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                      สรุปการจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร ์ปีการศึกษา 2561 
แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 

ปีการศึกษา  2561 

1. ช่ือโครงการ การจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการสอนที่ใช้แผนที่ความคิด 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   รศ.ดร.รุ่งโรจน์  พุ่มริ้ว 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน สิงหาคม – ธันวาคม 2561 
 สถานที่ด าเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
4. งบประมาณรวมทั้งสิ้น.......-.........บาท  
 จ าแนกเป็น ค่าใช้จ่าย (In Cash).........-.......บาท  

         มูลค่า (In Kind)........…-......บาท 
5. กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 21 คน  
6.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น  18 จ านวน 
 จ าแนกเป็น ชาย 9 คน ผู้หญิง 9 คน 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) จ านวนทั้งสิ้น 3 ตัว 
 7.1 จ านวนคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85.71 ของกลุ่มเป้าหมาย (ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 85) 
 7.2 คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.40 ของกลุ่มเป้าหมาย (ก าหนดไว้ ร้อยละ 85) 
 7.3 คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ร้อยละ 86.11 (ก าหนดไว้ ร้อยละ 85)   
8. ผลการด าเนินงานของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ   บรรล ุ    ไม่บรรลุ 

2. ความพึงพอใจของคณาจารย์   บรรลุ     ไม่บรรลุ 

3. ความรู้ของคณาจารย์   บรรลุ     ไม่บรรลุ 

9. ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ   
 คิดเป็นร้อยละ 85.40 อยู่ในระดับดี/มาก (ค่าเฉลี่ย 4.27) 
10. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ  
 ไม่มี 
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11. เอกสารที่จัดส่งมาด้วย 
 แบบอนุมัติขอเสนอจัดโครงการ  ส าเนาเอกสารใบส าคัญจ่าย/ใบเสร็จ 
 รูปถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม   อ่ืนๆ............................................... 
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แบบรายงานสรุปผลการด าเนินงานของโครงการ/กิจกรรม 
ปีการศึกษา 2561 

1. ช่ือโครงการ การจัดการความรู้เรื่องเทคนิคการสืบค้นงานวิจัย 
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ   รศ.ดร.รุ่งโรจน์  พุ่มริ้ว 
3. ระยะเวลาด าเนินการ   เดือน กันยายน 2561 - พฤษภาคม 2562 
 สถานทีด่ าเนินงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรี 
4. งบประมาณรวมทั้งสิ้น.....-...บาท  
 จ าแนกเป็น ค่าใช้จ่าย (In Cash)..........-.......บาท  

         มูลค่า (In Kind).........…-.........บาท 
5. กลุ่มเป้าหมาย คือ คณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 21 คน  
6.จ านวนผู้เข้าร่วมโครงการทั้งสิ้น 18 จ านวน 
 จ าแนกเป็น ชาย 9 คน ผู้หญิง 9 คน 
7. ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) จ านวนทั้งสิ้น 3 ตัว 
 7.1 จ านวนคณาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์เข้าร่วมโครงการร้อยละ 85.71 ของกลุ่มเป้าหมาย (ก าหนดไว้ 
ร้อยละ 85) 
 7.2 คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความพึงพอใจ ร้อยละ 85.60 ของกลุ่มเป้าหมาย (ก าหนดไว้ ร้อยละ 85) 
 7.3 คณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการมีความรู้ ร้อยละ 85.18 (ก าหนดไว้ ร้อยละ 85)   
8. ผลการด าเนินงานของโครงการตามตัวช้ีวัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) 

