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                                       สรุปผลการจดัการความรู้  ปีการศึกษา 2560  

                              คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวทิยาลยักรุงเทพธนบุรี 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

                                                              ปีการศกึษา  2560 

 

1. ชื�อโครงการ การจดัการความรู้เรื�องเทคนิคการสอนที�เน้นผู้ เรียนเป็นสําคญั 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   รศ.ดร.รุ่งโรจน์  พุม่ริ �ว 

3. ระยะเวลาดาํเนินการ   เดือนกรกฎาคม  -ธนัวาคม 2560 

สถานที�ดาํเนินงาน คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

4. งบประมาณรวมทั �งสิ �น.......-.........บาท  

จาํแนกเป็น ค่าใช้จ่าย (In Cash).........-.......บาท  

                   มูลค่า (In Kind)........…-......บาท 

5. กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์คณะสาธารณสขุศาสตร์ จาํนวน.......23....คน  

6.จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั �งสิ �น .......................20...................................จํานวน 

 จาํแนกเป็น ชาย...............11.........คน ผู้หญิง..................9...................คน 

7. ตัวชี �วัดความสาํเร็จโครงการ (KPIs) จาํนวนทั�งสิ �น.................3.................ตวั 

 7.1 จํานวนคณาจารย์คณะสาธารณสขุศาสตร์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 86.96 ของกลุม่เปา้หมาย 

(กําหนดไว้ ร้อยละ 85) 
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 7.2 คณาจารย์ที�เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ ร้อยละ85.40 ของกลุม่เปา้หมาย  

(กําหนดไว้ ร้อยละ 85) 

              7.3         คณาจารย์ที�เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ร้อยละ 85. 00 (กําหนดไว้ ร้อยละ 85)   

 

8. ผลการดาํเนินงานของโครงการตามตัวชี �วัดความสาํเร็จโครงการ (KPIs) 

ตวัชี �วดัความสําเร็จโครงการ (KPIs) ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนคณาจารย์ที�เข้าร่วม

โครงการ 

  บรรล ุ    ไมบ่รรล ุ

2. ความพงึพอใจของคณาจารย์   บรรล ุ    ไมบ่รรล ุ

3. ความรู้ของคณาจารย์   บรรล ุ    ไมบ่รรล ุ

  

9. ค่าเฉลี�ยของระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ....85.40....อยู่ในระดับ..ดี

(คา่เฉลี�ย 4.27) 

10. ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินโครงการ 

ปัญหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข 

1.                                - - 

2.                                 - - 
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11. เอกสารที�จัดส่งมาด้วย 

 แบบอนมุตัิของเสนอจดัโครงการ  สําเนาเอกสารใบสําคญัจา่ย/ใบเสร็จ 

 รูปถ่ายการจดัโครงการ/กิจกรรม   อื�นๆ............................................... 

 

 

 

ลงชื�อ

.............................................. 

   (รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุม่ริ�ว) 

  ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงชื�อ

............................................ 

       (รศ. ระวิวรรณ แสงฉาย) 

                        คณบดี 

สาํนกัแผนและประกนัคณุภาพ 

 

ลงชื�อ

............................................. 

      (………………………..….) 

                      ผู้ รับเอกสาร 

 

การจัดการความรู้ : เทคนิคการสอนที�เน้นผู้เรียนเป็นสําคญั  (สรุปผลความรู้) 

 

คาํชี�แจง กรุณาตอบคาํถามต่อไปนี�โดยขีด  ลงในช่องที�ท่านเลือก (เขา้ร่วม 20คน จากทั�งหมด 23 คน = 86.96 

%)  

ขอ้ความ ถูก % 

1. การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเปิดโอกาสใหผู้เ้รียนไดเ้รียนรู้จาก

การกระทาํ  

     18     90.00  

2. ผูส้อนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญัเป็นผูที้�มีหนา้ที�ติดตามตรวจสอบผลงานของผูเ้รียน        16  80.00   

3. การจดัการเรียนการสอนโดยใชก้ระบวนการกลุ่มเป็นวิธีการหนึ�งของการจดัการ

เรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

      17    85.00  

4. การจดัการเรียนการสอนโดยใชแ้ผนที�ความคิด (Concept Mapping)เป็นวธีิการ

หนึ�งของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

      17    85.00  
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5. การจดัการเรียนการสอนโดยใหผู้เ้รียนแต่ละคนแยกกนัไปศึกษาคน้ควา้ในสิ�งที�

ตวัเองสนใจเป็นวธีิการหนึ�งของการจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั 

      18    90.00 

6. การจดัการเรียนการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสาํคญั ผูส้อนจะตอ้งเป็นผูว้างแผนและ

กาํหนดกิจกรรมการเรียนรู้ทั�งหมดไวใ้หผู้เ้รียน  

     16      80.00 

                เฉลี�ย 85.00  % 

 

                                             

                                             สรุปผลประเมินความพึงพอใจกิจกรรมKM 2560 

                                       โครงการจดัการความรู้เรื�องเทคนิคการสอนที�เนน้ผูเ้รียนเป็นสําคญั 

                                                   คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 ความพึงพอใจของผูร่้วมโครงการมีดงันี�  (เขา้ร่วม 20 คน จาก 23 คน= 86.96% )  

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

มากที�สุด 

      (5) 

มาก 

  (4) 

ปานกลาง 

      (3) 

นอ้ย 

  (2) 

นอ้ยที�สุด 

     (1) 

ค่าเฉลี�ย 

1. การไดมี้โอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 8 9 3 - - 4.25 

2. การไดอ้งคค์วามรู้ใหม่เพิ�มขึ�น 

 

7 11 2 - - 4.25 

3. เนื�อหาเป็นประโยชน์ต่อการจดัการ

เรียนการสอน 

7 12 1 - - 4.30 

4. บรรยากาศของการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 8 10 2 - - 4.30 

5. ระยะเวลาในการจดัโครงการมีความ

เหมาะสม 

7 11 2 - - 4.25 

6. ภาพรวมของความพึงพอใจ 6 13 1 - - 4.25 
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รวมค่าเฉลี�ยระดบัความพึงพอใจ เท่ากบั( 4.27 ) (ระดบัมาก/ดี) 

รวมร้อยละ85.40 

 

แบบรายงานสรุปผลการดําเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

ปีการศกึษา 2560 

 

1. ชื�อโครงการ การจดัการความรู้เรื�องเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 

2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   รศ.ดร.รุ่งโรจน์  พุม่ริ �ว 

3. ระยะเวลาดาํเนินการ   เดือนตลุาคม 2560 - พฤษภาคม 2561 

สถานที�ดาํเนินงาน คณะสาธารณสขุศาสตร์ มหาวิทยาลยักรุงเทพธนบรีุ 

4. งบประมาณรวมทั �งสิ �น.....-...บาท  

จาํแนกเป็น ค่าใช้จ่าย (In Cash)..........-.......บาท  

                   มูลค่า (In Kind).........…-.........บาท 

5. กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์คณะสาธารณสขุศาสตร์ จาํนวน.......23....คน  

6.จาํนวนผู้เข้าร่วมโครงการทั �งสิ �น .......................20...................................จํานวน 

 จาํแนกเป็น ชาย...............9.........คน ผู้หญิง..............11.......................คน 
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7. ตัวชี �วัดความสาํเร็จโครงการ (KPIs) จาํนวนทั�งสิ �น.................3.................ตวั 

 7.1 จํานวนคณาจารย์คณะสาธารณสขุศาสตร์เข้าร่วมโครงการร้อยละ86.96 ของกลุม่เปา้หมาย 

(กําหนดไว้ ร้อยละ 85) 

 7.2 คณาจารย์ที�เข้าร่วมโครงการมีความพงึพอใจ ร้อยละ85.20   ของกลุม่เปา้หมาย  

(กําหนดไว้ ร้อยละ 85) 

              7.3         คณาจารย์ที�เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ร้อยละ85.83        (กําหนดไว้ ร้อยละ 85)   

 

8. ผลการดาํเนินงานของโครงการตามตัวชี �วัดความสาํเร็จโครงการ (KPIs) 

ตวัชี �วดัความสําเร็จโครงการ (KPIs) ผลการดําเนินงาน 

1. จํานวนคณาจารย์ที�เข้าร่วม

โครงการ 

  บรรล ุ    ไมบ่รรล ุ

2. ความพงึพอใจของคณาจารย์   บรรล ุ    ไมบ่รรล ุ

3. ความรู้ของคณาจารย์   บรรล ุ    ไมบ่รรล ุ

  

