รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
ภายใต้แผนการจัดการความรูข้ องสถาบันวิจัยและพัฒนา
ประจาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557

วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร

ดาเนินการโดย
คณะกรรมการจัดการความรูข้ องสถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร

รายงานสรุปผลการดาเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
ภายใต้แผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ประจาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ 2557
หน้า
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”

1

ผลการทดสอบการวัดผลความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

3

สรุปผลการดาเนินงานโครงการ

8

สรุปการประเมินผลโครงการ

9

ผลที่ได้จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”

13

ภาพประกอบการดาเนินโครงการ

14

ภาคผนวก
- บันทึกข้อความขออนุมัติจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
“การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”

17

- รายชื่อผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
“การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”

18

- แบบทดสอบเพื่อการวัดผลความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน

19

- เอกสารประกอบกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

26

- แบบประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง
“การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”

45

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__0

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557
ณ ห้องประชุม สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
1. ชื่อโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
2. ผู้รับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
3. หลักการและเหตุผล
ตามแผนการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒ นา ประจาปีการศึกษา 2556/ปีงบประมาณ พ.ศ.2557
คณะกรรมการจัดการความรู้ของสถาบันวิจัยและพัฒนา ต้องดาเนินการจัดโครงการเพื่อให้บุคลากรในองค์กรได้มีโอกาส
พบปะ พู ด คุ ย และแลกเปลี่ ย นประสบการณ์ ก ารท างานร่ว มกั น อั น น าไปสู่ ค วามร่ว มมื อ ร่ว มแรง ร่ว มใจในการ
ปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพ ประสิทธิผล และเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและพัฒนาองค์กรไปสู่องค์การแห่งการ
เรียนรู้
4. วัตถุประสงค์
4.1 เพื่อให้บุคลากรเข้าใจในระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
4.2 เพื่อให้บุคลากรได้มีโอกาสแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกัน
4.3 เพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อกันระหว่างบุคลากรในองค์กร
5. วิธีการดาเนินการ
จัดทาแบบสอบถามความเข้าใจก่อนและหลังในเรื่องระบบบริหารงานวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา และการ
จัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน
6. ผู้เข้ารับการอบรม
ผู้บริหารและบุคลากรสถาบันวิจัยและพัฒนา
7. สถานที่
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม
8. ระยะเวลา
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00 น.
9. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
9.1 เกิดการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และถ่ายทอดความรู้ซึ่งกันและกันภายในหน่วยงาน
9.2 ก่อให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบุคลากรในองค์กร
9.3 เกิดแนวปฏิบัติที่ดีร่วมกันเพื่อใช้ในการพัฒนาองค์กร
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10. ตัวชี้วัดความสาเร็จของโครงการ
จานวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50
11. งบประมาณ จานวน 2,635 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบห้า บาทถ้วน) จากเงินรายได้นอกงบประมาณประจาปี
2557 โครงการพัฒ นาบุ คลากร เงิน อุดหนุ น (งบพัฒ นาบุคลากร) ส่ วนของสถาบันวิจัยและพัฒ นา ค่าใช้จ่ายต่างๆ
ประกอบด้วย
ค่าอาหารว่าง (จานวน 1 มื้อ x 17 คน x 35 บาท)
595
บาท
ค่าอาหารกลางวัน (1 มื้อ x 17 คน x 120 บาท)
2,040
บาท
รวม
2,635
บาท
(สองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
หมายเหตุ : ขอถัวจ่ายทุกรายการ
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ผลการทดสอบ
การวัดผลความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
ส่วนที่ 1 ผลคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตาราง 1 : สรุปคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Pretest) ในการทาแบบทดสอบเพื่อการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากรเกี่ยวกับ
ระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อ – นามสกุล
1) ผศ.ดร. อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ผศ.ดร. บูลย์จีรา ชิรเวทย์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
3) นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
4) นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
5) นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
6) นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
7) นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม
8) นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ
9) นางอาไพ อุดมสุด
10) นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา
11) นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
12) นางสาวน้าผึ้ง เมืองสมบัติ
13) นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
14) นายเอกพันธ์ หวานใจ
15) นางสาวณัฐธิดา เพทย์ประสิทธิ์

ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
(31 คะแนน) (9 คะแนน) (13 คะแนน) (7 คะแนน)
22
6
7

ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
รวม
(20 คะแนน) (20 คะแนน) (100 คะแนน)
19
16
70

18

4

13

7

12

16

70

18
25
31
27
23
25
22
21
19
23
29
24
25

4
9
9
6
8
8
6
8
5
4
9
8
6

8
13
10
13
7
5
7
3
5
3
10
11
7

3
7
7
4
4
7
5
4
3
7
7
7
7

15
20
20
17
20
15
19
17
6
20
18
8
16

16
18
20
18
20
16
12
12
14
12
16
16
16

64
92
97
85
82
76
71
65
52
69
89
74
77
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ตาราง 1 (ต่อ) : สรุปคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Pretest) ในการทาแบบทดสอบเพื่อการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อ – นามสกุล
16) นางสาวพิชญา หอมหวล
17) นางสาวลลิดา แสงอาทิตย์
18) นายมงคล วงษ์แก้ว
19) นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจวรกุล
20) นางสาวเขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน
21) นางลัดดา กุลชร
คะแนนรวม (N=21)
คะแนนเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ (%)

ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
(31 คะแนน) (9 คะแนน) (13 คะแนน) (7 คะแนน)
20
6
13
6
19
2
2
3
20
4
4
1
16
5
4
6
12
4
2
3
12
4
6
3
451
125
146
108
21.48
5.95
6.95
5.14
69.29
66.11
53.46
73.43

ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
รวม
(20 คะแนน) (20 คะแนน) (100 คะแนน)
10
12
67
4
14
44
17
6
52
6
10
47
10
14
45
9
14
48
298
308
1,436
14.19
14.67
68.38
70.95
73.35
68.38%

จากผลการทดสอบสามารถเรียงลาดับเปอร์เซ็นต์ (%) ของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละแบบทดสอบจากคะแนนของผู้ทาแบบทดสอบ จานวน 21 คน พบว่า
อันดับ 1 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 5 “เว็บไซต์ของหน่วยงาน”
คะแนนเฉลี่ย 5.14 คะแนน
อันดับ 2 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 7 “ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา”
คะแนนเฉลี่ย 14.67 คะแนน
อันดับ 3 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 6 “ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา”
คะแนนเฉลี่ย 14.19 คะแนน
อันดับ 4 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 2 “บุคลากร และ ภาระงาน”
คะแนนเฉลี่ย 21.48 คะแนน
อันดับ 5 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 3 “ประเภททุน และ แหล่งเงิน”
คะแนนเฉลี่ย 5.95 คะแนน
อันดับ 6 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 4 “ขั้นตอนการจัดสรรทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา”
คะแนนเฉลี่ย 6.95 คะแนน

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

73.43%
73.35%
70.95%
69.29%
66.11%
53.46%
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ส่วนที่ 2 ผลคะแนนการทาแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตาราง 2 : สรุปคะแนนการทาแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Posttest) ในการทาแบบทดสอบเพื่อการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อ – นามสกุล
1) ผศ.ดร. อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ผศ.ดร. บูลย์จีรา ชิรเวทย์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
3) นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
4) นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
5) นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
6) นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
7) นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม
8) นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ
9) นางอาไพ อุดมสุด
10) นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา
11) นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
12) นางสาวน้าผึ้ง เมืองสมบัติ
13) นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
14) นายเอกพันธ์ หวานใจ
15) นางสาวณัฐธิดา เพทย์ประสิทธิ์
16) นางสาวพิชญา หอมหวล
17) นางสาวลลิดา แสงอาทิตย์
18) นายมงคล วงษ์แก้ว

ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
รวม
(31 คะแนน) (9 คะแนน) (13 คะแนน) (7 คะแนน) (20 คะแนน) (20 คะแนน) (100 คะแนน)
22
6
11
7
18
18
82
-

-

-

-

-

-

-

21
31
30
26
19
22
20
21
24
27
31
28
28
19

5
9
9
8
9
8
6
4
5
6
9
6
6
5

7
13
10
13
11
3
7
4
6
3
10
6
11
2

4
7
7
7
7
7
6
6
7
5
7
7
7
4

13
20
20
18
20
18
19
19
15
15
20
17
15
9

20
18
20
20
20
20
12
12
20
20
20
20
20
12

70
98
96
92
86
78
70
66
77
76
97
84
87
51
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ตาราง 2 (ต่อ) : สรุปคะแนนการทาแบบทดสอบหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Posttest) ในการทาแบบทดสอบเพื่อการวัดผลความรู้ความเข้าใจของผู้บริหารและบุคลากร
เกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ประจาปีการศึกษา 2556
ชื่อ – นามสกุล
19) นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจวรกุล
20) นางสาวเขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน
21) นางลัดดา กุลชร
คะแนนรวม (N=18)
คะแนนเฉลี่ย
เปอร์เซ็นต์ (%)

ตอนที่ 2
ตอนที่ 3
ตอนที่ 4
ตอนที่ 5
ตอนที่ 6
ตอนที่ 7
รวม
(31 คะแนน) (9 คะแนน) (13 คะแนน) (7 คะแนน) (20 คะแนน) (20 คะแนน) (100 คะแนน)
23
7
9
7
16
14
76
24
7
5
7
17
20
80
14
3
2
2
13
14
48
430
118
133
111
302
320
1,414
23.89
6.56
7.39
6.17
16.78
17.78
78.56
77.06
72.89
56.85
88.14
83.90
88.90
78.56%

