แบบประเมินโครงการ ประจําปงบประมาณ 2561
คณะแพทยศาสตรและศูนยการแพทยสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี
คําชี้แจง

การประเมินโครงการนี้จัดทําเพื่อศึกษาและวิเคราะหถงึ ผลลัพธของแผนงาน /โครงการ วาสามารถดําเนินการตามที่กําหนด
ไวไดหรือไม รวมทั้งเปนการศึ กษาปญหาอุปสรรคของการดําเนินงานแผนงาน /โครงการ การหาแนวทางแกไขปญหา การเตรียมความ
พรอมสําหรับการดําเนินงานแผนงาน /โครงการครั้งตอไป และเปนขอมูลประกอบการตัดสินใจสําหรับผูบริหาร ในการจัดสรร
งบประมาณโครงการในปงบประมาณตอไป รวมถึงเปนการรวบรวมการเก็บขอมูลตัวบงชี้ที่ 1-1.2.1 รอยละของการบรรลุเปาหมายตาม
ตัวบงชี้ของโครงการ/กิจกรรม ที่หนวยงานรับผิดชอบ ในการประเมินผลการปฏิบตั งิ าน ในการนี้ งานนโยบายและแผนจึงใครขอความ
รวมมือในการกรอกแบบประเมินแผนดําเนินงาน/โครงการ ดังนี้
1. ชือ่ โครงการ

การบูรณาการงานวิจยั และการเรียนการสอน

2. หนวยงานที่รับผิดชอบ ภาควิชาเภสัชวิทยา เบอรติดตอ.......................................................................
3. ผูรับผิดชอบโครงการ ภาควิชาเภสัชวิทยา
4. ระยะเวลาในการดําเนินงาน

ผูประสานงานโครงการ อ.ดร.ยามาระตี จัยสิน

ระยะเวลาในการดําเนินการ 1 ป เริ่มจาก 1 มีนาคม พ.ศ. 2561 ถึง 28 กุมภาพันธ พ.ศ. 2562

5. วัตถุประสงคโครงการ
5.1) เพื่อใหนิสิตไดฝกการทําวิจัยในชุมชน
5.2) เพื่อใหมีการบูรณาการงานวิจัยกับการเรียนการสอน
5.3) เพื่อใหนิสิตแพทยไดมีผลงานเผยแพร
6. วิธีดําเนินการ
6.1 ขั้นเตรียมการ (กอนลงมือทํา)
•
เก็บขอมูลปญหาในชุมชนและสืบคนขอมูลงานวิจัย
เขียนโครงการวิจัย เพื่อขอทุนวิจัย
ฝกซอมการใชเครื่องมือตรวจวัดแรงดันของหลอดเลือด ABI
6.2 ขั้นดําเนินการ
เก็บขอมูลงานวิจัยและวิเคราะหผลการทดลอง
นําเสนอผลการทดลอง
6.3 ขัน้ ประเมินผล (วิธีการประเมินโครงการ)
หัวข้อประเมิน
1 ท่านได้รับความรู้ แนวคิด ทักษะ
และประสบการณ์การทําวิจัยมากน้อย
2. ี ท่าในสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์การทําวิจัยที�ได้รับ ไป

% ผู้ประเมิน

คะแนนเฉลี�ย

0

0

9.09

9.09

81.82

4.73

0

0

0

54.55

45.45

4.45

0

0

18.18

18.18

63.64

4.45

0

0

0

27.27

72.73

4.73

3. ท่านสามารถนําความรู้และ
ประสบการณ์การเรียนการสอนที�ต้อง
ี
ี อภาพรวม
4.ความพึ
งพอใจของท่านต่
ของโครงการ

ผลเฉลี�ยรวม
ข้อเสนอแนะ
เป็นโครงการที�กระตุ้นและส่งเสริมให้อาจารย์และนิสิตอยากทําวิจัย

