
   

 

   

 
คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

แบบฟอร์มขอเสนอ โครงการสู่ความเป็นเลิศ (โครงการต่อเนื่อง 3 ปี) 
ประจ าปีงบประมาณ 2561 

ภาควิชาเภสัชวิทยา 
 (โครงการต่อเนื่องระยะเวลา 3 ปี  ปีนี้เป็นปีท่ี 1 ) 

 
 

1. ชื่อโครงการ การบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอนกับนิสิตแพทย์ ในรายวิชา CMS321 เวชศาสตร์
ป้องกันและสังคม 
 
2. โครงการมีความสอดคล้องด้านใด       แผนยุทธศาสตร์ (ไปที่ข้อ 2.1)             พันธกิจ (ไปที่ข้อ 2.2)   

2.1 ยุทธศาสตร์        
       1. Service & Health promotion to Excellence  
                แผนยุทธศาสตรส์ร้างงานบริการด้านสุขภาพสู่ความเป็นเลิศ  
                         สอดคล้องกลยุทธ์ที่ S1.4  KPI S1.4.2 
 

 

       2. Management to Excellence 
                แผนยุทธศาสตรก์ารบริหารจัดการสู่ความเป็นเลิศ  
                          สอดคล้องกลยุทธ์ที่ Ma.............. KPI....................... 
 

 

       3. Academic to Excellence                 
                แผนยุทธศาสตร์พัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศ 
                          สอดคล้องกลยุทธ์ที่ A 1.4.............KPI 1.4.1 
 

 

       4. Research to Excellence  
                แผนยุทธศาสตร์สร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ 
                          สอดคล้องกลยุทธ์ที่ R 1.2   KPI.1.2.1...................... 
 

 

       5. Toward International Level 
                แผนยุทธศาสตรก์ารเข้าสู่นานาชาติ  
                          สอดคล้องกลยุทธ์ที่ T...............KPI........................ 
 
 
 
 

 



   

 

   

 
2.2 พันธกิจ 

พันธกิจคณะแพทยศาสตร์ พันธกิจศูนย์การแพทย์ฯ 
  1. ส่งเสริม และพัฒนาสร้างมาตรฐานการศึกษา การผลิตแพทย์และ
บัณฑิตหลังปริญญาที่มีคุณธรรม จริยธรรม มีจิตส านึกท่ีดีปฏิบัติงานอย่าง
มีประสิทธิภาพเต็มศักยภาพ รักษาไว้ซึ่งมาตรฐานวิชาชีพ รับใช้สังคมทั้งใน
ประเทศไทย และประเทศในอาเซียน 

  1. บริการวิชาการ และบริการรักษาพยาบาล 

  2.  ส่งเสริมงานวิจัยสหสาขา สร้างเครือข่ายภายในและภายนอก
สถาบันทั้งในประเทศและต่างประเทศ และน าเสนอผลงานในระดับ
นานาชาติ  

  2. การเรียนการสอน 

  3. ให้บริการวิชาการที่มีคุณภาพเพื่อพัฒนาชุมชนและสังคมอย่าง
ยั่งยืน มีจิตส านึก และรับผิดชอบต่อชุมชน 

  3. วิจัย 

  4. สืบสานและสร้างองค์ความรู้ในการท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมตาม
นโยบายของมหาวิทยาลัย 

  4. ท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม 

  5. พัฒนาระบบบริหารที่มีคุณภาพโดยใช้เครื่องมือการบริหารและ
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสม 

 

 
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ    ภาควิชาเภสัชวิทยา 
    ผู้ประสานงานโครงการ            อ.ดร.ยามาระตี จัยสิน 
 

4. หลักการและเหตุผล 
ตามแผนพัฒนาการศึกษาสู่ความเป็นเลิศและการสร้างงานวิจัยสู่ความเป็นเลิศ ของคณะแพทยศาสตร์ มศว 

ภาควิชาเภสัชวิทยา จึงได้ร่วมมือกับภาควิชาเวชศาสตร์ป้องกันและสังคม เพ่ือท าการบูรณาการงานวิจัยและการเรียน
การสอนกับนิสิตแพทย์ ในรายวิชา CMS321 เวชศาสตร์ป้องกันและสังคม (Preventive and social medicine)  
 

5. วัตถุประสงค์ 
 5.1) เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้ฝึกการท าวิจัยในชุมชน 
 5.2) เพ่ือให้มีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
 5.3) เพ่ือให้นิสิตแพทย์ได้มีผลงานเผยแพร่ 
 
6. วิธีด าเนินการ 
  6.1 ปีที่ 1  

 เก็บข้อมูลปัญหาในชุมชน 
 เผยแพร่ผลงานวิจัยของนิสิต   

 
7. ระยะเวลาด าเนินการ  

7.1) ระยะเวลาในการด าเนินการ 1 ปี เริ่มจาก 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 
7.2) แผนด าเนินการ 
 

 



   

 

   

แผนการและกิจกรรมด าเนินการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 

กิจกรรม 
ปีงบประมาณ  หมาย

เหตุ พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. ม.ีค. เม.ย. 

