
แบบสอบถามเพื่อรวบรวมขอมูล
การจัดการความรูในคณะวิทยาศาสตร มหาวิทยาลัยเชียงใหม

กรุณากรอกขอมูลดวยตัวบรรจง
1. ขอมูลพ้ืนฐาน

ช่ือ (นาย/นาง/นางสาว)  ……………………………………  นามสกุล ……………………………………………………….
วัน / เดือน / ปเกิด ………………………………………………………… อายุ ………………… ป
สัญชาติ …………………….. ศาสนา ………………………………
การศึกษาสูงสุด ……………………………………………… สาขา ……………………………………………………..
สถานภาพ  ขาราชการ  พนักงานมหาวิทยาลัย  พนักงานมหาวิทยาลัย (เงินรายได)

 ลูกจางประจํา  ลูกจางชั่วคราว  ลูกจางชั่วคราว (ชาวตางประเทศ)
 2. ความเชี่ยวชาญ (โปรดแจงขอมูลความเชี่ยวชาญ และทําเครื่องหมาย  ในชองระดับความเชี่ยวชาญ หากไม
ประสงคจะแจงขอมูลใหขามไปทําใหขอถัดไป)
     2.1  ความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน (ทางในสายงานที่ปฏิบัติ)
เชน สาขาการบัญชี และหัวขอเฉพาะทาง บัญชีตนทุน หรือ สาขา พืชสวน หัวขอเฉพาะทาง ลําไย หรือ สาขาเคมี หัวขอ
เฉพาะทาง การวิเคราะหสารโดยเทคนิค Flow Based Analysis เปนตน

(1) สาขา …………………………………………………… หัวขอเฉพาะทาง ……………………………………………………..
(2) สาขา …………………………………………………… หัวขอเฉพาะทาง ……………………………………………………..
(3) สาขา …………………………………………………… หัวขอเฉพาะทาง ……………………………………………………..
(4) สาขา …………………………………………………… หัวขอเฉพาะทาง ……………………………………………………..
(5) สาขา …………………………………………………… หัวขอเฉพาะทาง ……………………………………………………..

   2.2  ความเชี่ยวชาญ / ทักษะความรูดานอื่น ๆ      
         2.2.1 ความเชี่ยวชาญดานภาษา

ระดับความเชี่ยวชาญ (ทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)
ลําดับ ภาษา

มีความรู  /สามารถถายทอดได มีความรู /ไมสามารถถายทอดได

          2.2.2 ความเชี่ยวชาญดานไอที
ระดับความเชี่ยวชาญ (ทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)

ลําดับ หมวดโปรแกรมพื้นฐาน
มีความรู /สามารถถายทอดได มีความรู /ไมสามารถถายทอดได

1 Microsoft Word
2 Microsoft Excel
3 Microsoft Power Point
4 ASP
5 PHP



ระดับความเชี่ยวชาญ (ทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)
ลําดับ หมวดโปรแกรมอื่นๆ

มีความรู /สามารถถายทอดได มีความรู /ไมสามารถถายทอดได
1
ระบุ

Programming เชน Pascal , Java
………………………………………

2
ระบุ

Graphic เชน Photoshop
………………………………………

3
ระบุ

Database เชน Access
………………………………………

4 อื่น ๆ  (โปรดระบุ)
………………………………………

3. ความสามารถพิเศษ
   3.1 ดานกีฬา

ระดับความเชี่ยวชาญ (ทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)
ลําดับ กีฬา

มีความรู /สามารถถายทอดได มีความรู /ไมสามารถถายทอดได

   3.2  ดานอื่น ๆ เชน ทําอาหาร ทําขนม ดนตรีไทย ดนตรีสากล ศิลปวัฒนธรรม เปนตน
ระดับความเชี่ยวชาญ (ทําเครื่องหมาย  ในชองที่เลือก)

ลําดับ ความสามารถพิเศษ
มีความรู /สามารถถายทอดได มีความรู /ไมสามารถถายทอดได

ทานตองการพัฒนาความรูเพ่ิมเติมในดาน
1. ……………………………………………………………………….   4. …………………………………………………………….
2. ……………………………………………………………………….   5. …………………………………………………………….
3. ……………………………………………………………………….   6. …………………………………………………………….
4. ความคิดเห็นและขอเสนอแนะ

…………………………………………………………………………………………………………………………………
…………………………………………………………………………………………………………………………………

ขอความกรุณากรอกแบบประเมินแลว สงคืนที่ธุรการภาควิชา ภายในวันที่ 29 กันยายน 2549
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