จากผลการทดสอบสามารถเรียงลาดับเปอร์เซ็นต์ (%) ของคะแนนเฉลี่ยในแต่ละแบบทดสอบจากคะแนนของผู้ทาแบบทดสอบ จานวน 18 คน พบว่า
อันดับ 1 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 7 “ประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา”
คะแนนเฉลี่ย 17.78 คะแนน
อันดับ 2 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 5 “เว็บไซต์ของหน่วยงาน”
คะแนนเฉลี่ย 6.17 คะแนน
อันดับ 3 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 6 “ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา”
คะแนนเฉลี่ย 16.78 คะแนน
อันดับ 4 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 2 “บุคลากร และ ภาระงาน”
คะแนนเฉลี่ย 23.89 คะแนน
อันดับ 5 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 3 “ประเภททุน และ แหล่งเงิน”
คะแนนเฉลี่ย 6.56 คะแนน
อันดับ 6 แบบทดสอบความรู้ตอนที่ 4 “ขั้นตอนการจัดสรรทุนวิจัยของสถาบันวิจัยและพัฒนา”
คะแนนเฉลี่ย 7.39 คะแนน

คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น
คิดเป็น

88.90%
88.14%
83.90%
77.06%
72.89%
56.85%
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ส่วนที่ 3 การเปรียบเทียบผลคะแนนก่อนและหลังเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตาราง 3 : เปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ชื่อ – นามสกุล
1) ผศ.ดร. อริศร์ เทียนประเสริฐ
ผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา
2) ผศ.ดร. บูลย์จีรา ชิรเวทย์
รองผู้อานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนาฝ่ายวิชาการ
3) นายสุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
4) นางสาวตปนีย์ พรหมภัทร
5) นางสาววัชรี น้อยพิทักษ์
6) นางสาวหรรษา นิลาพันธ์
7) นางสาวสยุมพร ตามแนวธรรม
8) นางอารีย์วรรณ นวมนาคะ
9) นางอาไพ อุดมสุด
10) นางปิยพัชร์ สิทธิ์เดชตีรณา
11) นางวริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
12) นางสาวน้าผึ้ง เมืองสมบัติ
13) นางสาวกรรณิกา ตะกรุดโทน
14) นายเอกพันธ์ หวานใจ
15) นางสาวณัฐธิดา เพทย์ประสิทธิ์
16) นางสาวพิชญา หอมหวล
17) นางสาวลลิดา แสงอาทิตย์
18) นายมงคล วงษ์แก้ว
19) นางสาวสุภาภรณ์ ปัญจวรกุล
20) นางสาวเขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน
21) นางลัดดา กุลชร

Pretest
Posttest
(100 คะแนน) (100 คะแนน)
70
82

สถานภาพคะแนน
เพิ่มขึ้น

70

-

-

64
92
97
85
82
76
71
65
52
69
89
74
77
67
44
52
47
45
48

70
98
96
92
86
78
70
66
77
76
97
84
87
51
76
80
48

เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
ลดลง
เพิ่มขึ้น
เพิ่มขึ้น
เท่าเดิม

จากการเปรียบเทียบคะแนนการทาแบบทดสอบก่อนและหลังการเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ผู้บริหารและบุคลากร จานวน 21 คน พบว่า
 ทาแบบทดสอบได้คะแนนเพิ่มขึ้น
จานวน 14 คน
คิดเป็นร้อยละ 66.67
 ทาแบบทดสอบได้คะแนนลดลง
จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.29
 ทาแบบทดสอบได้คะแนนเท่าเดิม
จานวน 1 คน
คิดเป็นร้อยละ 4.76
 ไม่ได้ทาแบบทดสอบหลังเข้าร่วมกิจกรรม จานวน 3 คน
คิดเป็นร้อยละ 14.29
ในเป้าหมาย KM ที่ 1 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนาเข้าใจในระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน ใช้
จานวนบุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงานเพิ่มขึ้นไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 เป็นหน่วย
ที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม ดังนั้นจากการทาแบบทดสอบ จะเห็นว่า ผู้บริหารและบุคลากรทาแบบทดสอบ Posttest ได้
คะแนนมากกว่าการทาแบบทดสอบ Pretest มีจานวน 14 คน คิดเป็นร้อยละ 66.67 ซึ่งมากกว่าร้อยละ 50
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สรุปผลการดาเนินงาน
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร ได้ดาเนินการจัด โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหาร
งานวิจัยแบบครบวงจร” เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น. ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัย
และพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์ นครปฐม มีรายละเอียดดังนี้
1) ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 19 คน ประกอบด้วย
1.1 ผู้บริหารของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จานวน
1.2 บุคลากรของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จานวน

2
17

คน
คน

2) งบประมาณดาเนินงาน จานวน 2,635 บาท (สองพันหกร้อยสามสิบห้าบาทถ้วน)
งบประมาณจากเงินรายได้นอกงบประมาณประจาปี 2557 ส่วนของสถาบันวิจัยและพัฒนา จากโครงการ
พัฒนาบุคลากร เงินอุดหนุน (งบพัฒนาบุคลากร)
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สรุปผลการประเมิน
ความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจยั แบบครบวงจร”
ส่วนที่ 1 สถานภาพทั่วไปของผู้ตอบแบบสอบถาม
ผู้เข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จานวน 19 คน มีผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด 17 คน คิดเป็นร้อยละ
89.47 มีรายละเอียดดังตาราง 4
ตาราง 4 : รายละเอียดส่วนตัวของผู้ตอบแบบสอบถาม (N = 17)
สถานภาพทั่วไป

