
คําตอบ 40 ขอ้
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11. แบบสอบถาม KM สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

คําถาม การตอบกลบั 40

https://accounts.google.com/SignOutOptions?hl=th&continue=https://docs.google.com/forms/d/1rOWvCkMB8PwMDIOeIlB6wIdc1T08AYQgi0_JMRsgchU/edit


สว่นที� 1 ขอ้มลูทั�วไปของผูต้อบแบบสอบถาม

เพศ
คําตอบ 40 ขอ้

อายุ
คําตอบ 40 ขอ้

ระดบัการศกึษา
คําตอบ 40 ขอ้

ชาย
หญงิ65%

35%

ตํ�ากวา่ 30 ปี
30 - 40 ปี
41 - 50 ปี
มากกวา่ 50 ปี

15%

15%

22.5%

47.5%



สถานภาพการทํางาน
คําตอบ 40 ขอ้

บคุลากรสายสนับสนุน

ทา่นเคยเขา้ศกึษาหาความรูจ้ากสื�อสารสนเทศของศนูยก์ารจัดการความรูช้อ่งทางใด
(ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)
คําตอบ 40 ขอ้

ตํ�ากวา่ปรญิญาตรี
ปรญิญาตรี
ปรญิญาโท
ปรญิญาเอก

20%

77.5%

บคุลากรสายวชิาการ
บคุลากรสายสนับสนุน

100%



สว่นที� 2 ประสทิธผิลของการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรูใ้นหน่วยงานของทา่น

2.1 ตั �งแต ่1 ม.ิย. 2560 จนถงึปัจจบุนั ทา่นไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเพื�อสรา้งและแสวงหาความรูห้รอืไม ่(ตอบได ้
มากกวา่ 1 ขอ้)

ดา้นการเพิ�มสมรรถนะในการปฏบิตังิาน (ตอบทั �งบคุลากรสายวชิาการและบคุลากรสาย
สนับสนุน)
คําตอบ 40 ขอ้

Web site KM

Facebook : RMUTP KM

e - book : RMUTP KM NEWS

Youtube : RMUTP KM Channel

KM Blog

RMUTP CoP Web Blog

คลงัความรู ้KM
ไมเ่คยใชส้ื�อสารสนเทศของศนูย์

การจัดการค…

20 (50%)20 (50%)

10 (25%)10 (25%)

5 (12.5%)5 (12.5%)

2 (5%)2 (5%)

8 (20%)8 (20%)

6 (15%)6 (15%)

13 (32.5%)13 (32.5%)

8 (20%)8 (20%)

0 10 20 30 40

เขา้รว่มกจิกรรมภายในหน่วยงาน

เขา้รว่มกจิกรรมภายนอกหน่วยงาน

ไมเ่คยเขา้รว่มกจิกรรมเพื�อสรา้งและ
แสวงห…

35 (87.5%)35 (87.5%)

10 (25%)10 (25%)

4 (10%)4 (10%)



2.2 ทา่นเขา้ถงึความรูจ้ากแหลง่ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

คําตอบ 40 ขอ้

2.3 กรณุาระบคุวามรูข้องทา่นที�สามารถนํามาพัฒนาหน่วยงานเพื�อถา่ยทอดความรูแ้กผู่ร้ว่มงาน

คําตอบ 16 ขอ้

ดา้นแกปั้ญหาไอที

แกไ้ขปัญหาคอมพวิเตอรเ์บื�องตน้

การพัฒนาเว็บไซตด์ว้ย WordPres

IT, Web

ความรูด้า้นไอที

นําความรูท้ี�ไดฝึ้กอบรมมาใชใ้นการจัดนทิรรศการ

การอบรมฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนกิส ์ประจําปี ทําใหท้ราบถงึเทคนคิการสบืคน้ตา่งๆวธิกีารเขา้ถงึฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสท์ี�มคีวามทนัสมยั
และครอบคลมุ สามารถถา่ยทอดไปยงัเพื�อนรว่มงาน และนักศกึษา ไดเ้ป็นอยา่งดี

