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มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 

ปีการศึกษา 2559 
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ข้อมูลทั่วไปของโครงการ  
๑. ชื่อโครงการ การจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 2  เรื่อง รูปแบบในการท าวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขอต าแหน่งทาง
วิชาการ 
๒. หน่วยงาน คณะสาธารณสุขศาสตร์  
๓. มหาวิทยาลัย มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
๔. ผู้รับผิดชอบโครงการ อาจารย์จตุรวิทย์ บุญพิทักษ์ 
๕. ระยะเวลาด าเนินการ วันที่ เสาร์ที่ 4 และอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
๖. สถานที่ด าเนินงาน ห้องประชุมราชพฤกษ์ อาคารบริหาร มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น 
 
หลักการและเหตุผล 

คณะสาธารณสุขศาสตร์ มีพันธกิจในการผลิตบัณฑิตสาขาอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม เพ่ือให้
การจัดการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษามีคุณภาพ คณะฯ ได้ตระหนักถึงความส าคัญของการพัฒนาการเรียนการสอนเพ่ือ
สร้างบัณฑิตให้เป็นผู้น า มีความคิดสร้างสรรค์ และมีทักษะที่จ าเป็นในการพัฒนาสู่ความเป็นมืออาชีพ วิธีการหนึ่งที่
สามารถท าให้คณะฯ บรรลุเป้าหมายตามพันธกิจดังกล่าว คือ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ที่
สอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานประกันคุณภาพ ที่ได้ก าหนดให้มีการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและการวิจัย  ตามท่ี
คณะฯ มุ่งเน้นกระบวนการจัดการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญ ด้วยวิธีการสอนที่หลากหลาย จึง
ได้จัดให้มีโครงการการจัดการความรู้ในกระบวนการจัดการเรียนสอน โดยการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กร ซึ่ง
กระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสาร มาพัฒนาให้เป็นระบบ เพ่ือให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และ
พัฒนาตนเองให้เป็นผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยเป็นการน าจุดแข็ง (Strengths) ด้านบุคลากร และ
การมีเครือข่ายทางวิชาการของคณะฯ มาเสริมสร้างศักยภาพในการจัดการเรียนการสอน จะท าให้เกิดการสร้างความรู้ อัน
จะน าไปสู่การมีนวัตกรรม (Innovation) การพัฒนาขีดความสามารถ (Competency) และการเสริมสร้างประสิทธิภาพ 
(Efficiency) ด้านการจัดการเรียนการสอนเพ่ือให้กระบวนการผลิตบัณฑิตตามพันธกิจของคณะฯ มีประสิทธิภาพสูงสุด  

คณะกรรมการการจัดการความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ เล็งเห็นถึงความส าคัญดังกล่าวซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการ
บริหารหลักสูตร จึงจัดท าโครงการนี้ในหัวข้อการท าวิจัยเพ่ือใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการเพ่ือรวบรวมให้เกิด
แนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) แล้วน าแนวปฏิบัติดังกล่าวน าไปเผยแพร่ ประยุกต์ใช้กับการเรียนการสอนทั้งภาคทฤษฎี
และภาคปฏิบัติต่อไป  
 
วัตถุประสงค์ 

1) เพ่ือให้เกิดการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของอาจารย์ภายในคณะสาธารณสุขศาสตร์ เพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ใน
การพัฒนาการวิจัยของหลักสูตรสาธารณสุขศาสตรบัณฑิต 
 2) เพ่ือรวบรวมแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) ในการพัฒนาการเรียนการท าวิจัยในหลักสูตรสาธารณสุขศา
สตรบัณฑิต 
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 3) เพ่ือน าความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี ที่ได้รับจากการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปใช้ในการพัฒนาอาจารย์ให้มี
ความรู้ด้านการท าวิจัย และกระตุ้นให้น าความรู้ลงไปใช้ในการปฏิบัติจริงเพื่อพัฒนาการจัดการเรียนการสอน ทั้ง
ภาคทฤษฎีและปฏิบัติ และขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ 
กลุ่มเป้าหมาย  
 อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์ จ านวน 18 ท่าน  
 
ผลที่คาดว่าจะได้รับ 

1) คณะฯมีแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2) อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความเข้าใจในเรื่องขอการท าวิจัย และสามารถท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ

อันจะน าไปสู่การท าวิจัยเพื่อประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3) อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าทาง

การศึกษา และวิชาชีพแผนการด าเนินงาน 
 

P D หัวข้อด าเนินการ เดือน 
C A ม.ค. ก.พ. มี.ค. 

P 
ประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้เพ่ือวางแผนการจัดกิจกรรมก าหนดวัน    

เสนอขออนุมัติโครงการตามข้ันตอน    

D 
จัดเตรียมสถานที่และวัสดุอุปกรณ์ท่ีใช้ในการด าเนินโครงการ    

ด าเนินกิจกรรมตามแผนกิจกรรมที่วางไว้    

C 

ขั้นตอนการติดตามตรวจสอบขณะด าเนินงาน    

สังเกตพฤติกรรมของผู้เข้าร่วมโครงการ    

แบบประเมินโครงการ    

A 
จัดท ารายงานการประเมินผลโครงการ    

รวบรวมและบันทึกความคิดเห็นและข้อเสนอแนะจากผู้เข้าร่วมโครงการ เพ่ือใช้ในการ
ด าเนินงานครั้งต่อไป 

   

 
 

ก าหนดการของโครงการ 
 

วันเสาร์ที่ 4 กุมภาพันธ์ 2559 
 9.00 น. เริ่มด าเนินโครงการ ในหัวข้อ ก าหนดหัวข้อการจัดการความรู้เกี่ยวกับการท างานวิจัยที่ดี 
13.00 น. รูปแบบของการท าวิจัยและตัวอย่างความส าเร็จในการท าวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานในระดับ
นานาชาติ 
วันอาทิตย์ที่ 5 กุมภาพันธ์ 2559 
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9.00 – 16.00 น. จัดกิจกรรม Workshop การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในหัวข้อ รูปแบบของการท า
วิจัยและตัวอย่างความส าเร็จในการท าวิจัยเพ่ือเผยแพร่ผลงานในระดับนานาชาติโดยเน้นรูปแบบของ
กระบวนการในการท าวิจัยเพื่อประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ   

หมายเหตุ : หลังจากกิจกรรมเสร็จสิ้น มอบหมายให้อาจารย์ทุกท่านน าความรู้ที่ได้ไปสู่การปฏิบัติจริง ในการพัฒนาการท า
วิจัย วิเคราะห์ความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และการน าไปปฏิบัติจริง บันทึกเป็นลาย
ลักษณ์อักษร เพื่อจัดท าเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Good Practice) และน าเสนอในการประชุมของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
จ านวน 2 ครั้ง และ/หรือ ท าการวิจัยในชั้นเรียนจากได้น าความรู้ไปสู่การปฏิบัติจริงโดยการเผยแพร่ความรู้บนเว็บไซด์ 
 

สรุปการประเมินระดับความพึงพอใจผู้เข้าร่วมการจัดการความรู้ของคณะสาธารณสุขศาสตร์ 
 
ผลการประเมินการตอบแบบสอบถามของผู้เข้าร่วมประชุม 
 

เนื้อหาการประเมิน 
ท่านเห็นด้วย 

มากที่สุด มาก ปานกลาง น้อย น้อยที่สุด 

1. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์ 11.11% 77.78% 11.11% - - 
2. เวลาและสถานที่ เหมาะสม 0 77.88% 22.22% - - 

3. ความรู้ที่ได้รับหลังการจดัโครงการ 0 83.33% 16.67% - - 
4. ท่านสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 22.22 77.78% 0% - - 

5. ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ 16.67 83.33% 0% - - 
 
ข้อมูลจากผู้รว่มประชุมตอบแบบสอบถาม ทั้งหมดจ านวน 18 คน 
 
ผลการประเมินคะแนน 
 

เนื้อหาการประเมิน คะแนนที่ได้จากการประเมิน 
1. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ 4.00 

2. เวลาและสถานที่ เหมาะสม 3.78 
3. ความรู้ที่ได้รับหลังการจดัโครงการ 3,83 

4. ท่านสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้ 4.22 
5. ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ 4.17 

 
หมายเหตุ  ระดับคะแนน 4.50 – 5.00 กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดีมาก 

ระดับคะแนน 3.50 – 4.49 กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์ดี 
ระดับคะแนน 2.50 – 3.49 กิจกรรมอยู่ในเกณฑ์พอใช้ 
ระดับคะแนน 1.50 – 2.49 กิจกรรมควรปรับปรุง 
ระดับคะแนน 0.00 – 1.49 กิจกรรมไม่ประสบความส าเร็จ 
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ประเมินผลการด าเนินการโครงการ 
โครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM) ได้ด าเนินการจนประสบความส าเร็จตามวัตถุประสงค์ โดยพิจารณาตัวชี้วัด 
ดังต่อไปนี้ 