จานวน (คน)

ร้อยละ

รวม

2
15
17

11.8
88.2
100.0

รวม

6
3
6
2
17

35.3
17.6
35.3
11.8
100.0

รวม

1
10
6
0
17

5.9
58.8
35.3
0.0
100.0

6
3
1
5
2
17

35.3
17.6
5.9
29.4
11.8
100.0

7
2
1
0
0
7
17

41.2
11.8
5.9
0.0
0.0
41.2
100.0

1. เพศ
1.1 ชาย
1.2 หญิง
2. อายุ
2.1 ไม่เกิน 30 ปี
2.2 อายุ 31 – 40 ปี
2.3 อายุ 41 – 50 ปี
2.4 อายุ 51 ปีขึ้นไป
3. ระดับการศึกษา
3.1 ต่ากว่าปริญญาตรี
3.2 ปริญญาตรี
3.3 ปริญญาโท
3.4 ปริญญาเอก
4. สถานภาพ
4.1 ข้าราชการ
4.2 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
4.3 ลูกจ้างประจา
4.4 ลูกจ้างชั่วคราว
4.5 อื่นๆ เช่น ลูกจ้างโครงการ
รวม
5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา
5.1 น้อยกว่า 1 ปี
5.2 1-5 ปี
5.3 6-10 ปี
5.4 11-15 ปี
5.5 16-20 ปี
5.6 21 ปีขึ้นไป
รวม
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จากตาราง 4 พบว่า
1. เพศ
 อันดับที่ 1
 อันดับที่ 2
2. อายุ
 อันดับที่ 1
 อันดับที่ 1
 อันดับที่ 2
 อันดับที่ 3

เพศหญิง
เพศชาย

จานวน 15 คน
จานวน 2 คน

คิดเป็นร้อยละ 88.2
คิดเป็นร้อยละ 11.8

อายุไม่เกิน 30 ปี
อายุ 41 – 50 ปี
อายุ 31 – 40 ปี
อายุ 51 ปีขึ้นไป

จานวน
จานวน
จานวน
จานวน

6
6
3
2

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

3. ระดับการศึกษา
 อันดับที่ 1 ปริญญาตรี
 อันดับที่ 2 ปริญญาโท
 อันดับที่ 3 ต่ากว่าปริญญาตรี

จานวน
จานวน
จานวน

10 คน
6 คน
1 คน

คิดเป็นร้อยละ 58.8
คิดเป็นร้อยละ 35.3
คิดเป็นร้อยละ 5.9

6
5
3
2
1

คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ
คิดเป็นร้อยละ

35.3
29.4
17.6
11.8
5.9

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 อันดับที่ 1 น้อยกว่า 1 ปี
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
 อันดับที่ 1 21 ปีขึ้นไป
จานวน 7 คน คิดเป็นร้อยละ
 อันดับที่ 2 1-5 ปี
จานวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ
 อันดับที่ 3 6-10 ปี
จานวน 1 คน คิดเป็นร้อยละ

41.2
41.2
11.8
5.9

4. สถานภาพ
 อันดับที่ 1 ข้าราชการ
จานวน
 อันดับที่ 2 ลูกจ้างชั่วคราว
จานวน
 อันดับที่ 3 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา จานวน
 อันดับที่ 4 อื่นๆ เช่น ลูกจ้างโครงการ จานวน
 อันดับที่ 5 ลูกจ้างประจา
จานวน

คน
คน
คน
คน

คน
คน
คน
คน
คน

35.3
35.3
17.6
11.8
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ส่วนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการโดยภาพรวม
จากการวิเคราะห์ข้อมูลในแบบสอบถามโดยใช้ค่าเฉลี่ย ( ) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) ที่ได้จากการ
ประเมินผลการเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร” โดยกาหนดเกณฑ์ในการ
วิเคราะห์ข้อมูลไว้ดังนี้
เกณฑ์การคิดคะแนนแบบสอบถาม
ค่าเฉลี่ย 1.00 – 1.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 1.50 – 2.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 2.50 – 3.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 3.50 – 4.49 หมายถึง
ค่าเฉลี่ย 4.50 – 5.00 หมายถึง

มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อยที่สุด
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ น้อย
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ ปานกลาง
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มาก
มีความพึงพอใจอยู่ในระดับ มากที่สุด

ตาราง 5 : สรุปความพึงพอใจของผู้เข้าร่วมโครงการโดยภาพรวม (N = 17)
ประเด็นประเมินความพึงพอใจ
1. หัวข้อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจรรมการจัดการความรู้ (KM)
มีความน่าสนใจ ตรงกับความต้องการ
2. วันและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความ
เหมาะสม
3. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเหมาะสม
4. เอกสารประกอบการนาเสนอ มีความเหมาะสม
5. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัยระดับใด
6. หลังเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ท่านมีความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารงานวิจัยระดับใด
7. ท่านได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ และสามารถ
นาไปปรับใช้ได้จริง
8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รวม