4.59

-17. โครงการของทานสามารถดําเนินการตามวัตถุประสงคที่กําหนดไวไดหรือไม
√ ได
 ไมได
เพราะ………………………………………..…………..……………………………………………………………………
8. โครงการดําเนินงานไดตามระยะเวลาที่กําหนดไวในแผนหรือไมอยางไร
√
ได
 ไมได
เพราะ………..……………………………………………………………………...……..……..…………………………
9. เมื่อไดดําเนินการโครงการแลว ทานคิดวาโครงการสามารถตอบสนองแผนยุทธศาสตร ในขอใด
9.1 ตอบสนองแผนยุทธศาสตร พัฒนาการศึกษาสูความเปนเลิศ (Academic to Excellence)
สอดคลองกลยุทธที่ A 1.4..........ตัวชี้วัด...KPI 1.4.1.
9.2 ตอบสนองแผนยุทธศาสตร สรางงานวิจัยสูความเปนเลิศ (Research to Excellence)
สอดคลองกลยุทธที่ R 1.2 .........ตัวชี้วัด…..KPI.1.2.1......................
10. โครงการของทานสามารถนําไปบูรณาการรวมกับเรื่องใดบาง
√ บูรณาการรวมกับการเรียนการสอน (ระบุรายวิชา) รายวิชา CMS321 เวชศาสตรปองกันและสังคม (Preventive
and social medicine)
 บูรณาการรวมกับการวิจัยหรือ R2R .....................................................................................................................
 บูรณาการรวมกับการเรียนการสอนและ การวิจัยหรือ R2R ................................................................................
11. งบประมาณ

 เงินรายไดศูนยการแพทยฯ
 เงินแผนดิน

11.1 งบประมาณที่ขออนุมัติ 4,500 บาท
12. จํานวนผูเขารวมโครงการ 184 คน
12.1 ผูถูกทดลอง
12.2 นิสติ แพทย
12.3 อาจารย
รวมทัง้ สิน้

 เงินรายไดคณะแพทยศาสตร
 อื่นๆ (ระบุ) ..............................................................................
งบประมาณที่ใชจริง ........................................ บาท
จํานวน 81
จํานวน 10
จํานวน
5
จํานวน 184

คน
คน
คน
คน

13. ผลการดําเนินโครงการ (ตัวชี้วัด เปาหมาย และผลลัพธที่ไดจากการดําเนินโครงการ)
ตัวชี้วัด
เปาหมาย
ผลลัพธ
1) สํารวจปญหาในชุมชน จํานวนปญหาที่สํารวจ ≥ 3
ไดจํานวนปญหาและโครงการวิจัยที่ทํารวมกับนิสิต
แพทย จํานวน 1 เรื่อง
เรื่อง “การรับประทานอาหารจานดวน
กับ การทํางานของหลอดเลือด”
2) การเผยแพรผลงาน
จํานวนผลงานที่ไดรับการเผยแพร ≥ 3
นิสิตนําเสนอผลการทดลองในรายวิชา CMS321 สวน
ผลการทดลองทั้งหมดที่ไดอยูระหวางการศึกษา
วิเคราะหขอมูลเพิ่มเติม เพื่อทําใหขอมูลสามารถนําไป
เผยแพรได
3) การประเมินผล
ความพึงพอใจของผูเขารวมโครงการ
คะแนนประเมิน 4.59
โครงการ
มากกวา 3.5 (คะแนนเต็ม 5)
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14. สรุปผลการดําเนินงาน
 เปนไปตามเปาหมาย
√ ไมเปนไปตามเปาหมาย
14.1 สาเหตุที่ทําใหการดําเนินงานโครงการไมเปนไปตามเปาหมาย
-มีจํานวนโครงการวิจัยนอยกวาที่คาดไว เนื่องจากปญหาวิจัยถูกกําหนดโดยรายวิชา CMS321 เวชศาสตรปองกันและสังคม ซึ่งทําให
โจทยวิจัยไมตรงกับงานวิจัยของอาจารยในภาค จึงทําใหนิสิตไมเลือกอาจารยในภาควิชาเภสัชวิทยาเปนอาจารยที่ปรึกษาโครงการวิจัย
14.2 แนวทางการดําเนินการแกไขเพื่อใหการดําเนินงานโครงการเปนไปตามเปาหมาย
-ปรึกษาหารือกับอาจารยผรู ับผิดชอบรายวิชา CM321 เพื่อคิดโจทยวิจัยรวมกัน
15. ปญหาและอุปสรรคในการดําเนินงานโครงการ
-เครื่องมือวิจัยทางคลินิกไมเพียงพอ
-ทุนวิจัยออกลาชา ทําใหผูถูกทดลองไดรับเงินคาตอบแทนลาชา
16. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะเพิ่มเติม
-ดําเนินการของบประมาณ เพื่อขอเครื่องมือวิจัย
-เชิญอาจารยประจํารายวิชา CM321 มารวมปรึกษาหารือโจทยวิจัยรวมกัน
-กําหนดจํานวนปญหาที่สํารวจ ≥ 1
17. แนบภาพกิจกรรม

(ลงชื่อ)

( อ.ดร. ยามาระตี จัยสิน)
ผูรับผิดชอบโครงการ
14 / มิ.ย. / 2561

(ลงชื่อ)……….……………….…….……………
(รศ.ดร. สุวรา วัฒนพิทยกุล)
หัวหนาภาควิชา
.............../.............../................

