แบบประเมินโครงการ (Proposal)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR) รุ่นที่ 4
ชื่อโครงการและข้อมูลผู้เสนอโครงการ
ลาดับ
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Proposal (23 ส.ค. 60)
พัฒนารูปแบบการมีส่วนร่วมดูแลผู้สูงอายุที่มี
ภาวะพึ่งพิง

การวิจัยเพื่อเสริมสร้างบทบาทในการ
ดาเนินงานดูแลผู้สูงอายุแบบมีส่วนร่วม :
กรณีศึกษาตาบลโคกชะงาย อาเภอเมืองพัทลุง
จังหวัดพัทลุง
กระบวนการส่งเสริมการมีส่วนร่วมของชุมชน
ในการจัดการขยะภายใต้แนวคิดขยะความดี
สร้างสรรค์สังคมของชุมชนตาบลยี่งอ อาเภอยี่
งอ จังหวัดนราธิวาส

ผู้เสนอโครงการ
1) นางสาวนิศจรา กุณาฑลต์ อายุ 34 ปี
ตาแหน่ง นายแพทย์ชานาญการ
2) น.ส ราภาภรณ์ หอมตีบ อายุ 47ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3) นาย สาราญ สกุลเด็น อายุ 37 ปี
ตาแหน่ง เจ้าพนักงานสาธารณสุขชุมชน
4) นางสาวดวงฤดี สุระสังวาล อายุ 45 ปี
ตาแหน่ง ผอ.รพ.สต. บ้านทุ่งปรือ
นายอเนก กลิ่นรส อายุ 50 ปี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ.
1. นายนิมูฮัมหมัดฮาฟีซ แวนาแว อายุ 29 ปี
ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2. น า ย อั บ ดุ ล ค า ริ ม บื อ ร า เ ฮ ง อ า ยุ 59
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ
3. นายอับดุลอาซิ มะแซ อายุ 29 ปี ตาแหน่ง
พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
นาย ชนินทร์ แจ่มแจ้ง อายุ 28 ปี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข

รวมพลังคนบางแก้ว ขจัดภัยไข้เลือดออก
กรณีศึกษา ชุมชนหูแร่ เขตเทศบาลตาบลบาง
แก้ว หมู่ที่ 5 ตาบลท่ามะเดื่อ อาเภอบางแก้ว
จังหวัด พัทลุง
โครงการพัฒนาคุณภาพชีวิตเด็ก 2 – 5 ปี โดย 1. นางอรอนงค์ แซ่กี่ อายุ 54 ปี
การสนับสนุนของภาคีเครือข่ายอาเภอเทพา
ตาแหน่ง นวก.สาธารณสุขชานาญการ
2. นางสุวรรณี คานยู อายุ 46 ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
3. นายจีฮาร สาเหม๊าะ อายุ 40 ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
4. นางสาววรารัตน์ ทุมสิงห์ อายุ 24 ปี
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุข
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Proposal (23 ส.ค. 60)
ประสิทธิผลของการส่งเสริมสุขภาพช่องปาก
โดยกระบวนการกลุ่มสัมพันธ์ผ่านสื่อพัฒนา
สุขภาพสาหรับเด็ก 3 - 5 ปี ใน ศูนย์พัฒนาเด็ก
เล็กตาบลบางขุนทอง อาเภอตากใบ จังหวัด
นราธิวาส
การพัฒนาการจัดรูปแบบของศูนย์เด็กเล็กอบต.
ปลักหนู โดยการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่าย