4.29 (85.80%)

S.D.
0.85

ค่าระดับ อันดับที่
มาก
5

4.47 (89.40%)

0.72

มาก

4

4.65 (93.00%)
4.29 (85.80%)
2.82 (56.40%)

0.61
1.11
0.53

มากที่สุด
มาก
ปานกลาง

2
6
8

4.12 (82.40%)

0.60

มาก

7

4.47 (89.40%)

0.62

มาก

3

4.71 (94.20%)
4.23 (84.60%)

0.59
0.70

มากที่สุด
มาก

1

จากผลการประเมิน (ตาราง 5) การเข้าร่วมโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบ
วงจร” โดยรวม พบว่า ผู้ตอบแบบสอบถามมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมโครงการอยู่ ในระดับมาก มีค่าเฉลี่ย =
4.23 (84.60%) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน (S.D.) = 0.70 เมื่อจัดลาดับรายด้าน พบว่า มีความพึงพอใจ ดังนี้
อันดับที่ 1
ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.71 (94.20%), S.D. = 0.59)
อันดับที่ 2

สถานที่ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเหมาะสม
อยู่ในระดับมากที่สุด ( = 4.65 (93.00%), S.D. = 0.61)
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__11

อันดับที่ 3

ท่านได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ และสามารถ
นาไปปรับใช้ได้จริง
อยู่ในระดับมาก ( = 4.47 (89.40%), S.D. = 0.62)

ส่วนที่ 3 ข้อเสนอแนะอื่นๆ เพิ่มเติม
1) เอกสารประกอบการประชุม ควรจัดทาในรูปแบบที่สามารถอ่านได้ง่าย ตัวอักษรชัดเจน
2) ควรจัดการประชุมลักษณะเช่นนี้เป็นประจาและสม่าเสมอเพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีการทางานร่วมกันด้วยความ
เข้าใจในหน้าที่และบทบาทของตนเองในองค์กร และทางานอย่างมีความสุขและสบายใจ
ส่วนที่ 4 การสารวจความต้องการเพื่อประกอบการจัดการแลกเปลี่ยนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
1) ประเด็นหรือหัวข้อที่สนใจ อยากให้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป
- การทางานเป็นทีมเพื่อมุ่งเป้าหมาย/ประเด็นในเชิงปฏิบัติการจริง
- การหัวเราะบาบัด
- การเขียนโครงการ, การเขียนงบประมาณที่ถูกต้อง
- การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM) กับหน่วยงานอื่นภายในมหาวิทยาลัยในประเด็นต่างๆ เช่น งานการเงิน งานพัสดุ
2) ช่วงเดือน ที่คิดว่าเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- กุมภาพันธ์
- เมษายน – พฤษภาคม
3) สถานที่ ที่คิดว่าเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
- นอกสถานที่ เพื่อเปลี่ยนบรรยากาศและผ่อนคลายไปด้วย
- ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
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ผลที่ได้จากการจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
หลังจากที่ได้ทาตามขั้น ตอน และกระบวนการของการจัดการความรู้ เรื่อง “การบริห ารงานวิจัยแบบครบ
วงจร” แล้ว ผลที่ได้รับ คือ บุคลากรของหน่วยงานทุกคนได้รับรู้และเข้าใจในพันธกิจหลักของหน่วยงานไปในทิศทาง
เดียวกัน เห็ น ภาพความสั มพัน ธ์และความเชื่อมโยงของงานและคนที่รับ ผิ ดชอบ ทาให้ รู้ว่าการทางานๆ หนึ่งนั้น มี
กระบวนการ ขั้นตอน เริ่มต้นและสิ้นสุดอย่างไร ต้องเกี่ยวข้องกับใครบ้าง ทาให้ สามารถวางแผนในการทางานได้ และ
การทางานที่จะประสบความสาเร็จได้นั้นต้องมีความมุ่งมั่น ตั้งใจ เข้าใจในเนื้ องาน และต้องทางานร่วมกันได้ ดังนั้น
บุคลากรทุ กคนจึ งได้ร่วมกัน คิดวิเคราะห์ เพื่อหาแนวปฏิบัติที่ดีในการท างาน โดยการสรุปเป็นฉันทามติเพื่อใช้เป็ น
แนวทางในการทางานร่วมกัน อันจะก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงานที่มีหน้าที่ในการเป็นศูนย์กลางในการบริห าร
งานวิจัยของมหาวิทยาลัย ดังแผนภูมิข้างล่างนี้

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__13

ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
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ภาพประกอบการดาเนินโครงการ
โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
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ภาคผนวก
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แบบทดสอบเพื่อการวัดผลความรู้ความเข้าใจของบุคลากรเกี่ยวกับระบบบริหารงานวิจัยของหน่วยงาน
สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
ประจาปี พ.ศ. 2556
------------------------------------------ประเภทแบบทดสอบ