ตัวชี้วัดความส าเร็จโครงการ (KPIs) ผลการด าเนินงาน 

1. จ านวนคณาจารย์ที่เข้าร่วมโครงการ   บรรล ุ    ไม่บรรลุ 

2. ความพึงพอใจของคณาจารย์   บรรลุ     ไม่บรรลุ 

3. ความรู้ของคณาจารย์   บรรลุ     ไม่บรรลุ 

9. ค่าเฉลี่ยของระดับความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการ  
 คิดเป็นร้อยละ 85.60 อยู่ในระดับ ดี/มาก (ค่าเฉลี่ย 4.28 ) 
10. ปัญหาและอุปสรรคของการด าเนินโครงการ 
 ไม่มี 
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11. เอกสารที่จัดส่งมาด้วย 
 แบบอนุมัติขอเสนอจัดโครงการ  ส าเนาเอกสารใบส าคัญจ่าย/ใบเสร็จ 
 รูปถ่ายการจัดโครงการ/กิจกรรม   อ่ืนๆ............................................... 
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สรุปแนวปฏิบัติที่ได้จากกิจกรรมการจัดการความรู้ ปีการศึกษา 2561 

KM 1: เทคนิคการจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผนท่ีความคิด 
  การจัดการเรียนการสอนที่ใช้แผนที่ความคิด (Mind Mapping) เป็นวิธีการหนึ่งของการจัดการเรียน
การสอนที่เน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ การจัดการเรียนการสอนด้วยวิธีนี้ ถ้าจะให้ได้ผลดีจะต้องมีเทคนิคท่ีดีซึ่งน่าจะ
เป็นดังนี้: 
  1. เลือกหัวข้อเรื่องที่จะสอน  
  2. เตรียมเนื้อหาที่จะสอน 
  3. เตรียมเอกสารประกอบการสอน 
  4. เตรียมใบงานให้นักศึกษาส าหรับท าแผนที่ความคิด 
  5. แบ่งนักศึกษาเป็นกลุ่มหรือ เดี่ยวส าหรับท าแผนที่ความคิด 
  6. อธิบายกระบวนเรียนการสอนและการท าแผนที่ความคิดแก่นักศึกษา 
  7. ให้นักศึกษาท าแผนที่ความคิด โดยมีผู้สอนคอยชี้แนะ 
  8. ให้นักศึกษาน าเสนอแผนที่ความคิดของกลุ่ม/ตนเอง 
  9. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษา 
  10. ผู้สอนให้ข้อคิด ข้อเสนอแนะและสรุปบทเรียน   
 

KM 2: เทคนิคการสืบค้นงานวิจัย 
  เนื่องจากในปัจจุบันมีงานวิจัยที่มีการเผยแพร่และรวบรวมไว้ในแหล่ง/ฐานข้อมูลงานวิจัยต่างๆอยู่เป็น
จ านวนมาก ซึ่งถ้ามีเทคนิคท่ีดีส าหรับสืบค้น ก็จะช่วยให้พบงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับเรื่องที่เราก าลังจะท าวิจัยได้
ง่าย รวดเร็ว ทันสมัยและเป็นงานวิจัยที่ดีเชื่อถือได้ เทคนิคง่ายๆส าหรับสืบค้นงานวิจัยน่าจะเป็นดังนี้ 
  1. ก าหนดประเด็นวิจัย/หัวข้อเรื่องงานวิจัยให้ชัดเจน 
  2. ก าหนดวัตถุประสงค์ของการวิจัยให้ชัดเจน 
  3. ก าหนดค าส าคัญ (Keywords) ของงานวิจัย ให้ครอบคลุม 
  4. พิจารณาแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  5. เลือกแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  6. ศึกษาวิธีการเข้าถึง ที่เลือกไว้แหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้อง 
  7. ทดลองเข้าไปสืบค้นงานวิจัยจากแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เลือกไว้ 

8. เลือกงานวิจัยที่เกี่ยวข้องจากแหล่งข้อมูล/ฐานข้อมูลงานวิจัยที่เกี่ยวข้องนั้น                
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 9. ศึกษาวิธีการ ดาวน์โหลดงานวิจัยที่เลือกนั้น 
 10. ดาวน์โหลดงานวิจัยที่เลือกนั้น ศึกษา และสรุป ส าหรับการน าไปใช้ประกอบการท าวิจัยของเรา 
 11. อ้างอิงงานวิจัยที่เกี่ยวข้องที่เลือกมานั้นให้ถูกต้อง 
............................................................................................................................. .................................... 
ตัวอย่างฐานข้อมูลงานวิจัย: CINAHL,ProQuest,Scopus,Thailis.  
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 


