คํานํา
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้มีคําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร โดยกําหนดให้มีหน้าที่และความรับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย กรอบ
แนวทางและทิศทางการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จัดทําแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน และ
ดําเนินการจัดการความรู้ของหน่วยงานตามแผนงานที่กําหนด เพื่อให้บุคลากรมีความเข้าใจเกี่ยวกับการจัดการความรู้
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกันในการทํางาน ซึ่งเป็นการขับเคลื่อนองค์กรไปสู่ความเป็นศูนย์กลางบริหารการวิจัย
และงานสร้างสรรค์
ดั ง นั้ น คณะกรรมการจั ด การความรู้ ฯ จึ ง ได้ จั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู้ ข องสถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา
มหาวิทยาลัยศิลปากร (SURDI KM Plan) ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 ขึ้น เพื่อให้บุคลกรภายใน
สถาบันวิจัยและพัฒนาได้เข้าใจในระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน เปิดโอกาสให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ และถ่ า ยทอดความรู้ ซึ่งกั น และกั น ซึ่ งเป็ น การเสริ มสร้ า งความสั มพั น ธ์ ที่ดีในการทํ า งานร่ ว มกั น เพื่ อ
ขับเคลื่อนองค์กร นอกจากบุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา ในแผนการจัดการความรู้ยังมุ่งเน้นให้คณาจารย์รุ่น
ใหม่ภายในมหาวิทยาลัยศิลปากรได้เข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตามความต้องการของผู้วิจัยต่อไป
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
27 ธันวาคม 2556
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สารบัญ
หน้า
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

1

ปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

3

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557

6

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”

21

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

23
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แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
(SURDI KM Plan)
ข้อมูลทั่วไปของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประวัติความเป็นมาของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนามหาวิทยาลัยศิลปากรเดิมชื่อ “โครงการสถาบันวิจัยมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์”
ตั้งขึ้นเมื่อปี พ.ศ. 2520 เพื่อเป็นหน่วยงานกลางในการดําเนินการและประสานงานด้านการวิจัย ต่อมาในปี พ.ศ. 2521
ได้เปลี่ยนชื่อเป็น “โครงการจัดตั้งศูนย์วิจัย” เพื่อขยายขอบข่ายงานให้ครอบคลุมทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลัย และในปี
พ.ศ. 2526 ได้กําหนดแนวทางการวิจัยเพื่อมุ่งเน้นให้ความสําคัญ กับภูมิภาคตะวันตก 8 จังหวัด ซึ่งประกอบด้วย
นครปฐม สมุทรสาคร กาญจนบุรี เพชรบุรี ประจวบคีรีขันธ์ สมุทรสงคราม ราชบุรี และสุพรรณบุรี
สถาบันวิจัยและพัฒนาจัดตั้งขึ้นอย่างเป็นทางการเมื่อปี พ.ศ. 2534 เป็นหน่วยงานที่มีฐานะเทียบเท่าคณะวิชา
ในมหาวิทยาลัยศิลปากร ทําหน้าที่เป็น ศูนย์กลางการบริหารจัดการและประสานงานด้านการวิจัยพื้นฐานและการวิจัย
ประยุกต์ ให้คําปรึกษาจัดหาและบริการข้อมูลด้านการวิจัยและพัฒนา
ปัจจุบันสถาบันวิจัยและพัฒนาได้ปรับปรุง เปลี่ยนแปลงการปฏิบัติงานให้สอดคล้องกับความต้องการ และ
สภาพแวดล้อมของมหาวิทยาลัยและสังคมส่วนรวมมากขึ้นโดยขยายขอบเขตของการวิจัย ซึ่งเดิมเน้นวิจัยและพัฒนาใน
พื้นที่ภูมิภาคตะวันตก มุ่งสู่การวิจัยพื้นฐาน (Basic Research) และการวิจัย ประยุกต์ (Applied Research) เพื่อสร้าง
องค์ความรู้ทั้งส่วนที่เป็นท้องถิ่น สังคม วัฒนธรรมไทย และสากล ทั้งประยุกต์องค์ความรู้สู่การปฏิบัติพัฒนาให้แก่
ท้องถิ่นสังคมไทยและสากล เช่นกัน ทั้งนี้เพราะสภาพของ มหาวิทยาลัยศิลปากรเป็นมหาวิทยาลัยที่มุ่งตอบสนองสังคม
ทุกๆ ส่วนของประเทศ และต้องก้าวหน้าไปพร้อมๆ กับสถาบันอุดมศึกษานานาชาติ
ปณิธาน
“ส่งเสริมการพัฒนาและเผยแพร่การวิจัยและสร้างสรรค์”
วิสัยทัศน์
“ศูนย์กลางบริหารการวิจัยและงานสร้างสรรค์”
วัตถุประสงค์
1. ส่งเสริม สนับสนุนให้บุคลากรของมหาวิทยาลัยศิลปากรทําการวิจัยและงานสร้างสรรค์ในสาขาวิชา
ต่างๆ เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการและสร้างความเข้มแข็งแก่ชุมชนและสังคม
2. ส่งเสริม สนับสนุนให้เกิดความร่วมมือการทําวิจัยและงานสร้างสรรค์ร่วมกันระหว่างบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยศิลปากร
3. ส่งเสริม สนับสนุ นการเผยแพร่ การนําเสนอผลงานวิจั ยและงานสร้างสรรค์ไปใช้ประโยชน์ สู่
สาธารณชน
พันธกิจ
1. กําหนดระบบและกลไกที่ สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ นโยบายการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของ
มหาวิทยาลัยศิลปากร
2. ศูนย์กลางการพัฒนาระบบบริหารจัดการวิจัยและงานสร้างสรรค์ของมหาวิทยาลัยศิลปากร
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จากการที่สถาบันวิจัยและพัฒนา มีคําสั่งที่ 011/2556 ลงวันที่ 7 สิงหาคม 2556 เรื่อง ยกเลิกคําสั่งและแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา จํานวน 8 คน ประกอบด้วย
1. ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
2. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
3. รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
4. นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
กรรมการ
5. นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
กรรมการ
6. นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
กรรมการ
7. นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
กรรมการ
8. นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
กรรมการและเลขานุการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ทําหน้าที่เกี่ยวกับเรื่องการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา โดยมีความ
รับผิดชอบเกี่ยวกับการกําหนดนโยบาย กรอบแนวทาง และทิศทางการจัดทําแผนการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
จัดทําแผนการจัดการความรู้ ดําเนินการจัดการความรู้ตามแผนที่กําหนด ประชาสัมพันธ์เผยแพร่การจัดการความรู้ของ
หน่วยงานแก่ประชาคม รายงานการปฏิบัติงานตามแผน ตลอดจนติดตามและประเมินผลความสําเร็จของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน ซึ่งในปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 นี้ คณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ได้จัดทําแผนการ
จัดการความรู้ โดยได้กําหนดปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการจัดการความรู้ฯ ดังตารางในหน้า 3
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ปฏิทินการทํางานของคณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557
ระยะเวลา
รายละเอียดการดําเนินงาน

