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บทที ่5 
สรุปผลการศึกษาและข้อเสนอแนะ 

 
การวิจัยน้ี วตัถุประสงค์เพื่อวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินการบริหารหลักสูตรระดับ

ปริญญาตรี โดยน าผลมาวิเคราะห์ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ในงานบริหารหลกัสูตร
ระดับปริญญาตรี จ านวน 3 หลักสูตร คือ หลักสูตรวิทยาศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาวิศวกรรม
ซอฟต์แวร์ (นานาชาติ)  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชนั และหลกัสูตรศิลป 
ศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยการบริหารจดัการ
ความรู้ดว้ยวิธีการ วิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) จ านวน 4 ขั้นตอน คือ 

1. การจบัความรู้ (Knowledge Capture) 
2. การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) 
3. การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) 
4. การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization) 
โดยท าการสรุปผลการวิจยัออกเป็น 4 ส่วนคือ 
 

5.1 สรุปผลการศึกษา        
ผูว้ิจยัด าเนินการวิจยัตามวตัถุประสงคไ์ด ้2 ประการไดผ้ลการวิจยั ดงัน้ี วิเคราะห์ปัญหาใน

การด าเนินการบริหารหลักสูตรระดับปริญญาตรี  สาเหตุของปัญหาในการด าเนินการบริหาร
หลกัสูตรระดับปริญญาตรีท่ีเป็นสาเหตุท าให้การด าเนินงานเกิดความล่าช้าและพบขอ้ผิดพลาด
บ่อยคร้ังได ้6 ดา้น คือ การบริหารทรัพยากรมนุษย ์ระบบสนบัสนุน วิธีการ คน เคร่ืองมือ และปัจจยั
ภายนอก โดยผูว้ิจยัไดจ้  าแนกสาเหตุเป็น 2 ประเภท ไดด้งัน้ี 

1. ปัญหาทีเ่กดิจากระบบ 
ผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์ผูท่ี้เก่ียวขอ้งกบัการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรโดยตรง ซ่ึงผลจากการ

สัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรผูท่ี้มีความรับผิดชอบ มีหน้าท่ีหลกัอาทิ การดู
แผนการศึกษา การดูแผนการเรียน การจดัภาระงานใหก้บัอาจารยใ์นหลกัสูตร ในการด าเนินงานของ
หลกัสูตร ในการด าเนินงานของประธานหลกัสูตรโดยรวมแลว้องคค์วามรู้ท่ีใชใ้นการบริหารงานจะ
อยู่ในตวัของประธานเอง ไม่ไดมี้ระบบช่วยในการตดัสินใจ ไม่ไดมี้คู่มือส าหรับการปฏิบติังาน 
ดงันั้นในการแกไ้ขปัญหาการท างานโดยมากก็จะใชแ้นวปฏิบติัท่ีเคยปฏิบติัต่อๆ กนัมาส่งผลใหก้าร
ท างานจึงล่าชา้และตอ้งแกไ้ขบ่อยคร้ัง ส่วนระบบท่ีมีก็ไม่สามารถใชง้านได ้เช่นดา้นงานเอกสาร 
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การท าบนัทึกขอ้ความ การท ารายงานการประชุมเป็นเร่ืองท่ีไม่มีใครอยากท า ซ่ึงบางงานหลกัสูตรก็
ตอ้งการผูช่้วยเพื่อใหง้านเสร็จทนัเวลา เช่นการเคลียร์เงินยมืโครงการต่างๆ ดงันั้นหากมีระบบก็ควร
จะตอ้งเป็นระบบท่ีตอบสนองความตอ้งการของหลกัสูตร สนบัสนุนการท างานให้เกิดสมัฤทธ์ิผล  

 
2. ปัญหาทีเ่กดิจากผู้ปฏิบัติงาน 
ผูว้ิจยัเห็นว่าเป็นปัญหาส าคญัในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรอีกนัยหน่ึงเกิดผูป้ฏิบติั