9. ค่าเฉลี�ยของระดับความพงึพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ คิดเป็นร้อยละ..85.20..    .....อยู่ในระดับ..ดี/

มาก(คา่เฉลี�ย 4.26 ) 

10. ปัญหาและอุปสรรคของการดาํเนินโครงการ 

ปัญหาและอปุสรรค แนวทางการแก้ไข 
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1.                                - - 

2.                                 - - 

 

 11. เอกสารที�จัดส่งมาด้วย 

 แบบอนมุตัิของเสนอจดัโครงการ  สําเนาเอกสารใบสําคญัจา่ย/ใบเสร็จ 

 รูปถ่ายการจดัโครงการ/กิจกรรม   อื�นๆ............................................... 

 

 

 

ลงชื�อ

.............................................. 

   (รศ.ดร.รุ่งโรจน์ พุม่ริ �ว) 

  ผู้ รับผิดชอบโครงการ 

 

 

ลงชื�อ

............................................ 

       (รศ. ระวิวรรณ แสงฉาย) 

                        คณบดี 

สาํนกัแผนและประกนัคณุภาพ 

 

ลงชื�อ

............................................. 

      (………………………..….) 

                      ผู้ รับเอกสาร 
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การจัดการความรู้ : เทคนิคการสร้างแบบสอบถาม (สรุปผลความรู้) 

คาํชี�แจง กรุณาตอบคาํถามต่อไปนี�  โดยขีด ลงในช่องที�ท่านเลือก (ผูเ้ขา้ร่วม 20 คนจากทั�งหมด 23คน =  

86.96%) 

ขอ้ความ ถูก % 

1.  แบบสอบถามคือชุดของคาํถามที�ใชถ้ามกลุ่มเป้าหมายในเรื�องใดเรื�องหนึ�ง   18  90.00 

2. แบบสอบถามเป็นเครื�องมือที�ใชถ้ามความคิดเห็นไดดี้ที�สุด   16  80.00 

3. ขอ้คาํถามในแบบสอบถามควรเป็นชนิดปลายปิดเพราะง่ายต่อการตรวจคาํตอบ   17  85.00 

4. ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามเพื�อการวิจยัควรถามประเด็นเดียว   17   85.00 

5. ขอ้คาํถามแต่ละขอ้ในแบบสอบถามควรมีคาํตอบไดห้ลายอยา่ง   17   85.00 

6. แบบสอบถามแต่ละชุดควรมีคาํถามใหม้ากขอ้จะยิ�งดีเพราะจะไดค้รอบคลุม

รายละเอียดที�ตอ้งการถาม 

  18   90.00 

 

ค่าเฉลี�ยรวม  = 85.83 % 

 

 

                                                      สรุปผลประเมินความพึงพอใจกิจกรรมKM 2560 

                                                     โครงการจดัการความรู้เรื�องเทคนิคการสร้างแบบสอบถาม 

                                คณะสาธารณสุขศาสตร์ ปีการศึกษา 2560 

 ความพึงพอใจของผูร่้วมโครงการมีดงันี�  ( 20 คน จาก 23 คน 86.96 %) 

รายการ ระดบัความพึงพอใจ 

มากที�สุด 

      (5) 

มาก 

  (4) 

ปานกลาง 

      (3) 

นอ้ย 

  (2) 

นอ้ยที�สุด 

     (1) 

ค่าเฉลี�ย 

1. การไดมี้โอกาสแลกเปลี�ยนเรียนรู้  8 18 2 - -   4.30 

2. การไดอ้งคค์วามรู้ใหม่เพิ�มขึ�น 

 

7 11 2 - -   4.25 
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3. เนื�อหาเป็นประโยชน์ต่อการสร้าง

แบบสอบถามเพื�อการวจิยั 

7 12 1 - -   4.30 

4. บรรยากาศของการแลกเปลี�ยนเรียนรู้ 8 9 3 - -   4.25 

5. ความเหมาะสมของระยะเวลาของ

โครงการ 

6 11 3 - -   4.15 

6. ภาพรวมของความพึงพอใจ 7 12 1 - -   4.30 

 

รวมค่าเฉลี�ยระดบัความพึงพอใจ เท่ากบั( 4.26   ) (ระดบัมาก/ดี) 

รวมร้อยละ85.20 

 

 




