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 การประเมินโครงการน้ีจัดทําเพ่ือ
คําชี้แจง 

ศึกษาและวิเคราะหถงึผลลพัธของแผนงาน /โครงการ วาสามารถดําเนินการตามท่ีกําหนด
ไวไดหรือไม รวมท้ังเปนการศึ กษาปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานแผนงาน /โครงการ การหาแนวทางแกไขปญหา  การเตรียมความ
พรอมสําหรับการดําเนินงานแผนงาน /โครงการครั้งตอไป  และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ในการจดัสรร
งบประมาณโครงการในปงบประมาณตอไป รวมถึงเปนการรวบรวมการเก็บขอมลูตวับงช้ีท่ี 1-1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงช้ีของโครงการ/กิจกรรม ท่ีหนวยงานรับผิดชอบ ในการประเมนิผลการปฏบิตังิาน

   

   ในการน้ี งานนโยบายและแผนจึงใครขอความ
รวมมอืในการกรอกแบบประเมนิแผนดาํเนินงาน/โครงการ ดังน้ี 

1. ช่ือโครงการ               การบูรณาการงานวิจยัและการเรยีนการสอน   
 
2. หนวยงานท่ีรับผิดชอบ   ภาควิชาเภสัชวิทยา เบอรติดตอ....................................................................... 
 
3. ผูรับผิดชอบโครงการ   ภาควิชาเภสัชวิทยา       ผูประสานงานโครงการ   อ.ดร.ยามาระตี จัยสิน 
    
4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน     ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ป เริ่มจาก 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ  พ.ศ. 2562 
 
5. วัตถุประสงคโครงการ   

5.1) เพ่ือใหนิสิตไดฝกการทําวิจัยในชุมชน 
 5.2) เพ่ือใหมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน  
 5.3) เพ่ือใหนิสิตแพทยไดมีผลงานเผยแพร 
 
6. วิธีดําเนินการ 
 6.1 ข้ันเตรียมการ (กอนลงมือทํา) 
• เก็บขอมูลปญหาในชุมชนและสืบคนขอมูลงานวิจัย 
 เขียนโครงการวิจัย เพ่ือขอทุนวิจัย 
 ฝกซอมการใชเครื่องมือตรวจวัดแรงดนัของหลอดเลอืด ABI 
 6.2 ข้ันดําเนินการ 
 เก็บขอมูลงานวิจัยและวิเคราะหผลการทดลอง 

นําเสนอผลการทดลอง 
 6.3 ข้ันประเมนิผล (วิธีการประเมินโครงการ) 

หัวข้อประเมิน คะแนนเฉลี�ย

1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ

และประสบการณ์การทําวิจัยมากน้อย

ี ใ
0 0 9.09 9.09 81.82 4.73

2. ท่านสามารถนําความรู้และ

ประสบการณ์การทําวิจัยที�ได้รับ ไป 0 0 0 54.55 45.45 4.45

3. ท่านสามารถนําความรู้และ

ประสบการณ์การเรียนการสอนที�ต้อง

ี ี
0 0 18.18 18.18 63.64 4.45

4.ความพึงพอใจของท่านต่อภาพรวม

ของโครงการ 0 0 0 27.27 72.73 4.73

4.59

ข้อเสนอแนะ

เป็นโครงการที�กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตอยากทําวิจัย 

% ผู้ประเมิน

ผลเฉลี�ยรวม
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7. โครงการของทานสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคท่ีกําหนดไวไดหรือไม 

√      ได       
    ไมได เพราะ………………………………………..…………..…………………………………………………………………… 
8. โครงการดําเนินงานไดตามระยะเวลาท่ีกําหนดไวในแผนหรือไมอยางไร 

√       ได   
      ไมได          เพราะ………..……………………………………………………………………...……..……..………………………… 
 
9. เมื่อไดดําเนินการโครงการแลว ทานคิดวาโครงการสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร  ในขอใด 
 9.1  ตอบสนองแผนยุทธศาสตร  พัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ (Academic to Excellence)                
        สอดคลองกลยุทธท่ี A 1.4..........ตัวช้ีวัด...KPI 1.4.1.  
 9.2  ตอบสนองแผนยุทธศาสตร สรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ (Research to Excellence) 
        สอดคลองกลยุทธท่ี R 1.2  .........ตัวช้ีวัด…..KPI.1.2.1...................... 
 