Pre-test

Post test

คะแนน

100

ชื่อ – นามสกุล (นาย / นาง / นางสาว) ……………………………………………………………………………………………………………
ตาแหน่ง ..........................................................................................................................................................................
วัตถุประสงค์ : เพื่อนาข้อมูลไปใช้ในการดาเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ตอนที่ 1 : ข้อมูลเกี่ยวกับสถานภาพส่วนตัวของผู้ทาแบบทดสอบ
โปรดเขียนเครื่องหมาย  ใน  หน้าข้อความที่ตรงกับสถานภาพของท่าน
1. อายุ

 ไม่เกิน 30 ปี
 31 – 40 ปี
 41 – 50 ปี
 51 ปี ขึ้นไป

2. การศึกษา

 ต่ากว่าปริญญาตรี
 ปริญญาตรี
 ปริญญาโท

3. สถานภาพ

 ข้าราชการ
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างประจา
 ลูกจ้างชั่วคราว
 อื่นๆ (โปรดระบุ) .................................................................................................

4. ระยะเวลาที่รับราชการในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 – 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 20 ปี ขึ้นไป
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ตอนที่ 2 : แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง “บุคลากร” และ “ภาระงาน”
จงนาตัวอักษร “A - T” ในหมวด 2 เติมลงหน้าชื่อบุคลากรในแต่ละข้อของหมวด 1 ให้ถูกต้อง
(1 ชื่อบุคลากร สามารถเติมตัวอักษรด้านหน้าได้มากกว่า 1 ตัวอักษร) (31 คะแนน)
หมวด 1
................... 1. สุพรชัย มั่งมีสิทธิ์
................... 2. ตปนีย์ พรหมภัทร
................... 3. วัชรี น้อยพิทักษ์
................... 4. หรรษา นิลาพันธ์
................... 5. สยุมพร ตามแนวธรรม
................... 6. อารีย์วรรณ นวมนาคะ
................... 7. อาไพ อุดมสุด
................... 8. ปิยพัชร์ สิทธิเ์ ดชตีรณา
................... 9. วริยวัลย์ สามเพชรเจริญ
................... 10. น้าผึ้ง เมืองสมบัติ
................... 11. กรรณิกา ตะกรุดโทน
................... 12. เอกพันธ์ หวานใจ
................... 13. ณัฐธิดา แพทย์ประสิทธิ์
................... 14. พิชญา หอมหวล
................... 15. ลลิดา แสงอาทิตย์
................... 16. มงคล วงษ์แก้ว
................... 17. สุภาภรณ์ ปัญจวรกุล
................... 18. เขมรินทร์ เพ็ญแสงอ่อน

หมวด 2
A. การเงินและบัญชี
B. จัดสรรทุน สกอ. (เครือข่าย, HERP)
C. งานบุคลากร
D. งานวิเคราะห์นโยบายและแผน
E. งานประกันคุณภาพ
F. ประสานงานทุน ICT, เพชรบุรี
G. จัดสรรทุนงบประมาณแผ่นดิน
H. วารสารวิชาการ
I. งานสารบรรณ
J. งานเผยแพร่ผลงานวิจัย/สร้างสรรค์ (นิทรรศการ)
K. ประสานงานทุน“การสร้างสรรค์วิชาการงานศิลป์”
L. งานธุรการ
M. งานพัสดุ, ครุภัณฑ์, การจัดซื้อจัดจ้าง
N. งานระบบฐานข้อมูลวิจัยและสร้างสรรค์
O. ดูแลระบบ IT, คอมพิวเตอร์, โสตทัศนูปกรณ์
P. การเบิกจ่ายทุนวิจัย
Q. งานบริหารโครงการพิเศษ
R. งานบริการวิชาการ
S. รางวัลนักวิจยั ดีเด่น, ดี
T. การเบิกจ่ายโครงการ
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ตอนที่ 3 : แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง “ประเภททุน” และ “แหล่งเงิน”
โปรดลากเส้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง “ประเภททุน” และ “แหล่งเงิน” ให้ถูกต้อง (สามารถโยงได้มากกว่า 1
ทุนต่อ 1 แหล่งเงิน) (9 คะแนน)
ทุนงบประมาณแผ่นดิน





เงินกองทุนพัฒนาวิทยาเขต
สารสนเทศเพชรบุรีและงานวิจัย

ทุนผลิตผลงานสร้างสรรค์เชิงวิชาการ





เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและ
การสื่อสาร

ทุนอุดหนุนโครงการวิจัย/สร้างสรรค์
เพื่อพัฒนานักวิจัยรุ่นใหม่





เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา

ทุนอุดหนุนการวิจัยและสร้างสรรค์

คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร



เงินงบประมาณแผ่นดิน





เงินกองทุนวิจัยและสร้างสรรค์
ส่วนกลาง ม.ศิลปากร

ทุนอุดหนุนการวิจัยสาหรับนักวิจัยรุ่นใหม่ 



ทุนภายนอกจาก สกอ.
(สานักงานคณะกรรมการการ
อุดมศึกษา)

ทุนวิจัยเครือข่ายวิจัยอุดมศึกษาภาคกลาง 
ตอนล่าง



ทุนภายนอกจาก
วช. ร่วม สกว.