หน้าท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเอง ซ่ึงผูท่ี้ไดรั้บหน้าท่ีให้บริหารหลกัสูตรเป็นอาจารยใ์หม่ 
ขาดการอบรม ขาดประสบการณ์และความช านาญในการบริหารงาน โดยเฉพาะการบริหารบุคลากร
ในหลกัสูตรให้รับผิดชอบหนา้ท่ีและปฏิบติัตามกระบวนการท างานของคณะกรรมการฯ และยงัมี
ปัจจยัอ่ืนๆ ท่ีอาจส่งผลกระทบการท างาน คือบุคลากรในหลกัสูตรมีคุณวุฒิท่ีแตกต่างกัน  อายุ
ใกลเ้คียงกนัหรือมีอายกุารท างานมากกว่า เม่ือถูกมอบหมายงานก็มกัจะเพิกเฉยไม่ให้ความร่วมมือ 
หรือด าเนินการใหล่้าชา้ ซ่ึงท าใหค้ณะกรรมการฯ ส่งงานชา้กวา่เวลาท่ีก าหนดไว ้

ผลการตรวจสอบเพื่อระบุองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในงานบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
พบว่างานบริหารหลกัสูตรมีกระบวนการในการท างานอยู ่4 ขั้นตอน คือวางแผนการศึกษาควบคุม 
จดัการคุณภาพการเรียนการสอน การวดัและประเมินผล สรุป รายงานสมัฤทธ์ิผล 

องคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในการบริหารหลกัสูตร จ านวน 32 องคค์วามรู้ คือ  ความรู้ในงานวาง
แผนการจดัการศึกษา  ความรู้ในรายละเอียดของ มคอ. 2 ความรู้ในงานรับเขา้ศึกษา  ความรู้ในงาน
จดัท าตารางสอน  ความรู้ในงานอาจารยท่ี์ปรึกษา ความรู้ในงานจดัอาจารยผ์ูส้อน ความรู้ในงาน
จดัตั้งอาจารยพ์ิเศษ ความรู้ในงานขอเปิดกระบวนวิชา ความรู้ในงานลงทะเบียนเรียน ความรู้ในงาน
ถอนกระบวนวิชา ความรู้ในงานโอนยา้ยคณะ ความรู้ในงานขอแทนกระบวนวิชา ความรู้ในงานขอ
เทียบกระบวนวิชา ความรู้ในงานขอใชห้ลกัสูตร ความรู้ในงานจดัท า มคอ. 3 มคอ. 4  ความรู้ในงาน
กรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3 มคอ. 4 ความรู้ในงานจดัการสอน ความรู้ในงานส่งเสริมการจดักิจกรรม
การพฒันาการเรียนรู้ ความรู้ในงานออกขอ้สอบ ความรู้ในงานวิเคราะห์ขอ้สอบความรู้ในงาน
ปฏิบติัหนา้ท่ีคุมสอบ ความรู้ในงานขอเล่ือนสอบ ความรู้ในงานวดัและประเมินผลการศึกษา ความรู้
ในงานแกไ้ขล าดบัขั้นและอกัษรต่างๆ ความรู้ในการประเมินการสอนแบบออนไลน์ ความตอ้งการ
ขององคก์รภายนอกผูใ้ชบ้ณัฑิต ความรู้ในตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาความรู้ในการจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5, มคอ. 6) ความรู้ในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของ
หลกัสูตร (มคอ. 7) ความรู้ในการเลือกใชก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการศึกษา 
ความรู้ในการบริหารงบประมาณส าหรับการเรียนการสอน และ ความรู้ในงานประกนัคุณภาพ/
พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
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ผูว้ิจยัพฒันาระบบการจดัการความรู้โดยใช้ทฤษฏีองค์กรฐานสารสนเทศ ( Information 
Based organization) และวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยเคร่ืองมือ 
CommonKADs ซ่ึงเร่ิมดว้ยการการตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) ถดัมาจะเป็นการจบั
ความรู้ (Knowledge Capture) และวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) แลว้น าไปสังเคราะห์
ความรู้ (Knowledge Synthesis) แลว้น าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization)  

