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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการจดัการความรู้หน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงคเ์พื่อศึกษาวิเคราะห์ปัญหาและ
ระบุองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานหน่วยวจิยัและพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้ เพื่อ
สนบัสนุนให้วิทยาลยัฯ ผลกัดนัให้มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและสร้าง
มหาวทิยาลยัใหเ้ป็นมหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 

ผูว้จิยัใชแ้บบสอบถามเพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจงานวจิยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากร
สายวิชาการ และใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยกระบวนการ Common 
Knowledge Analysis and Data Structuring (CommonKADS) มาจบัความรู้ (Knowledge Capture) 
วิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) การใชค้วามรู้ 
(Knowledge Utilization) และใชท้ฤษฏีองคก์รฐานสารสนเทศ (Information Based Organization) 
ในการพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management System: KMS) 

ผลการศึกษาดงักล่าวพบปัญหาบุคลากรขาดความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการวิจยั แหล่ง
ทุนวิจยั ขั้นตอนการขอทุนวิจยั การจดัท ารายงานการวิจยั การเขียนบทความงานวิจยั ประกาศและ
ระเบียบ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั และยทุธศาสตร์และนโยบายการวจิยัของชาติ/ภาคเหนือ จึงส่งผลให้
วิทยาลัยฯ มีจ านวนโครงการวิจยัน้อย งบประมาณจากแหล่งทุนวิจยัมีน้อย การตีพิมพ์เผยแพร่
ผลงานทางวิชาการมีน้อยและบทความวิชาการส่วนใหญ่ยงัไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและ
นานาชาติท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ ส่งผลให้การประกนัคุณภาพ
การศึกษา ดา้นวจิยั มีคะแนนนอ้ยและมีผลการประเมินระดบัพอใช ้ 

องคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นส าหรับหน่วยวจิยั ไดแ้ก่ ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติั ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และวิทยาลยัฯ การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานเพื่อให้
บรรลุตวัช้ีวดัต่างๆ กฎหมายทรัพย์สินทางปัญญา ฐานข้อมูลงานวิจยัระดับชาติและนานาชาติ



จ 
 

เทคโนโลยสีารสนเทศ ภาษีและวธีิปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทุนวจิยัท่ีส่วนราชการไดรั้บจากหน่วยงานของ
รัฐ การจดัท าสัญญาและหลกัเกณฑ์เง่ือนไขของแหล่งทุนต่างๆ จรรยาบรรณนกัวิจยั การประกนั
คุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 

ผูว้จิยัท าการติดตั้งและทดสอบระบบตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยัแก่บุคลากร
สายวิชาการ ผลแบบสอบถามพบว่า ร้อยละ 80 มีความพึงพอใจภาพรวมของระบบและปฏิทินใน
ระดบัมาก และร้อยละ 60 พอใจระดบัมากในระบบความปลอดภยั ขอ้มูลส่วนตวั รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ท าเนียบนกัวจิยั ดาวน์โหลด โครงสร้างหน่วยงาน และหนา้แรกระบบการจดัการความรู้  
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Abstract 
 

According to Chiang Mai University’s aimed to be the international class research 
university, the problem base analysis in our faculty is significantly needed to defining body of 
knowledge which, relevant to be a design of knowledge management system. The primary 
propose of this independence research is for study this matter of fact, and deliver solution to be 
most suitable system for manage knowledge system in a particular faculty, to compile the 
University’s aimed. 
 Elementary information gathering of the research was done by questionnaire from 
academic staffs. Moreover, knowledge engineering technique, which is the common knowledge 
analysis, and data structuring (CommonKADS), this technique enable to operating support 
several KM procedures such as, knowledge capture, knowledge analysis, knowledge synthesis, 
knowledge utilization, and information base organization. These procedures are the important 
element to design the knowledge management system (KMS), in the further step. 

Regarding to the result can address noteworthy problems such as, problem of individual 
person’s ability to conduct the research project, funding, funding applying procedure, lack of 
research experience, and some of contradiction of policies, which lead to the difficulty of the 
research project initiation, for instance. These are major influence to the faculty produce below 
expected number of research, and lead to negative consequence of yearly faculty evaluation in 
research section. 

The important bodies of knowledge for research department are regulation 
understanding, strategic analysis plan of the university and faculty, copyright regulation, 
government support, the budget management, researcher discipline, and the quality assurance of 
Chiang Mai University. 

The knowledge management system has been installed, and test in department of 
research in faculty, and produces questionnaire result as 80% satisfaction of system overall 
function, and schedule generation, from staff by, and 60% of security of researcher identity, 
information protection, download manager function, and  first page design of the system. 