10. โครงการของทานสามารถนําไปบูรณาการรวมกับเรื่องใดบาง 

                        √ บูรณาการรวมกับการเรยีนการสอน (ระบุรายวิชา) รายวิชา CMS321 เวชศาสตรปองกันและสังคม (Preventive 
and social medicine) 
                         บูรณาการรวมกับการวิจัยหรือ R2R ..................................................................................................................... 
                         บูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและ การวิจัยหรือ R2R ................................................................................ 
 
11.  งบประมาณ   
                         เงินรายไดศูนยการแพทยฯ                    เงินรายไดคณะแพทยศาสตร  
                         เงินแผนดนิ                                      อ่ืนๆ (ระบุ) .............................................................................. 
 
       11.1 งบประมาณท่ีขออนุมัติ  4,500 บาท         งบประมาณท่ีใชจริง  ........................................ บาท 
 
12.  จํานวนผูเขารวมโครงการ 184  คน 
 12.1  ผูถูกทดลอง    จํานวน      81   คน 

12.2 นิสติแพทย      จาํนวน     10  คน 
 12.3  อาจารย      จาํนวน        5  คน 
                                        รวมท้ังสิน้                    จาํนวน    184   คน 
 
13.  ผลการดําเนินโครงการ (ตัวช้ีวัด เปาหมาย และผลลัพธท่ีไดจากการดําเนินโครงการ) 

ตัวช้ีวัด เปาหมาย ผลลัพธ 

1) สํารวจปญหาในชุมชน จํานวนปญหาท่ีสํารวจ ≥ 3 ไดจํานวนปญหาและโครงการวิจัยท่ีทํารวมกับนิสิต
แพทย จาํนวน 1 เรื่อง 

เรื่อง “การรับประทานอาหารจานดวน 

กับ การทํางานของหลอดเลือด” 

2) การเผยแพรผลงาน จํานวนผลงานท่ีไดรับการเผยแพร ≥ 3 นิสิตนําเสนอผลการทดลองในรายวิชา CMS321 สวน
ผลการทดลองท้ังหมดท่ีไดอยูระหวางการศึกษา
วิเคราะหขอมูลเพ่ิมเติม เพ่ือทําใหขอมูลสามารถนําไป
เผยแพรได 

3) การประเมนิผล
โครงการ 

ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
มากกวา 3.5 (คะแนนเต็ม 5) 

คะแนนประเมนิ 4.59   
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14.  สรปุผลการดาํเนินงาน           เปนไปตามเปาหมาย                    √  ไมเปนไปตามเปาหมาย   
14.1 สาเหตุท่ีทําใหการดําเนินงานโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย 

-มีจํานวนโครงการวิจัยนอยกวาท่ีคาดไว เน่ืองจากปญหาวิจัยถูกกําหนดโดยรายวิชา CMS321 เวชศาสตรปองกันและสังคม ซึ่งทําให
โจทยวิจัยไมตรงกับงานวิจัยของอาจารยในภาค จึงทําใหนิสิตไมเลือกอาจารยในภาควิชาเภสัชวิทยาเปนอาจารยท่ีปรึกษาโครงการวิจัย 
 
 14.2 แนวทางการดาํเนินการแกไขเพ่ือใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามเปาหมาย 
-ปรึกษาหารือกับอาจารยผูรับผิดชอบรายวิชา CM321 เพ่ือคิดโจทยวิจัยรวมกัน 
 
15. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ   
-เครื่องมือวิจัยทางคลินิกไมเพียงพอ  
-ทุนวิจัยออกลาชา ทําใหผูถูกทดลองไดรับเงินคาตอบแทนลาชา 
 
16. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพ่ิมเติม   
-ดาํเนินการของบประมาณ เพ่ือขอเครื่องมือวิจัย  
-เชิญอาจารยประจํารายวิชา CM321 มารวมปรึกษาหารือโจทยวิจัยรวมกัน  
-กําหนดจํานวนปญหาท่ีสํารวจ ≥ 1 
 
17.  แนบภาพกิจกรรม 
 
 

  

 
 
 
 
 

     (ลงช่ือ)                                                 (ลงช่ือ)……….……………….…….……………           
               ( อ.ดร. ยามาระตี จัยสิน)                              (รศ.ดร. สวุรา วัฒนพิทยกุล) 
              ผูรับผิดชอบโครงการ                                                                         หัวหนาภาควิชา  
               14  / ม.ิย. / 2561                                                                 .............../.............../................ 
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