จากแบบสอบถามความพึงพอใจตน้แบบระบบการจดัความรู้งานบริหารหลกัสูตร จาก
ประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทั้ง 3 หลกัสูตร สรุปไดว้่าประธานและ
เลขานุการมีความพึงพอใจระบบการจดัการความรู้ท่ีมีแผนท่ีความรู้ (Knowledge Map) มีกระดาน
สนทนาต่อเน่ือง (Web Board) มีการเช่ือมโยงสารสนเทศต่างๆ (Link) มีพื้นท่ีส าหรับข้ึนประกาศ
ขอ้ความต่างๆ มีปฏิทินการเตือนการท างาน มีระบบสืบคน้ (Search) คิดเป็น 78.57% ไม่พึงพอใจ
ระบบการจดัการความรู้ท่ีขาดระบบการเก็บรายช่ือและท่ีอยูข่องผูเ้ช่ียวชาญ ขาดตวัอยา่งกรณีศึกษา 
และขาดสารานุกรมงานบริหารหลกัสูตร (Wiki) คิดเป็น 8.57% ไม่แสดงความคิดเห็น คิดเป็น 
12.85% มีความเป็นไปไดท่ี้ระบบจะใชง้านไดจ้ริงหากมีข้อมูลครบถว้น ความรู้อาจเกิดข้ึนจากท่ีทุก
คนเขา้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กันในกระดานสนทนาต่อเน่ือง ส่วนงานประกันคุณภาพการศึกษา
สามารถใชข้อ้มูล ในการจดัท ารายงานการประเมินตนเองในระดบัคณะ และสามารถเช่ือมโยงขอ้มูล
ดงักล่าว เพื่อใชใ้นการรายงานผลบนระบบ CMU-MIS ในระดบัมหาวิทยาลยั ซ่ึงจะเก่ียวขอ้งใน
องคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต และองคป์ระกอบท่ี 7 การบริหารจดัการในดา้นการจดัการความรู้
ภายในองคก์ร รวมถึงน าขอ้มูลไปรายงานผลในค ารับรองการปฏิบติังานท่ีวิทยาลยัฯ ไดล้งนามไว้
กบัมหาวิทยาลยั และเสนอแนะให้ปรับปรุงหนา้เวบ็ไซตใ์ห้น่าใช ้จดัองคป์ระกอบให้สวยงาม และ
เพิ่มขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัหลกัสูตร 

 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 

ผู ้วิจัยได้สรุปตามกระบวนการบริหารจัดการความรู้ด้วยวิธีการ วิศวกรรมความรู้ 
(Knowledge Engineering) จ านวน 4 ขั้นตอน โดยสามารถอภิปรายผลการวิจยัได ้ดงัน้ี 
 

1. การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) 
ผูว้ิจยัตรวจสอบความรู้ในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี จากขอ้มูลท่ีเป็น

ความรู้ชดัแจง้ (Explicit) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งมีความรู้ เช่น เอกสาร คู่มือทางดา้น
การจดัการศึกษา และเอกสารจากการด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ขอ้มูลการจดั
การศึกษาในงานของส านกัวิชาฯ หนา้ท่ีของส านกัวิชาฯ หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
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หน้าท่ีของอาจารย ์และอาจารยท่ี์ปรึกษาโดยสอดคลอ้งกับวิสัยทศัน์ ยุทธศาสตร์ พนัธกิจ และ
นโยบายของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี  สอดคล้องกับ ฐิณิฎาประมวลทรัพย ์(2548) ท่ี
ท าการศึกษาเร่ือง “การจดัท าแผนแม่บทสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ ดา้นการจดัการเรียนการสอน ของ
ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2549-2551” ซ่ึงเห็นว่าวางแผน
โครงการ เพื่อวางแผนกลยทุธ์ระบบสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการไปใชใ้นการพฒันากระบวนการ
จดัการเรียนการสอน ไดจ้ากวิสัยทศัน์ของส านกัวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีไดก้ าหนดไวคื้อ “ผลิต
บณัฑิตท่ีมีคุณภาพในระดบัชาติ และในระดบัสากล” และพนัธกิจดา้นการจดัการเรียนการสอน 
ไดแ้ก่จดัการเรียนการสอนการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ โดยกลยุทธ์ดา้นการเรียนการสอน โดย
พฒันาหลกัสูตรให้ทนัสมยัสอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูป้ระกอบการ พฒันาศกัยภาพอาจารย์
อย่างต่อเน่ือง จดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ท่ีทนัสมยัและ มีประสิทธิภาพ พฒันาและส่งเสริม
ความร่วมมือดา้นวิชาการ พฒันาระบบประกนัคุณภาพ  

ผูว้ิจยัตรวจสอบความรู้ ดว้ยวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เป็นการ
เลือกหวัขอ้ความรู้ดว้ยเคร่ืองมือ CommonKADS ตามรูปแบบของ ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ ์(2552) และ 
ตามคู่มือการจัดการเรียนการสอน คู่มืออาจารย์ท่ีปรึกษา ของส านักพฒันาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีคณะกรรมการบริหารหลักสูตรตอ้งมี เพื่อให้การด าเนินงาน
เป็นไปตามเกณฑก์ารประกนัคุณภาพของ ส านกังานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา 

