยไดรับ ความอนุเคราะหจากวิทยากรในทองถิ่น เปน ผู
ถายทอดความรูและประสบการณเกี่ยวกับภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพ
ทางเลือก กิจกรรมในชวงเชาเปนการเสวนาวิชาการ หัวขอภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเอง
ดานสุขภาพทางเลือก วิทยากรโดย ดร.ประสูตร พวงสมบัติ ดร.นลินี บุญธรรม อ.พัฒน จันทรแกว และ
อ.ประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ และกิจกรรมภาคบายเปนการใหความรูและกิจกรรมสาธิตการดูแลรักษา
สุ ข ภาพทางเลื อ ก โดยใช ภู มิ ป ญ ญาการแพทย แ ผนโบราณ โดยคณะวิ ท ยากร อาจารยพั ฒ น จั น ทรแ ก ว
อาจารยประดิษฐศักดิ์ เดชบุญญาภิชาติ อาจารยวันเพ็ญ สืบสิน และ อาจารยรัตนา แสงมณี โดยเปนการให
ความรู แ ละกิ จ กรรมสาธิ ต ได แ ก การสาธิ ต การตรวจวินิ จ ฉั ย บํ า บั ด รั ก ษาโรค การจั ด สมดุ ล ร า งกาย
(จัดกระดูก) การดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก เปนตน
ผูสนใจเขารวมโครงการไดมีความรู ความเขาใจและมีแนวทางการรักษาสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง
สามารถนํา ความรูไปบู รณาการการเรีย นการสอนตอการสรา งจิต สํานึก ที่ดีในการพึ่ งพาตนเองดานสุขภาพ
ทางเลือกตอไป
ผลจากการจัดโครงการผูเขารวมโครงการฯ มีความพึ งพอใจดานความรูที่ไดรับจากการเสวนาใน
ชวงเชา คะแนนเฉลี่ย อยูในระดับ มากที่สุด รอยละ ๙๐ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจดานความรูที่ไดรับ
จากเสวนาและกิจ กรรมสาธิต ในชว งบ าย คะแนนเฉลี่ ย อยูในระดั บ มากที่สุ ด รอยละ ๙๓.๒ ผู เข ารว ม
โครงการไดรับความรูเกี่ยวกับ “ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก” ที่
สามารถไปประยุกตใชในการเรียนการสอน คะแนนเฉลีย่ อยูในระดับ มาก รอยละ ๘๘ และสามารถนําความรู
ไปตอยอดใชประโยชนได คะแนะเฉลี่ย อยูในระดับ มาก รอยละ ๘๗.๖๐ ผูเขารวมโครงการมีความพึงพอใจ
ภาพรวมตอการเขารวมโครงการครั้งนี้ คะแนะเฉลี่ย อยูในระดับ มาก รอยละ ๘๘.๘๘

ภาคผนวก

บันทึกขอความ
สวนราชการ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๔๖
วันที่ ๘ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอความอนุเคราะหนักศึกษาเขารวมฟงอภิปรายทางวิชาการ
เรียน

โทร. ๑๑๓๕

.
.

อาจารยณัฐกา กุลรินทร

ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และเสวนาวิชาการ หัวขอ “สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทย
แผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก” ในวันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หองประชุมบุญชู โรจน
เสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหเปนเวทีในการถายทอดความรู สราง
กระบวนการเรียนรูเรื่องของการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกได สําหรับใหเปนประโยชนตอ นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจที่
มีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และเรียนรูทฤษฏีที่สามารถใชบูรณาการในชีวิตจริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอยอดให
เปนอาชีพทางเลือกใหมไดทางหนึ่ง
ในการนี้ สํานักฯ จึงใครขอความอนุเคราะหนักศึกษาในรายวิชาของทาน เขารวมการอบรมดังกลาว ในวัน
จันทรที่ ๑๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น.
รายละเอียดตามสิ่งที่สงมาดวย

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย

(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง)
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/ ๐๒๖