คุยรายละเอียดของหัวข้อวิจัยกับ
นิสิตแพทย ์ 

x             

จัดท าแบบสอบถามเก็บข้อมูลวิจัย  x             
นิสิตแพทย์เก็บข้อมูลงานวิจัย  x x           
วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลงาน    x          
เผยแพร่ผลงาน     x         
เขียนผลสรุปโครงการ     x         

 

 
8. สถานที่ด าเนินการจัดโครงการ 

ชุมชนละแวก คณะแพทยศาสตร์ มศว ถ.สุขุมวิท 23  
 

9. กลุ่มเป้าหมาย / ผู้เข้าร่วมโครงการ  
  9.1 ผู้ถูกทดลอง     จ านวน     81   คน 
  9.2 นิสิตแพทย์      จ านวน     10  คน 
  9.3 อาจารย์      จ านวน      5  คน 
                                        รวมทั้งสิ้น                     จ านวน     96   คน 
 
10. ตัวชี้วัดและเป้าหมายของโครงการ (ให้ตรงกับวัตถุประสงค์หลักของโครงการ) 
  
กิจกรรม ตัวชี้วัด เป้าหมายของโครงการ 

ปีที่ 1 
1) ส ารวจปัญหาในชุมชน จ านวนปัญหาที่ส ารวจ ≥ 3 
2) การเผยแพร่ผลงาน จ านวนผลงานที่ได้รับการเผยแพร่ ≥ 3 
3) การประเมินผลโครงการ ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วม

โครงการ 
(คะแนนเต็ม 5) 

มากกว่า 3.5 

 
11. งบประมาณโครงการ   

11.1 ปีที่ 1 
ค่าตอบแทนนิสิตแพทย์ผู้ช่วยเก็บข้อมูลงานวิจัย จ านวน 10 คน วันละ 150 บาท เป็นเวลา 3 วัน  
10x3 x 150 = 4,500 บาท   

12. วิธีการประเมินผลโครงการ  
12.1  ปีที่ 1  

 ใช้แบบสอบถามและเก็บข้อมูลการวิจัย 
 
 



   

 

   

13. ผลที่คาดว่าจะได้รับ ปีที่ 1 
13.1 ปีที่ 1  

1) รับทราบปัญหาในชุมชน   
2) ได้โจทย์งานวิจัย 
3) เผยแพร่ผลงาน 

  
13. รายละเอียดก าหนดการโครงการ (ในปีที่ด าเนินการ) 
 

โครงการการบูรณาการงานวิจัยและการเรียนการสอน   
วันที่ 1 พฤษภาคม พ.ศ. 2561 ถึง 30 กันยายน พ.ศ. 2561 

ชุมชนละแวก คณะแพทยศาสตร์ มศว ถ.สุขุมวิท 23 
 

เวลา รายละเอียดกิจกรรม 
ปี 1  คุยรายละเอียดของหัวข้อวิจัยกับนิสิตแพทย์  

 จัดท าแบบสอบถามเก็บข้อมูลวิจัย  
 นิสิตแพทย์เก็บข้อมูลงานวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลงาน 
 เผยแพร่ผลงาน 
 เขียนผลสรุปโครงการ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

รายชื่ออาจารย์ 
1.รศ.ดร.สุวรา  วัฒนพิทยกุล 
2.อ.ดร.ยามาระตี  จัยสิน 
3.อ.ดร.ปภาวี  สมาธิวัฒน ์
4.ผศ.ดร.อรพิณ  วง์สวัสดิ์กุล 
5.ผศ.ดร.ปัทมา  ลี้วนิช 
 
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
1.น.ส.ปทิตา  จิรถาวกุล 
2.น.ส.สุจีรณา  กังวานกนก 
3.น.ส.พิชชาพร  พงษ์เขตคาม 
4.น.ส.แพรวพรรณ  จันทร์สาม 
5.น.ส.นฤภร  โชติวงศานันต ์
6.น.ส.ลิลภัสร์  นุชเนตร 
7.นายภูริวรรณ  ธารนพ 
8.นายณัฐ  นรินทร์ 
9.นายภัทท์  พูนศรัธา 
10.นายชัชชล  ธีรเกษตรชัย 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



   

 

   

 
 
การด าเนินงาน 
ขั้นตอนที่ 1แจกแบบสอบถาม, เก็บข้อมูลวิจัย 
 
ชื่อ-สกุล วันที่ด าเนินการเก็บข้อมูล       จ านวนผู้ถูกทดลอง 
1.น.ส.ปทิตา  จิรถาวกุล 1 พฤษภาคม 2561            20 คน 
   
   
   
   
   
   
รายชื่อนิสิตที่เข้าร่วมโครงการ 
1.น.ส.ปทิตา  จิรถาวกุล 
2.น.ส.สุจีรณา  กังวานกนก 
3.น.ส.พิชชาพร  พงษ์เขตคาม 
4.น.ส.แพรวพรรณ  จันทร์สาม 
5.น.ส.นฤภร  โชติวงศานันต ์
6.น.ส.ลิลภัสร์  นุชเนตร 
7.นายภูริวรรณ  ธารนพ 
8.นายณัฐ  นรินทร์ 
9.นายภัทท์  พูนศรัธา 
10.นายชัชชล  ธีรเกษตรชัย 
 
 
 นิสิตแพทย์เก็บข้อมูลงานวิจัย 
 วิเคราะห์ข้อมูลและน าเสนอผลงาน 
 
 
 
 
 
 
 