  
2. การวเิคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) 
ผูว้ิจัยวิเคราะห์ความรู้จากการด าเนินการสัมภาษณ์หัวหน้าส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ 

หวัหนา้ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อจบัความรู้ในการบริหารงานภายใตโ้ครงสร้างส านกัวิชาฯ การ
บริหารงานของหลกัสูตร ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา และสัมภาษณ์ประธาน
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทั้ง 3 หลกัสูตร เพื่อใหไ้ดปั้ญหาในการด าเนินงานของหลกัสูตรท่ีผา่นมา 
แนวทางการแกไ้ขปัญหาและงานวิกฤติท่ีพบ และกรณีศึกษาของแต่ละหลกัสูตร เป็นความรู้ฝังลึก 
(Tacit) ท่ีผูว้ิจยัไดถ้อดบทสัมภาษณ์และวิเคราะห์หาความรู้ในระดบังาน (Task Knowledge) ความรู้
ระดบัการคิด (Inference Knowledge) ไดง้านท่ีเป็น Critical Task ของงานบริหารหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี คืองานควบคุมและจัดการคุณภาพการจัดการเรียนการสอนได้ความรู้ในระดับคิด 
Inference Level งานควบคุมและจดัการคุณภาพการจดัการเรียนการสอน ได้ความรู้ในระดบัปัญหา 
(Domain Level) ของการจดัท า มคอ.3  และการจดัท า มคอ.4 
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3. การสังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) 
ผูว้ิจยัสังเคราะห์แบบจ าลองความรู้ดว้ยกระบวนการของ CommonKADS ไดแ้บบจ าลอง

ความรู้ (Knowledge Modeling) ตอ้งค านึงถึงการใชง้านและสนบัสนุนการแกไ้ขปัญหาการท างาน
ของกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of Practice) ซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์เป็นความรู้ในระดบังาน (Task 
Knowledge) ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge) โดยการเลือกกระบวนงานควบคุม
คุณภาพการจดัการเรียนการสอน ตามตวับ่งช้ีผลการด าเนินการ ขอ้ท่ี 3  มีรายละเอียดของประสบ
การภาคสนาม (ถ้ามี) ตามแบบ มคอ.3 และ มคอ.4 อย่างน้อยก่อนการเปิดสอนในแต่ละภาค
การศึกษาให้ครบทุกรายวิชา (คู่มือการประกนัคุณภาพการศึกษา ประจ าปีการศึกษา 2555) วาดรูป
แบบจ าลองความรู้โดยโปรแกรม Microsoft Visio 2007 

 
4. การใช้ความรู้ (Knowledge Utilization) 
ผูว้ิจัยน าความรู้ไปใช้ โดยพัฒนาระบบการจัดการความรู้โดยใช้ทฤษฏีองค์กรฐาน

สารสนเทศ (Information Based organization) สอดคลอ้งกบัแนวคิดของ พรธิดา วิเชียรปัญญา, 
(2547) ซ่ึงเห็นว่า องคป์ระกอบหลกัท่ีส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าให้การจดัการความรู้ขององคก์าร
ด าเนินไปอยา่งมีประสิทธิภาพ รวมทั้งเป็นเคร่ืองมือหลกัส าคญัประการหน่ึงท่ีจะท าใหก้ระบวนการ
เรียนรู้รู้และการจดัการความรู้ โดยเฉพาะอยา่งยิง่มีความส าคญัต่อการจดัเก็บและคน้คืนความรู้และ
การเคล่ือนยา้ย การกระจาย หรือการแบ่งปันความรู้ขององคก์ารให้ด าเนินไปอยา่งสะดวก รวดเร็ว 
และมีประสิทธิภาพ และสอดคลอ้งกบั พยตั วุฒิรงค ์กล่าวใน เจษฏา นกนอ้ยและคณะ (2553, หนา้ 
52-61) การเร่ิมต้นน าการจัดการความรู้มาใช้ องค์การอาจมีการสร้างชุมชนปฏิบัติซ่ึงเป็นการ
รวมกลุ่มของพนกังานท่ีมีความสนใจร่วมกนัเพื่อใหพ้นกังานรู้สึกว่า มีกลุ่มหรือทีมงานท่ีสนใจเร่ือง
เดียวกนัและอยากท่ีจะแลกเปล่ียนความรู้กนั   