๑. ตัวชีว้ัดเชิงคุณภาพ : ผู้เข้าร่วมโครงการฯ ทั้งหมดมีความพึงพอใจเฉลี่ยอยู่ในเกณฑ์ดี เฉลี่ย 4.17 
(จากคะแนนเต็ม 5) คิดเป็นร้อยละ 80 ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ว่ามีความพึงพอใจเฉลี่ยร้อยละ 80 

๒. ตัวชีว้ัดเชิงเวลา: โครงการด าเนินการแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่ก าหนดไว้ คิดเป็นร้อยละ 100 
ซ่ึงเป็นไปตามเป้าหมายที่ให้มีการด าเนินโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 

๓. ตัวชีว้ัดเชิงปริมาณ : มีผู้เข้าร่วมโครงการคณะสาธารณสุขจ านวน 18 ท่าน คิดเปน็ ร้อยละ 100 ของ 
จ านวนคณาจารย์ในคณะ ซึ่งเป็นไปตามเป้าหมายที่ให้มีการด าเนินโครงการ ตามระยะเวลาที่ก าหนดอย่างน้อยร้อยละ 80 
ผลที่ได้รับ 
1. คณะฯมีแนวทางการพัฒนาไปสู่การสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
2. อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มีความเข้าใจในเรื่องขอการท าวิจัย และสามารถท าวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพอันจะ
น าไปสู่การท าวิจัยเพื่อประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
3. อาจารย์คณะสาธารณสุขศาสตร์มีการพัฒนาตนเองตลอดเวลา และมีโอกาสพัฒนาสู่ความเป็นผู้น าทางการศึกษา และ
วิชาชีพ 
ปัญหาและอุปสรรคในการด าเนินการ 
1. เนื่องจากคณะฯมีอาจารย์ใหม่หลายท่านจึงต้องใช้ระยะเวลาในการท าความเข้าใจค่อนข้างมากประกอบกับยังขาด
ประสบการณ์ในเรื่องดังกล่าวจึงอาจเชื่อมโยงองค์ความรู้เพ่ือไปใช้ประโยชน์ได้ไม่ดีนัก 
2. หากมีเวลาในการด าเนินงานมากพอก็จะสามารถที่จะท า Workshop เกี่ยวกับกับการน าข้อสอบเก่ามาวิพากษ์ถึงความ
เหมาะสมและหาแนวทางการปรับปรุงแก้ไขเพ่ือให้เกิดความสมบูรณ์มากยิ่งข้ึน ซึ่งจะเสริมสร้างความรู้ความเข้าใจพร้อม
ทั้งการลงมือปฏิบัติ ให้กับ คณาจารย์ได้มากยิ่งขึ้น 
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ภาพกิจกรรมโครงการการจัดการองค์ความรู้ (KM)  
การจัดการองค์ความรู้ (KM) ครั้งที่ 2  เรื่อง รูปแบบในการท าวิจัยเพื่อใช้ประกอบการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
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แบบประเมินโครงการจัดการองค์ความรู้ คณะสาธารณสุขศาสตร์ 
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเวสเทิร์น วิทยาเขตกาญจนบุรี 
วันพุธที่ ๑๐ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๙ 

โปรดท าเครื่องหมาย  ในข้อที่ท่านเห็นว่าเหมาะสมที่สุด 
 

เนื้อหาการประเมิน 
ระดับความพึงพอใจ 

ดีมาก (5) ดี (4) ปานกลาง (3) พอใจ (2) ปรับปรุง (1) 

1. การด าเนินโครงการสอดคล้องกับวัตถุประสงค ์      
2. เวลาและสถานที่ เหมาะสม      

3. ความรู้ที่ได้รับหลังการจดัโครงการ      

4. ท่านสามารถน าความรู้ไปปฏิบัติได้      
5. ความพึงพอใจภาพรวมของโครงการ      

 
ส่วนที่ 4 ข้อเสนอแนะอ่ืนๆ  
............................................................................................................................. ..................................................................
............................................................................................................................................................................. ..................
................................................................................................................. ..............................................................................  

 
ขอขอบคุณทุกความเห็นของท่าน  

ฝ่ายประเมินผล 