2556

2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
1) มี ก ารแต่ ง ตั้ ง คณะกรรมการ 
จัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา โดยมีผู้บริหารระดับสูงและ
บุ ค ลากรที่ เ ป็ น ตั ว แทนรั บ ผิ ด ชอบ
พั น ธกิ จ หลั ก ของสถาบั น ร่ ว มเป็ น
คณะกรรมการฯ
2) ประชุ ม คณะกรรมการฯ เพื่ อ
ทบทวนแผนการจัดการความรู้เดิม
และกํ า หนดประเด็ น ความรู้ แ ละ
เป้ า หมายของการจั ด การความรู้
ใหม่ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของ
สถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการวิจัย



3) ประชุ ม คณะกรรมการ เพื่ อ
กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ
พั ฒ นาความรู้ แ ละทั ก ษะด้ า นการ
วิ จั ย อย่ า งชั ด เจนตามประเด็ น
ความรู้ที่กําหนดในข้อ 2



4) ติ ด ตามและรายงานผลการ
จัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) ตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา (รอบ 6 เดื อ น ตามปี
การศึกษา 2556)



5) จัดทําแผนปฏิบัติการการจัดการ
ความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจํ า ปี ง บประมาณ 2557 และ
ส่งไปยังสํานักงานประกั นคุณภาพ
การศึกษา
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ระยะเวลา
รายละเอียดการดําเนินงาน

2556

2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
6 ) จั ด ทํ า ป ฏิ ทิ น ก า ร ทํ า ง า น
คณะกรรมการจั ด การความรู้ ข อง
สถาบั น วิ จั ย และพั ฒ นา ประจํ า ปี
งบประมาณ 2557
7) เริ่ ม ดํ า เนิ น โครงการ “การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง การบริหาร
งานวิจัยแบบครบวงจร”





8) เริ่ ม ดํ า เนิ น งาน “การเผยแพร่ 
ป ร ะ ช า สั ม พั น ธ์ ขั้ น ต อ น
กระบวนการขอทุ น อุ ด หนุ น การ
วิจัย”
9) ติ ด ตามและรายงานผลการ
จัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) ตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ ก ษา (รอบ 9 เดื อ น ตามปี
การศึกษา 2556)



10) จัดกิจกรรมโครงการแลกเรียน
เรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัย
แบบครบวงจร”



11) จั ด ทํ า แบบประเมิ น ความรู้
ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการขอ
ทุ น ประเภทต่ า งๆ บนเว็ บ ไซต์
สถาบันวิจัยและพัฒนา



12) คณะกรรมการฯ ประมวลผล
แบบติ ด ตามความเข้ า ใจในเรื่ อ ง
ร ะ บ บ บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
ห น่ ว ย ง า น ( ข้ อ 7 . 6 ) แ ล ะ
แบบสอบถามความเข้ า ใจของ
คณาจารย์รุ่นใหม่ (ข้อ 8.6)
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ระยะเวลา
รายละเอียดการดําเนินงาน

2556

2557

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
13) ติ ด ตามและรายงานผลการ
จัดการความรู้ (ตัวบ่งชี้ที่ 7.2) ตาม
เ ก ณ ฑ์ ก า ร ป ร ะ กั น คุ ณ ภ า พ
การศึ กษา (รอบ 12 เดื อน ตามปี
การศึกษา 2556) พร้อมส่งเอกสาร
หลั ก ฐานเพื่ อ รองรั บ การตรวจ
ประกั น คุ ณ ภาพการศึ กษาภายใน
ของหน่วยงาน
14) ประชุมกลุ่มย่อย เพื่อประเมิน
แผนปฏิ บั ติ การการจั ด การความรู้
ประจําปีงบประมาณ 2557 พร้อม
นํ า ข้ อ เสนอจากคณะกรรมการ
ตรวจประเมิ น มาเป็ น แนวทางใน
การปรับปรุงแก้ไข
15) ประชุ มคณะกรรมการฯ เพื่ อ
รายงานผลการประเมินแผนปฏิบัติ
การการจั ด การความรู้ ประจํ า ปี
งบประมาณ 2557 และทบทวน
เพื่อวางแนวทางสําหรับการจัดทํ า
แผนในปีต่อไป
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แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_6
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สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_10

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_11

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_12

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_13

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_14

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_15
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แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 (SU KM 010)
หน่วยงาน สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ขอบเขต KM 1 ระบบบริหารงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย KM 1 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใจในระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
ชื่องาน/โครงการ
1. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดสรรทุนวิจัยแบบครบวงจร”
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เป้าหมาย KM 2 คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนาและส่งข้อเสนอ
โครงการวิจัยได้ตามความต้องการของผู้วิจัย
ชื่องาน/โครงการ
1. การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_18

แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 (SU KM 011)
ขอบเขต KM 1 ระบบบริหารงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย บุคลากรภายในสถาบันวิจัยและพัฒนา
เป้าหมาย KM 1 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใจในระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
ชื่องาน/โครงการ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การจัดสรรทุนวิจัยแบบครบวงจร”

จัดทําแบบสอบถามความเข้าใจ คณ ะก รร มก า ร
ในเรื่ อ งระบบบริ ห ารงานวิ จั ย จัดการความรู้ของ
ของหน่วยงาน
สถาบั น วิ จั ย และ
พัฒนา
กําหนดองค์ความรู้ที่จะ
ถ่ายทอด

มกราคม 2557

ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงาน
คน
เงิน
สิ่งของ
IT



มกราคม 2557



การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้

จัดทําเอกสารอย่างเป็นระบบ

กุมภาพันธ์ 2557



การเข้าถึงความรู้

เผยแพร่เอกสาร

มีนาคม 2557



การแบ่งปันความรู้

การจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้

เมษายน 2557



การเรียนรู้

จัดทําแบบติดตามความเข้าใจ
ในเรื่องระบบบริหารงานวิจัย
ของหน่วยงาน

พฤษภาคม 2557



ขั้นตอน
KM
การสร้างและแสวงหา
ความรู้
การจัดการความรู้ให้
เป็นระบบ

กิจกรรมของโครงการ

ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดําเนินการ

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
จํ า นวนบุ ค ลากรมี ค วามรู้
ความเข้ าใจในเรื่ องระบบ
บ ริ ห า ร ง า น วิ จั ย ข อ ง
หน่ ว ยงานเพิ่ ม ขึ้ น ไม่ น้ อ ย
กว่าร้อยละ 50
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แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557 (SU KM 011)
ขอบเขต KM 1 ระบบบริหารงานวิจัย
กลุ่มเป้าหมาย คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัย
เป้าหมาย KM 2 คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ขอรับทุนอุดหนุนการวิจัยเข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตาม
ความต้องการของผู้วิจัย
ชื่องาน/โครงการ การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย
ผู้รับผิดชอบ

ช่วงเวลาดําเนินการ

คณะกรรมการจั ด การ
ความรู้ของสถาบันวิจัย
และพัฒนา

ตุลาคม 2556

ปัจจัยที่ใช้ในการดําเนินงาน
คน
เงิน
สิ่งของ


ตุลาคม 2556



พฤศจิกายน 2556



มกราคม 2557



การแบ่งปันความรู้ เผยแพร่ตามช่องทางต่างๆ

มีนาคม 2557







การเรียนรู้

เมษายน 2557







ขั้นตอน
กิจกรรมของโครงการ
KM
การสร้างและ
กําหนดหัวข้อความรู้
แสวงหาความรู้
การจัดการความรู้ รวบรวมความรู้ให้เป็น
ให้เป็นระบบ
หมวดหมู่
การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
การเข้าถึงความรู้

จัดลําดับความสําคัญของ
ข้อมูลที่จะเผยแพร่
จัดทําเป็นระบบสารสนเทศ
แบบสอบถามความเข้าใจของ
คณาจารย์รุ่นใหม่ที่ขอรับทุน
อุดหนุนการวิจัย

IT

ผลที่คาดว่าจะได้รับ
ร้ อ ยละความเข้ า ใจ
ของคณาจารย์รุ่นใหม่
ที่ ข อรั บ ทุ น อุ ด หนุ น
การวิจั ย ไม่น้ อยกว่ า
ร้อยละ 80



คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ได้มีการประชุมร่วมกันเมื่อวันอังคารที่ 29 เมษายน 2557 ณ ห้องระเบียงวิจัย สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อพิจารณา
กิจกรรมตามแผนงาน และเห็นชอบดําเนินงานจัดการความรู้ ดังนี้
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_20

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนการจัด การความรู้ ของสถาบั น วิจั ยและพั ฒนา ประจํา ปี การศึ กษา 2556/ปี งบประมาณ พ.ศ.2557
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดําเนินการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาส
พบปะ พูดคุย และแลกเปลี่ยนประสบการณ์การทํางานร่วมกัน อันนําไปสู่ความร่วมมือ ร่วมแรง ร่วมใจในการปฏิบัติงาน
ให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการเรียนรู้
2. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
4.2 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
4.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรในองค์กร
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
5. วิธีการดําเนินการ
จัดทําแบบสอบถามความเข้าใจก่อนและหลังในเรื่องระบบบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และการจัด
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6. สถานที่
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
7. ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.
8. คณะกรรมการ
8.1 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
8.2 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
8.3 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
8.4 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
กรรมการ
8.5 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
กรรมการ
8.6 นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
กรรมการ
8.7 นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
กรรมการ
8.8 นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
กรรมการและเลขานุการ
10. งบประมาณ จํานวน 2,635 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน) จากเงินรายได้นอกงบประมาณประจําปี 2557
โครงการพัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุน (งบพัฒนาบุคลากร) ส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา ค่าใช้จ่ายต่างๆ ประกอบด้วย
สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_21

ค่าอาหารว่าง (จํานวน 1 มื้อ x 17 คน x 35 บาท)
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 17 คน x 120 บาท)
รวม (สองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)

595
2,040
2,635

บาท
บาท
บาท

11. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน
9.2 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
9.3 เกิดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
12. ตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ
จํานวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_22

การเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอทุนอุดหนุนการวิจัย
1. หลักการและเหตุผล
ตามแผนการจัด การความรู้ ของสถาบั น วิจั ยและพั ฒนา ประจํา ปี การศึ กษา 2556/ปี งบประมาณ พ.ศ.2557
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ขั้นตอน กระบวนการขอ
ทุนอุดหนุนการวิจัย ซึ่งได้ดําเนินการเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่
เข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้
ตามความต้องการของผู้วิจัย
2. วัตถุประสงค์
เพื่อให้คณาจารย์รุ่นใหม่เข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และ
สามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตามความต้องการของผู้วิจัย
3. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
4. กลุ่มเป้าหมาย
คณาจารย์รุ่นใหม่ที่เข้าปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยศิลปากร ตั้งแต่เดือนมิถุนายน 2555 ถึงเดือนเมษายน 2557
5. วิธีการดําเนินการ
จัดทําแบบประเมินความรู้ความเข้าใจขั้นตอนกระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและพัฒนา
6. คณะกรรมการ
6.1 ผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประธานกรรมการ
6.2 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ กรรมการ
6.3 รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
กรรมการ
6.4 นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
กรรมการ
6.5 นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
กรรมการ
6.6 นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
กรรมการ
6.7 นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
กรรมการ
6.8 นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
กรรมการและเลขานุการ
7. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
คณาจารย์รุ่นใหม่ได้รับทราบข้อมูลและเข้าใจขั้นตอน กระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ ของสถาบันวิจัยและ
พัฒนา และสามารถจัดส่งข้อเสนอโครงการวิจัยได้ตามความต้องการของผู้วิจัย
8. ตัวชี้วัดความสําเร็จ
คณาจารย์รุ่นใหม่มีความพึงพอใจและเข้าใจขั้นตอนกระบวนการขอทุนประเภทต่างๆ บนเว็บไซต์สถาบันวิจัยและ
พัฒนา ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80

สถาบันวิจยั และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร_23