ผู้เสนอโครงการ
นายธรรมรัตน์ ศรีเจริญ อายุ 25 ปี
ตาแหน่ง ทันตแพทย์ปฎิบัติการ

1) พ.ญ.ปัญจารีย์ ขวัญทอง อายุ 34 ปี วุฒิ
ตาแหน่งนายแพทย์ชานาญการพิเศษ
2) นางสาวนิภาภรณ์ รามณรงค์ อายุ 39 ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
3) พ.ญ.ปราง เจริญทรัพย์ อายุ 29 ปีตาแหน่ง
นายแพทย์ชานาญ
4) นางสาวหร่ อ กี บ๊ ะ บุ ญ โส๊ ะ อายุ 49 ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
การเสริมพลังการดูแลตนเอง ของหญิง อายุ
1) นายสมโชค สกุลส่องบุญศิริ อายุ 49 ปี
35-59 ปี เพื่อลดภาวะอ้วนและอ้วนลงพุงที่
ตาแหน่ง นักวิชาการสาธารณสุขชานาญ
เสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวาน โดยการ
2) นางหนึ่งหทัย สกุลส่องบุญศิริ อายุ 49 ปี
สนับสนุนของครอบครัวและเครือข่าย (ระยะที่ ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
2) หมู่ที่ 3 บ้านมดตะนอย ตาบลเกาะลิบง
อาเภอกันตัง จังหวัดตรัง
การพัฒนาระบบบริการและแก้ไขปัญหาการ
นางวิชชุมาศ บือราเฮง อายุ 29 ปี
ควบคุมระดับนาตาลในเลือดได้น้อยของผู้ป่วย ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
โรคเบาหวานที่อยู่ภายใต้การดูแลของ
โรงพยาบาลส่งเสริมสุขภาพตาบลเขาขาว
โครงการป้องกันภาวะแทรกซ้อนทางเท้าของ 1.นางอรพินธ์ เขียวชุม อายุ 42 ปี
ผู้ป่วยเบาหวานด้วย สูตรเด็ดสิงหนคร ร่วมกับ ตาแหน่งพยาบาลวิชาชีพชานาญการ
การมีส่วนร่วมของครอบครัวและภาคีเครือข่าย 2.นายสมมาศ วิไลประสงค์ อายุ 52 ปี
กรณีศึกษาตาบลม่วงงาม อาเภอสิงหนคร
ตาแหน่ง นวก.สาธารณสุขชานาญการ
จังหวัดสงขลา
3.นายธันยพงศ์ ดาดี อายุ 30 ปี
ตาแหน่ง นวก.สาธารณสุขปฏิบัติการ
4.นางสาวรมณียา แสงจันทร์ อายุ 35 ปี
ตาแหน่ง พนักงานช่วยเหลือคนไข้
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การพัฒนาระบบการจัดการโรคหลอดเลือด
สมองในกลุ่มเสี่ยงและกลุ่มป่วยโรคเรือรังด้วย
เครือข่ายสุขภาพ

นางเอมอร ขุนเพชร อายุ 50 ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพ
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Proposal (23 ส.ค. 60)
ผลการพัฒนาระบบการบริหารยาในผู้ป่วย
เบาหวานมุสลิมช่วงถือศีลอดเดือนรอมฎอน

ผู้เสนอโครงการ
ภญ. นีลนาถ เจ๊ะยอ อายุ 51 ปี
ตาแหน่ง เภสัชกรชานาญการ

การจัดการตนเองของผู้ป่วยเบาหวานโดยการมี
ส่วนร่วมของชุมชน
เบาหวาน 4.0 กงหราโมเดล: การคัดกรองด้วย
วิธีการตรวจความทนต่อกลูโคส (75 gm
OGTT) เครือข่ายบริการสุขภาพอาเภอกงหรา
จังหวัดพัทลุง

นางศิริมาศ รุยไกรรัตน์ อายุ 47 ปี
ตาแหน่ง นวก.สาธารณสุขชานาญการ
นางสุดา ขานุรักษ์ อายุ 53 ปี
ตาแหน่ง พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
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แบบประเมินโครงการ (Proposal)
การวิจัยเชิงปฏิบัติการแบบมีส่วนร่วม (PAR)
คาชี้แจง
1. องค์ประกอบการประเมินประกอบด้วย 3 ส่วน ได้แก่ 1) ความรับผิดชอบ (30 คะแนน) 2) การมีส่วนร่วมในวันอบรมเชิงปฏิบัติการเพื่อปรับปรุง Proposal วันที่ 23-25 ส.ค.60 และ 2-4 ก.ย.60 (20 คะแนน)
3) คุณภาพ Proposal ฉบับสมบูรณ์ (50 คะแนน) รวมทังหมด 100 คะแนน
2. เกณฑ์การตัดสินกาหนดเป็น 3 ระดับ ได้แก่ ระดับ 1 ผ่านค่อนข้างดีขึนไป (> 70 คะแนนขึนไป) ระดับ 2 พอผ่าน (> 60-69 คะแนน) ระดับ 3 ไม่ผ่าน (0-59 คะแนน)
3. ผู้ประเมินประกอบด้วย บุคคลภายนอก (ผู้ทรงคุณวุฒิ) และ บุคคลภายใน (กรรมการมูลนิธิสุขภาพภาคใต้)
1. ความรับผิดชอบ (30)
ที่