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๙ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญรวมฟงอภิปรายทางวิชาการ
เรียน เครือขายประชาชนและผูสนใจ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการอบรม
เชิง
ปฏิบัติการและอภิปรายวิชาการ หัวขอ “สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม :
ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก” ในวันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ
หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหเปนเวที
ในการถายทอดความรู สรางกระบวนการเรียนรูเรื่องของการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกได สําหรับใหเปนประโยชน
ตอ นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจที่มีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และเรียนรูทฤษฏีที่สามารถใชบูรณาการในชีวิต
จริงที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอยอดใหเปนอาชีพทางเลือกใหมไดทางหนึ่ง
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค จึงใครขอเชิญผูสนใจดานการ
พึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก เขารวมฟงการอภิปรายทางวิชาการในงานดังกลาว ในวันจันทรที่
๑๓
มีนาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัด
นครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

ที่ ศธ ๐๕๓๗.๐๔/๒๑

๔๔๙

สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
อําเภอเมือง จังหวัดนครสวรรค ๖๐๐๐๐

๖ มีนาคม ๒๕๖๐
เรื่อง ขอเชิญเปนวิทยากร
เรียน ดร.ประสูตร พวงสมบัติ
สิ่งที่สงมาดวย กําหนดการ
ดวยสํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค กําหนดการอบรมเชิงปฏิบัติการ
และเสวนาวิชาการ หัวขอ “สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญา
การแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก” ในวันจั นทรที่ ๑๓ มี นาคม พ.ศ. ๒๕๖๐ ณ หอง
ประชุมบุญชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวัดนครสวรรค มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค เพื่อใหเปนเวทีใน
การถายทอดความรู สรางกระบวนการเรียนรูเรื่องของการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือกได สําหรับใหเปนประโยชนตอ
นักศึกษา คณาจารย และผูสนใจที่มีความสนใจในการดูแลรักษาสุขภาพ และเรียนรูทฤษฏีที่สามารถใชบูรณาการในชีวติ จริง
ที่จะเปนประโยชนตอการพัฒนาตอยอดใหเปนอาชีพทางเลือกใหมไดทางหนึ่ง
ในการนี้ สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค ไดพิจารณาแลววาทานเปน
ผูทรงคุณวุฒิที่มีความรูความสามารถดานการแพทยทางเลือกและดูแลสุขภาพ จึงใครขอเชิญ ทานเปนวิทยากรรวม
แลกเปลี่ยนประสบการณในการอภิปรายทางวิชาการใหกับผูเขารวมอบรมดังกลาว ในวันจันทรที่ ๑๓ มีนาคม พ.ศ.
๒๕๖๐ เวลา ๐๘.๓๐ – ๑๖.๓๐ น. ณ หองประชุมบุญ ชู โรจนเสถียร อาคารหอวัฒนธรรมจังหวั ดนครสวรรค
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค รายละเอียดดังกําหนดการที่แนบมานี้
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาใหความอนุเคราะห และขอขอบพระคุณมา ณ โอกาสนี้ดวย
ขอแสดงความนับถือ
(รองศาสตราจารย ดร.สุชาติ แสงทอง )
ผูอํานวยการสํานักศิลปะและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม
โทร./โทรสาร (๐๕๖) ๒๑๙๑๐๐-๒๙ ตอ ๑๑๓๕
E-mail: artculture_nsru@hotmail.com, มือถือ ๐๘ ๖๘๑๔ ๑๗๔๖