ผูว้ิจัยได้พัฒนาระบบการจัดการความรู้ฯ โดยใช้ระบบริหารจัดการเว็บไซต์ Joomla 
Components 1.7 เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง เพื่อใชเ้พื่อติดต่อประสานงานกนัระหว่างหลกัสูตร ลด
ระยะทางในการส่ือสาร เป็นการแลกเป็นเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังาน เนน้การสร้างวิธีการปฏิบติังาน
ท่ีดีท่ีสุด ช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน และช่วยในการจดัเก็บและการ
จดัการความรู้ ต่าง ๆ ของงาน สอดคลอ้งกบั ปรีชญากรณ์  ไชยาโส (2553) ท่ีท าการศึกษาเร่ือง “การ
พฒันาระบบจดัการความรู้ของหน่วยพฒันาเทคโนโลยสีารสเทศและการจดัการความรู้ งานนโยบาย
และแผนและประกนัคุณภาพการศึกษา ส านกังาน คณะพยาบาล มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเห็นว่า
การน ากลยทุธ์ระบบและเทคโนโลยสีารสนเทศ มาใชใ้นการสร้างระบบการพฒันาศกัยภาพอาจารย์
อย่างต่อเน่ือง ใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศในการจดัการเรียนการสอนรูปแบบใหม่ให้ทนัสมยัและมี
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ประสิทธิภาพ ใชเ้ทคโนโลยสีารสนเทศในการเช่ือมโยง เครือข่ายร่วมมือดา้นวิชาการ ใชเ้ทคโนโลยี
สารสนเทศในการสร้างระบบฐานขอ้มูลการประกนัคุณภาพการศึกษาในการวิเคราะห์ความตอ้งการ
สารสนเทศด้านการจดัการเรียนการสอนทั้งในอนาคตและในปัจจุบนั จะประกอบด้วย ขอ้มูล
รายวิชา ขอ้มูลเน้ือหารายวิชา ขอ้มูลอาจารยผ์ูส้อน ขอ้มูลประเภทส่ือการสอน ขอ้มูลตารางสอน 
ขอ้มูลตารางสอบ ขอ้มูลนกัศึกษา โดยผูว้ิจยัน าองคค์วามรู้ของงานบริหารหลกัสูตรทั้งหมดจ านวน 
32 ความรู้ ท่ีไดผู้ว้ิจยัไดท้  าการระบุดว้ยวิธีการ CommonKADS ใส่ไวใ้นระบบ ซ่ึงจะอยูใ่นส่วนของ
องคค์วามรู้ แสดงองคค์วามรู้จากแผนภาพความรู้ Critical Task แผนภาพความรู้ Inference Level 
และ แผนภาพ Domain Level ของแต่ละองคค์วามรู้ 

 
5.3 ข้อค้นพบ  

จากการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีผูว้ิจยัมีขอ้คน้พบคือ 

1. การวิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ควรรวบรวม
ขอ้มูลจากผลการด าเนินงานท่ีผ่านมา เฉพาะกรณีท่ีมีการแกไ้ขปัญหาไดด้ว้ยดี โดย
น ามาเป็นแนวปฏิบติัในการท างานไม่ใหเ้กิดขอ้ผดิพลาดไดอี้ก 

2.  ในการบริหารงานของหลกัสูตรควรมีการตรวจสอบภาระงานของผูรั้บผิดชอบหนา้ท่ี
ประธาน/เลขานุการ ว่ามากเกินไปหรือไม่ ควรมีการประชุมวิชาการร่วมกนักบัส านกั
วิชาฯ งานบริการการศึกษาเพื่อจดัท าคู่มือการปฏิบติังานดา้นการเรียนการสอน 

3. ฝ่ายบริหารทรัพยากรมนุษยข์องคณะควรก าหนดแผนการด าเนินการเพื่อพฒันาอาจารย ์ 
ควรมีการวางอตัราก าลงั ให้กบัหลกัสูตรท่ีขาดอาจารย ์รวมถึงการจดัให้อาจารยไ์ป
ศึกษาต่อควรมีการวางแผนล่วงหนา้  

4. ควรท าแบบสอบถามความตอ้งการระบบเทคโนโลยีการส่ือสารของวิทยาลยัฯ โดย
ค านึงเร่ืองการเขา้ถึงระบบ ความทนัสมยั แลว้จดัใหมี้การอบรมวิธีการใชร้ะบบพร้อมมี
คู่มือประกอบ รวมถึงปรับปรุงสมรรถนะของเคร่ืองคอมพิวเตอร์ และมีเคร่ืองส ารองให้
เม่ือมีการปรับปรุง โดยใหบ้ริการอยา่งทัว่ถึง 

5. งานธุรการและงานประชาสัมพนัธ์ ควรแจง้ประกาศ ข่าวสาร กฎระเบียบ และแนว
ปฏิบติัท่ีมาจากนโยบายของวิทยาลยัฯ และมหาวิทยาลยั 

6. ผูบ้ริหารควรใหน้โยบายในการใช้ระบบสนบัสนุนการด าเนินงานการจดัการความรู้ใน
การบริหารงานหลกัสูตรทุกระดบั 
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5.4 ข้อเสนอแนะ 
จากการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ 

และเทคโนโลย ีผูว้ิจยัมีขอ้เสนอแนะดงัน้ี 
 
1. ข้อเสนอแนะในการพฒันาระบบการจัดการความรู้ 
จากการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัพบว่าควรมี

สนบัสนุนการพฒันาระบบการจดัการความรู้ โดยใหน้โยบายคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรร่วมกนั
ใชร้ะบบฯ  และ สนับสนุนให้แต่ละส่วนงานพฒันาระบบการจดัการความรู้ของตนเองข้ึนมาเพื่อ
รวบรวมระบบไว้เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้ร่วมกันทั้ งองค์กร มีการเก็บองค์ความรู้ท่ีอยู่ใน
ผูป้ฏิบติังานทุกส่วนงาน ท่ีมีส่วนช่วยใหอ้งคก์ร บรรลุวิสยัทศัน์ และพนัธกิจได ้

 
2. ข้อเสนอแนะในการวิจัยคร้ังต่อไป 
จากการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัพบว่า องค์

ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการบริหารหลกัสูตร มีความเก่ียวขอ้งกบั 
- ส่วนงานภายในวิทยาลยัฯ ดว้ย อาทิ งานบริการการศึกษา  
- ส่วนงานภายนอกของวิทยาลยัฯ อาทิ ส านกัทะเบียนและประมวลผล ส านกัพฒันา

คุณภาพการศึกษา  
การวิจยัคร้ังต่อไปควรศึกษาและเก็บขอ้มูลใหก้วา้งข้ึน โดยศึกษาองคค์วามรู้ในส่วนงานทั้ง

สองน้ีดว้ย  การพฒันาระบบการจดัการความรู้ (KMS) ให้ดีข้ึนควรมีการสนบัสนุนให้มีการใชง้าน
อยา่งต่อเน่ือง มีการสนบัสนุนใหส่้วนงานในวทิยาลยัฯ เพิ่มประสิทธิภาพโดยการสร้างระบบงานท่ีมี
การน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาประยกุตใ์ช ้เพื่อความรวดเร็ว ถูกตอ้ง มากข้ึน 

 
3. ข้อจ ากดัในการวจิัย 
จากการวิจยัเร่ืองการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ผูว้ิจยัพบขอ้จ ากดั

ในการท าวิจยั ดงัน้ี 
1. การทบทวนวรรณกรรมงานวิจยัท่ีน าเคร่ืองมือการบริหารจดัการความรู้แบบวิธีวิศวกรรม

ความรู้ และงานการบริหารงานหลกัสูตรมีนอ้ย  
2. ระยะเวลาในการท าวิจยันอ้ยท าให้ผูว้ิจยัไม่สามารถวิเคราะห์องคค์วามรู้ท่ีตรวจสอบได้

ทั้งหมด 
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3. เหตุผลท่ีใชส้ านกัวิชาฯ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยเีป็นหน่วยงานใหม่มีอายกุาร
เปิดด าเนินการไม่ถึง 10 ปี จึงตอ้งหาแนวปฏิบติัท่ีมีลกัษณะโครงสร้างท่ีมีการบริหารหลกัสูตรตาม
โครงสร้างส านกัวิชาฯของคณะพยาบาลศาสตร์และเศรษฐศาสตร์ เป็นการเปรียบเทียบ  

4. วิทยาลยัฯ เป็นคณะใหม่ท่ีมีอาจารยใ์หม่ และอายุเฉล่ียของบุคลากรยงัน้อย จึงยงัมี
ประสบการณ์ในการบริหารจดัการการเปล่ียนแปลงนอ้ย ขาดความระแวดและวงัความผิดพลาดท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน ควรสนบัสนุนใหเ้กิดการเรียนรู้จากการท างานใหม้ากข้ึน  