ทุนวิจัยภายใต้โครงการส่งเสริมการวิจัย
ในอุดมศึกษา





ทุนภายนอกจาก
กระทรวงวัฒนธรรม

ทุนสนับสนุน “การสร้างสรรค์วิชาการ
งานศิลป์”





ทุนภายนอกจาก สวก.

ทุนพัฒนาข้อเสนอการวิจัย (proposal)
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ตอนที่ 4 : แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับขั้นตอนการจัดสรรทุนของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จงเรียงลาดับขัน้ ตอนการจัดสรรทุนให้ถูกต้อง โดยนาตัวเลขลาดับ 1-13 ใส่ลงหน้าขั้นตอนแต่ละข้อ
(13 คะแนน)
..............1) ติดต่อผู้ทรงคุณวุฒิเพื่อพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ
..............2) นักวิจัยส่งรายงานความก้าวหน้า และรับเงินงวดที่ 2
..............3) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) รายงานวิจัย
..............4) ประกาศผลการพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ
..............5) นักวิจัยปรับแก้ (ร่าง) รายงานวิจัย
..............6) เปิดรับข้อเสนอโครงการเพื่อขอรับการสนับสนุนทุนวิจัย
..............7) นักวิจัยส่ง (ร่าง) รายงานวิจัย และรับเงินงวดที่ 3
..............8) ผู้ทรงคุณวุฒิพิจารณา (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ
..............9) รวบรวมผลประเมิน (ร่าง) ข้อเสนอโครงการ และสรุปคะแนน
..............10) นักวิจัยปรับแก้โครงการตามข้อเสนอแนะของผู้ทรงคุณวุฒิ
..............11) นักวิจัยทาสัญญารับทุนกับทางมหาวิทยาลัย
..............12) การเงินทาเรื่องเบิกจ่ายเงินงวดแรกให้นักวิจัย
..............13) เสนอผลการประเมิน และคะแนนต่อที่ประชุมที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัย
และพัฒนา
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ตอนที่ 5 : แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง “ชื่อเว็บไซต์” และ
“IP address”
โปรดลากเส้นเพื่อเชื่อมโยงระหว่าง “ชื่อเว็บไซต์” ของหน่วยงาน และ “IP address” ให้ถูกต้อง
(สามารถโยงได้มากกว่า 1 IP address ต่อ 1 ชื่อเว็บไซต์) (7 คะแนน)
เว็บไซต์ “สถาบันวิจัยและพัฒนา
มหาวิทยาลัยศิลปากร”





www.thaiwest.su.ac.th

เว็บไซต์ “เครือข่ายวิจัยอุดมศึกษา
ภาคกลางตอนล่าง”





www.surdi.ac.th

เว็บไซต์ “ศิลปากรวิจัยและสร้างสรรค์”





www.su.ac.th

เว็บไซต์ “วารสารมหาวิทยาลัยศิลปากร” 



www.surc.su.ac.th





www.thaiwest2.su.ac.th



www.surdi2.su.ac.th



www.surf.su.ac.th



www.surdi.su.ac.th



www.journal.com



www. journal.su.ac.th

เว็บไซต์ “มหาวิทยาลัยศิลปากร”
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ตอนที่ 6 : แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับความเชื่อมโยงระหว่าง “ชื่ออาจารย์” และ
“ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา”
จงนาอักษร “A”, “B” หรือ “C” ในหมวด 2 เติมลงหน้าชื่ออาจารย์ในแต่ละข้อของหมวด 1 ให้ถูกต้อง
(20 คะแนน)
หมวด 1