การลงโปรแกรม

การจัดทําสื�ออยา่งสรา้งสรรค์

0 10 20 30

9 (22.5%)9 (22.5%)
17 (42.5%)17 (42.5%)

6 (15%)6 (15%)
12 (30%)12 (30%)

3 (7.5%)3 (7.5%)
9 (22.5%)9 (22.5%)

26 (65%)26 (65%)
3 (7.5%)3 (7.5%)

11 (27.5%)11 (27.5%)
5 (12.5%)5 (12.5%)

17 (42.5%)17 (42.5%)



ไดรั้บความรูจ้ากการอบรม สมัมนา แลกเปลี�ยนเรยีนรูจ้ากชมุชนนักปฏบิตัอิื�นๆ

การใชง้านฐานขอ้มลูอเิล็กทรอนกิสอ์อนไลน ์ใหส้ามารถเขา้ถงึแหลง่สารสนเทศไดอ้ยา่งสะดวกรวดเร็ว

การสรา้งเอกสาร / หนังสอืใหม ่ดว้ยโปรแกรม ilovelibrary builder

คูม่อืการลงรายการบทความดรรชนวีารสาร

งานสรา้งสื�อวดีโีอ

ADOBE ILLUSTRATOR

ดา้นงานบรกิารหอ้งสมดุ

2.4 การสง่เสรมิ สนับสนุน การจัดกจิกรรมการจัดการความรูใ้นหน่วยงานของทา่น

2.5 ทา่นนําการจัดการความรูไ้ปใชใ้นการปรับปรงุ /พัฒนางาน /เสรมิสรา้งสมรรถนะและประสบการณใ์นการ
ทํางานของทา่นระดบัใด (ตอบเฉพาะบคุลากรสายสนับสนุน)

มบีรรยากาศและสภาพแวดลอ้มที�เสรมิสรา้งประสทิธ…ิ
มกีารสนับสนุนกจิกรรมที�เสรมิสรา้งประสทิธภิาพเอื�อตอ่การปฏบิ…ั

ความรูท้ี�ไดรั้บจากหน่วยงานทําใหท้า่นเกดิการเรยีนรู ้ปรับเปลี�ย…
หน่วยงานของทา่นเกดิการพัฒ…
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25 มากที�สดุมากที�สดุ มากมาก ปานกลางปานกลาง นอ้ยนอ้ย นอ้ยที�สดุนอ้ยที�สดุ



2.6 กรณุาระบอุงคค์วามรูท้ี�ทา่นตอ้งการไดรั้บจากหน่วยงาน เพื�อเพิ�มสมรรถนะในการทํางาน หรอืเพื�อความ
กา้วหนา้ในการปฏบิตังิาน

คําตอบ 13 ขอ้

English

การพัฒนาเว็บไซตด์ว้ย WordPress

การเขยีนโปรแกรม, ภาษาตา่งประเทศ

การอบรมการใชค้อมพวิเตอรโ์ปรแกรมตา่งๆ

ตอ้งการเพิ�มทกัษะภาษาองักฤษ เพื�อใชใ้นการตดิตอ่สื�อสารและคน้หาขอ้มลู

สํานักวทิยบรกิารและเทคโนโลยสีารสนเทศ

ใหม้กีารอบรม สมัมนาเพื�อเพิ�มความรู ้และเรื�องที�เกี�ยวขอ้งกบังานที�ทํา

การพัฒนาทกัษะการใชภ้าษาองักฤษในการปฎบิตังิาน

ความรูเ้กี�ยวกบัการใชโ้ปรแกรมคอมพวิเตอรใ์นงานออกแบบ และที�ใชใ้นงานหอ้งสมดุ

ความรูเ้รื�องการใช ่IT และดา้นการใชภ้าษาองักฤษ

องคค์วามรูส้รา้งสื�อกาศกึษา องคค์วามรูเ้รื�องเสยีง

AFTER EFFECT

ดา้นการเพิ�มสมรรถนะในการปฏบิตังิาน
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25 มากที�สดุมากที�สดุ มากมาก ปานกลางปานกลาง นอ้ยนอ้ย นอ้ยสดุนอ้ยสดุ