1.1 การปรับปรุง
Proposal (10)
แทบไม่ เปลี่ยน เปลี่ยน
เปลี่ยน บ้าง ชัดเจน
(0-2) (3-6) (7-10)

2. การมีส่วนร่วมในการอบรม
ครั้งที่ 1 และ 2 (23-25 ส.ค.60 และ
2-4 ก.ย.60) (20)

3. คุณภาพ Proposal
ฉบับสมบูรณ์ (50)

สรุปผลการประเมิน

ข้อสังเกต
รวม
ความเห็น
คะแนน ผ่าน
ข้อมูล
Passive &Quality ค่อน
ข้างดี พอผ่าน ไม่ผ่าน จุดเด่น จุดอ่อน (100) ค่อนข้างดี พอผ่าน ไม่ผ่าน ประกอบ
+ +,- - ขึนไป (20-29) (< 20) สาคัญ สาคัญ
ขึ้นไป (60-69) (< 60)
อื่นๆ

1.2 การส่งงานก่อน
1.3 การส่ง Proposal
Active &Quality
อบรมครั้งที่ 1 (10)
(ฉบับสมบูรณ์) (10)
ส่ง ไม่ครบ ไม่
ทัน ไม่ ส่ง ไม่ครบ
+ +,ครบ ระบุ… ส่ง กาหนด ทัน ครบ ระบุ….
(30-50)
(10) (1-9) (0)
(5) (0) (5) (1-4) (14-20) (7-13) (0-6) (8-12) (5-7) (0-4)

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14

4

(> 70)

คาอธิบาย
o ข้อที่ 1.1 การปรับปรุง Proposal ได้แก่ 1) แทบไม่เปลี่ยน คือ ไม่ตา่ งจากการส่งครังที่ 1 หรือเปลี่ยนเล็กน้อยไม่ใช่สาระสาคัญ 2) เปลี่ยนบ้าง คือ เปลี่ยนบ้างในสาระที่คอ่ นข้างสาคัญหรือสาระสาคัญ
3) เปลี่ยนชัดเจน คือ ปรับเปลี่ยนสาระสาคัญเกือบทังหมดหรือทังหมด
o ข้อที่ 1.2 การส่งงานก่อนอบรมครังที่ 1 (23-25 ส.ค. 60) ระบุตัวงานที่ให้ส่ง คือ 1) คาถามเตรียมตัว (แบบฟอร์มคาถาม 16 ข้อ จากอาจารย์บุษกร) 2) ร่าง Proposal ระบุวันกาหนดส่ง คือ 18 ก.ย. 60
o ข้อที่ 1.3 การส่ง Proposal ระบุตัวงานที่ให้ส่ง คือ Proposal ระบุกาหนดส่ง คือ 18 ก.ย. 60 เวลา 16.00 น.
o ข้อที่ 2 คุณภาพ Proposal คือ ดูจากความชัดเจน กระชับ เชื่อมโยง สอดคล้อง สร้างสรรค์ และถูกหลักวิชาการ
o เลขที่โครงการเรียงลาดับตาม ตารางรายชื่อโครงการ หน้าที่ 1-3

ชื่อผู้ประเมิน……………………………………………………………………………………….
ลงนาม ………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง ……………………………………………………………………………………………
วันที่ ………………………………………………………………………………………………….
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รายละเอียดการส่ง Final Proposal
Final Proposal

โครงการที่

1
1.1

1.2

1.3

2
1.4

1.5

1.6

2.1

3
2.2

3.1 3.2

4
3.3 4.1

5
4.2 5.1

5.2 5.3

1
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3
4
5
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8
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10
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14
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6
5.4

6.1 6.2

7
6.3

6.4

7.1

7.2

8
7.3

8.1

9

10

8.2 9.1 10.1 10.2

หมายเหตุ

หมายเหตุ : 1) รายการ Proposal ที่ส่งไม่ครบใช้สัญลักษณ์ X 2) หมายเลข Proposal ตามรายละเอียดด้านล่าง
1. ความสาคัญและประเด็นสุขภาพทีเ่ กี่ยวข้อง 3. ตัวชีวัดความสาเร็จ
1.1 สถานการณ์และขนาดของปัญหา
3.1 ความสอดคล้องกับวัตถุประสงค์
1.2 แนวคิด / ทฤษฎี / งานวิจัยที่เกี่ยวข้อง
3.2 กาหนดของเขต กลุ่มเป้าหมาย พืนที่ และ
1.3 เหตุผลที่ต้องทาโครงการและความ
ระยะเวลาที่ชัดเจน)
เป็นไปได้
3.3 เป็นรูปธรรมวัดผลในการเปลีย่ นแปลงได้ ในเชิง
1.4 ความสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ
ปริมาณ และ / หรือ เชิงคุณภาพ
ของ สสส.
4. กลุ่มเป้าหมายและพืนที่ดาเนินการ
1.5 ความเชื่อมโยงกับโครงการระยะก่อน
4.1 การคัดเลือก (เกณฑ์ / วิธีการ / ความเหมาะสม)
(กรณีมีการเสนอโครงการต่อเนื่อง
4.2 รายละเอียดของกลุม่ เป้าหมาย (ใคร / อยู่ที่ใด /
เท่านัน)
จานวนเท่าไร)
1.6 ความเหมาะสมของชื่อโครงการ
5. การดาเนินกิจกรรม
2. วัตถุประสงค์ของแผนงาน / โครงการ
5.1 กิจกรรมส่งเสริมตามตัวชีวัดและวัตถุประสงค์
2.1 ระบุผลสาเร็จที่ต้องการสอดคล้องกับ
5.2 รายละเอียดวิธีการดาเนินงานแต่ละกิจกรรม (ใคร
ปัญหา ครอบคลุม และเพียงพอ
/ ทาอะไร / ที่ไหน / อย่างไร / เมือ่ ไร)
2.2 ระบุผลสาเร็จที่ต้องการกับกลุม่ เป้าหมาย
5.3 ปฏิทินกิจกรรม (Gantt Chart)
5.4 ระยะเวลาดาเนินการ

6. งบประมาณ (ระบุรายละเอียดพอสังเขป)
6.1 งบดาเนินการแยกตามกิจกรรมรายละเอียด
6.2 งบบริหารจัดการ
6.3 งบประมาณรวม
6.4 แหล่งทุนและจานวนงบประมาณสมทบ (ถ้ามี)
7. องค์กร / ผู้รับผิดชอบแผนงาน / โครงการ
7.1 ผู้รับผิดขอบ / ผูร้ ับทุน / ที่อยู่ / องค์กร
7.2 คุณวุฒิและประสบการณ์
7.3 โครงสร้างการบริหารจัดการ (คณะกรรมการ , คณะทางาน ,ทีมประเมินภายใน ฯลฯ)
การระบุว่าองค์กร / ผูร้ ับทุนไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อน และไม่เกีย่ วข้องผูกพันกับกิจการ สุรา
ยาสูบ
8. การติดตาม / การประเมินผลภายใน
8.1 แนวทางการติดตามผลการดาเนินงาน (เกิดขึนตามที่กาหนด)
8.2 แนวทางการประเมินผลภายใน (พิจารณาผลที่เกิดขึน)
9. องค์กร ภาคีภายใน / ภายนอกประเทศ ที่เกี่ยวข้อง
9.1 ระบุชื่อ และ บทบาทหน้าที่
10. ความต่อเนื่อง ยั่งยืน และการขยายผล
10.1 มีวิธีการขยายผลที่ชัดเจน
10.2 แนวทาง ความต่อเนื่อง และ ยั่งยืน
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