หมวด 2

..............1) อ.ดร.สุดาวดี

จันทร์ภิวัฒน์

A. ที่ปรึกษาคณะกรรมการประจาสถาบันวิจัย

..............2) อ.ดร.กัลยา

เทียนวงศ์

..............3) ผศ.ดร.อริศร์

เทียนประเสริฐ

B. คณะกรรมการประจาสถาบันวิจัยและพัฒนา

..............4) รศ.ญาณวิทย์

กุญแจทอง

C. ไม่ใช่ ที่ปรึกษาและคณะกรรมการประจา

..............5) ผศ.สยุมพร

กาษรสุวรรณ

..............6) อ.พิมพ์ชนก

สุวรรณธาดา

..............7) อ.ดร.อนันท์

เชาว์เครือ

..............8) อ.ดร.วรัญญู

พูลสวัสดิ์

..............9) อ.ดร.เกรียงไกร

เกิดศิริ

..............10) ศ.ปรีชา

เถาทอง

..............11) ผศ.ชัยชาญ

ถาวรเวช

..............12) รศ.ระเบียบ

สุภวิรี

..............13) รศ.ดร.พรศักดิ์

ศรีอมรศักดิ์

..............14) ผศ.อาวิน

อินทรังษี

..............15) ผศ.ดร.คีรีบูน

จงวุฒิเวศย์

..............16) ศ.ดร.ศักดิ์ชัย

สายสิงห์

..............17) รศ.สุธี

คุณาวิชยานนท์

และพัฒนา

สถาบันวิจัยและพัฒนา

..............18) ผศ.ดร.ปราโมทย์ คูวิจิตรจารุ
..............19) นายอภิสิทธิ์

ไล่สัตรูไกล

..............20) ผศ.ดร.ชูวงศ์

ชัยสุข
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ตอนที่ 7 : แบบทดสอบเพื่อวัดความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา
จงเติมเครื่องหมาย  หน้าข้อที่เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ของสถาบันวิจัยและพัฒนา และทาเครื่องหมาย X
หน้าข้อทีไ่ ม่ใช่ (20 คะแนน)
..............1) ด้านการจัดการศึกษา
..............2) ด้านการวิจัยและสร้างสรรค์
..............3) ด้านบริการวิชาการ
..............4) ด้านทานุบารุงศิลปวัฒนธรรม
..............5) ด้านการบริหารจัดการ
..............6) ด้านระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
..............7) ด้านงบประมาณ การเงินและการคลัง
..............8) ด้านการขยายโอกาสทางการศึกษาสู่ความเป็นนานาชาติด้านศิลปวัฒนธรรมและการออกแบบ
..............9) ด้านการพัฒนาหลักสูตรและจัดการเรียนการสอน
..............10) ด้านการมีส่วนร่วมกับชุมชน

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__25

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__26

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__27

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__28

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__29

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__30

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__31

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__32

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__33

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__34

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__35

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__36

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__37

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__38

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__39

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__40

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__41

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__42

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__43

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร__44

แบบประเมินผลโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “การบริหารงานวิจัยแบบครบวงจร”
วันพฤหัสบดีที่ 8 พฤษภาคม 2557 เวลา 09.00 – 12.00 น.
ณ ห้องประชุมสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร นครปฐม
-----------------------------------------------------ตอนที่ 1 สถานภาพทั่วไป
ขอความกรุณากรอกข้อมูลให้ครบถ้วน โดยทาเครื่องหมาย  หน้าข้อที่ท่านเลือก
1. เพศ
 หญิง
 ชาย
 ไม่เกิน 30 ปี

2. อายุ

 31 - 40 ปี

 41 – 50 ปี

 ปริญญาตรี

 ปริญญาโท

 51 ปีขึ้นไป

3. ระดับการศึกษา

 ต่ากว่าปริญญาตรี

 ปริญญาเอก

4. สถานภาพ

 ข้าราชการ
 พนักงานในสถาบันอุดมศึกษา
 ลูกจ้างประจา  ลูกจ้างชั่วคราว
 อื่นๆ (โปรดระบุ เช่น ลูกจ้างโครงการ)..........................................................................................

5. ระยะเวลาการปฏิบัติงานในสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
 น้อยกว่า 1 ปี
 1 – 5 ปี
 6 – 10 ปี
 11 – 15 ปี
 16 – 20 ปี
 20 ปี ขึ้นไป
ตอนที่ 2 ประเมินความพึงพอใจเกี่ยวกับโครงการโดยภาพรวม
โปรดทาเครื่องหมาย  ลงในช่องที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านมากที่สุด
ประเด็นประเมินความพึงพอใจ

มากที่สุด
(5)

ระดับความพึงพอใจ
มาก
ปานกลาง
น้อย
(4)
(3)
(2)

น้อยที่สุด
(1)

1. หัวข้อการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
มีความน่าสนใจตรงกับความต้องการ
2. วันและระยะเวลาในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีความเหมาะสม
3. สถานที่ในการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้ มีความเหมาะสม
4. เอกสารประกอบการนาเสนอ มีความเหมาะสม
5. ก่อนเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ท่านมีความรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร
งานวิจัยระดับใด
6. หลังเข้าร่วมกิจกรรมการแลกเปลี่ยนรู้ ท่านมีความรูเ้ กี่ยวกับการบริหาร
งานวิจัยระดับใด
7. ท่านได้รับประโยชน์จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งนี้ และสามารถ
นาไปปรับใช้ได้จริง
8. ความพึงพอใจในภาพรวมต่อการจัดกิจกรรมการแลกเปลีย่ นเรียนรู้
ตอนที่ 3 ข้อเสนอแนะอืน่ ๆ เพิ่มเติม (เพื่อนาไปใช้ในการพัฒนาปรับปรุงคุณภาพการดาเนินงานในครั้งต่อไป)
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................
.......................................................................................................................................................................................................................

 มีต่อด้านหลังค่ะ 
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แบบสารวจความต้องการเพื่อประกอบการจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกิจกรรมการจัดการความรู้ (KM)
ของสถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร
1) ประเด็นหรือหัวข้อที่สนใจ อยากให้จัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งต่อไป
............................................................................................................................. ...............................................................
............................................................................................................................. ...............................................................
...........................................................................................................................................................................................
2. ช่วงเดือน ที่คิดว่าเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
............................................................................................................................................................................................
3. สถานที่ ที่คิดว่าเหมาะสมในการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
............................................................................................................................................................................................
 ขอขอบคุณที่ให้ความร่วมมือในการตอบแบบประเมิน มา ณ โอกาสนี้ 
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