แบบประเมินความพึงพอใจโครงการบริการวิชาการ
สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและวัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทย
แผนโบราณ ในการพึ่งพาตนเองดานสุขภาพทางเลือก
สํานักศิลปะและวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏนครสวรรค
.........................................................................................................
คําอธิบาย แบบประเมินฉบับนี้มีทั้งหมด ๓ ตอน ขอใหผูตอบแบบประเมินตอบใหครบทั้ง ๓ ตอน ตามความ
เปนจริง เพื่อใหการดําเนินโครงการเปนไปตามวัตถุประสงค และเพื่อประโยชนในการนําไปใชตอไป
ตอนที่ ๑ ขอมูลทั่วไป
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชอง  หนาขอความ
๑. เพศ
 หญิง
 ชาย
๒. อายุ
 ต่ํากวา ๒๐ ป
 ๒๑ – ๓๐ ป
 ๓๑ – ๔๐ ป
 ๔๑ – ๕๐ ป
 ๕๑ – ๖๐ ป
 ๖๑ ปขึ้นไป
๓. การศึกษา
 ประถมศึกษา
 มัธยมศึกษา/ปวช.
 อนุปริญญา/ปวส.
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท
 ปริญญาเอก
๔. สถานะ
 นักเรียน/นักศึกษา
 เจาหนาที่/บุคลากร
 อาจารย
 ผูสนใจอื่น ๆ ระบุ......................................................
ตอนที่ ๒ ระดับความพึงพอใจตอการเขารวมโครงการ
คําชี้แจง โปรดทําเครื่องหมาย ลงในชองที่ตรงกับความพึงพอใจของทานเพียงระดับเดียว
ระดับความพึงพอใจ
ประเด็นความคิดเห็น
มากที่สุด
มาก ปานกลาง นอย
๕

ดานความพึงพอใจ
ดานกระบวนการ/ขั้นตอนการใหบริการ
๑. การประชาสัมพันธกิจกรรม
๒. การติดตอและประสานงาน
๓. ความสะดวกในการเดินทาง
๔. รูปแบบความเหมาะสมการจัดสถานที่จัดงาน
ดานสิ่งอํานวยความสะดวก
๕. ความสะอาด และเหมาะสมของสถานที่
๖. ความพรอมของอุปกรณโสตทัศนูปกรณ
๗. ขอมูลและเอกสารประกอบ
๘. ความเหมาะสมในการตอนรับ

๔

๓

๒

นอยที่สุด
๑

ประเด็นความคิดเห็น

ระดับความพึงพอใจ
มากที่สุด
๕

มาก
๔

ปานกลาง
๓

นอย
๒

ความพึงพอใจดานเจาหนาที่ผูใหบริการ
๙. การตอนรับและการอํานวยความสะดวก
๑๐. กิริยามารยาท ความตั้งใจ และเอาใจใสในการใหบริการ
๑๑. บุคลิกภาพและการแตงกาย
ดานความรูความเขาใจที่ไดรับจากวิทยากร
๑๒. ความรูที่ไดรับจากการอภิปรายทางวิชาการเรื่อง
“สรางจิตสํานึกในการบูรณาการการเรียนการสอนดานศิลปะและ
วัฒนธรรม : ภูมิปญญาการแพทยแผนโบราณในการพึ่งพาตนเองดาน
สุขภาพทางเลือก” เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น.
๑๓. ความรูที่ไดรับจากการบรรยายและกิจกรรมสาธิต
- การสาธิตการตรวจวินิจฉัย บําบัดรักษาโรค
- การจัดสมดุลรางกาย (จัดกระดูก)
- การดูแลสุขภาพแบบพึ่งพาตนเอง และการแพทยทางเลือก
เวลา ๑๓.๐๐ – ๑๖.๐๐ น.
ดานการนําความรูไปใช
๑๔. สามารถนําความรูที่ไดรับไปใชประโยชนได
๑๕. สามารถนําความรูที่ไดรับไปประยุกตใชได
๑๖. สามารถนําความรูไปเผยแพร/ถายทอดใหกับผูอื่นได
๑๗. ความพึงพอใจในภาพรวมที่ไดจากการอบรมและฟงอภิปราย
ตอนที่ ๓ ขอเสนอแนะและการแสดงความคิดเห็นอื่นๆ
๑. ทานมีขอเสนอแนะตอการจัดโครงการบริการวิชาการดานศิลปะและวัฒนธรรม ไดแก หัวขอหรือ
ประเด็นที่สนใจอยากใหมีการจัดในครั้งตอไป หรือมีขอเสนอแนะ/ขอคิดเห็นอื่นๆ อยางไรบาง
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................
................................................................................................................................................................

ขอขอบคุณทุกทานที่ไดตอบแบบสอบถาม เพื่อประโยชนในการปรับ ปรุงการดําเนินโครงการในโอกาสตอไป

นอยที่สุด
๑

ภาพกิจกรรม