ศกึษาดงูานจากมหาวทิยาลยัที�มคีณุภาพเกี�ยวกบังานหอ้งสมดุเพื�อนํามาประยกุตใ์ชแ้ละเป็นแนวทางในการบรหิารงานหอ้งสมดุใหม้ี
คณุภาพมากกวา่นี�คะ่

สว่นที� 3 ขอ้เสนอแนะ

คําตอบ 2 ขอ้

ควรมกีารจัดอบรมทกัษะภาษาองักฤษเป็นประจําทกุปี

การดําเนนิงานแตล่ะรปูแบบ ผูดํ้าเนนิงานตอ้งมคีวามรู ้ความสามารถ ถงึจะประสบผลสําเร็จ แตก่ารนําอปุกรณห์รอืเทคโนโลยทีี�ทนัสมยัเขา้
มาชว่ย จะทําใหผู้ดํ้าเนนิสามารถทํางานไดส้ะดวกสบายยิ�งขึ�น รวมถงึการสรา้งแรงจงูใจกบัพนักงาน ไมว่า่จะเป็นรางวลั หรอื ตําแหน่งตา่งๆ
จะทําใหพ้นักงานมแีรงจงูใจในการทํางานและผลกัดนัตวัเองใหก้า้วหนา้ขึ�น เพราะวา่มนัมเีป้าหมายใหเ้ดนิไป

บคุลากรสายวชิาการ

ทา่นเคยเขา้ศกึษาหาความรูจ้ากสื�อสารสนเทศของศนูยก์ารจัดการความรูช้อ่งทางใด (ตอบได ้
มากกวา่ 1 ขอ้)
คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

สว่นที� 2 ประสทิธผิลของการดําเนนิการตามแผนการจัดการความรูใ้นหน่วยงานของทา่น

2.1 ตั �งแต ่1 ม.ิย. 2560 จนถงึปัจจบุนั ทา่นไดเ้ขา้รว่มกจิกรรมเพื�อสรา้งและแสวงหาความรูห้รอืไม ่(ตอบได ้



มากกวา่ 1 ขอ้)

ดา้นการผลติบณัฑติ (ตอบเฉพาะบคุลากรสายวชิาการ)
คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

ดา้นการวจัิย (ตอบเฉพาะบคุลากรสายวชิาการ)
คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

ดา้นการเพิ�มสมรรถนะในการปฏบิตังิาน (ตอบทั �งบคุลากรสายวชิาการและบคุลากรสาย
สนับสนุน)
คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

2.2 ทา่นเขา้ถงึความรูจ้ากแหลง่ใด (ตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้)

คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�



2.3 กรณุาระบคุวามรูข้องทา่นที�สามารถนํามาพัฒนาหน่วยงานเพื�อถา่ยทอดความรูแ้กผู่ร้ว่มงาน

คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

2.4 การสง่เสรมิ สนับสนุน การจัดกจิกรรมการจัดการความรูใ้นหน่วยงานของทา่น

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

2.5 ทา่นนําการจัดการความรูไ้ปใชใ้นการปรับปรงุ /พัฒนางาน /ดา้นการผลติบณัฑติ การวจัิย การเสรมิ
สรา้งสมรรถนะในการทํางานของทา่นระดบัใด (ตอบเฉพาะบคุลากรสายวชิาการ)

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

2.6 กรณุาระบอุงคค์วามรูท้ี�ทา่นตอ้งการไดรั้บจากหน่วยงาน เพื�อเพิ�มสมรรถนะในการทํางาน หรอืเพื�อความ
กา้วหนา้ในการปฏบิตังิาน



คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�

สว่นที� 3 ขอ้เสนอแนะ

คําตอบ 0 ขอ้

ยงัไมม่คํีาตอบสําหรับคําถามนี�


