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ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 
 
การวิจยัและการพฒันามีความส าคญัต่อทุกมหาวิทยาลยัท่ีมุ่งเป็นสถาบนัอุดมศึกษาระดบั

โลกอนัเป็นท่ียอมรับในระดบันานาชาติ มหาวิทยาลัยเชียงใหม่เป็นอีกมหาวิทยาลัยหน่ึงท่ีมุ่งสู่
เป้าหมายดงักล่าวดว้ยการผนวกความเป็นเลิศดา้นการเรียนการสอนกบัการวิจยัท่ีไดม้าตรฐานสากล 
มุ่งเน้นให้นักวิจยัทั้ งระดับเจา้หน้าท่ีและนักศึกษาได้ท างานวิจยัในสภาพแวดล้อมท่ีเอ้ือต่อการ
ผลิตผลงานวิจยัคุณภาพสูงและส่งเสริมการสร้างนวตักรรม มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้ก าหนด
วสิัยทศัน์  พนัธกิจ และนโยบาย เพื่อการเป็นมหาวทิยาลยัแห่งการวจิยัและสร้างมหาวทิยาลยัให้เป็น
มหาวทิยาลยัวจิยัระดบัโลก 

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดรั้บการอนุมติัให้จดัตั้งในการ
ประชุมสภามหาวิทยาลยั คร้ังท่ี 6/2546 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2546 อนุมติัให้จดัตั้งวิทยาลยั
เทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร ส่ือ และศิลปะ โดยให้แก้ไขช่ือเป็น “วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (College of Arts Media and Technology)” มีฐานะเป็นองคก์รใน
ก ากบัมหาวิทยาลยั ในระดบัเทียบเท่ากบัคณะ ท่ีไม่เป็นส่วนราชการตามมาตรา 8 และ 9 แห่ง
พระราชบญัญติัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 มีการบริหารงานเป็นอิสระจากระบบราชการมี
การบริหารและการจดัการเทียบเท่ากบัวิทยาลยันานาชาติของมหาวิทยาลยัอ่ืนๆ โดยจะมีการจดัตั้ง
หน่วยด าเนินการในรูปของสถาบนัและศูนยน์านาชาติเพื่อให้การบริหารจดัการมีความคล่องตวัและ
มีประสิทธิภาพต่อไป โดยมีปรัชญา คือ สร้างบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต ให้เป็นผูใ้ช้
ความรู้ในระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมฐานความรู้ 
“International Knowledge Worker” และมีวสิัยทศัน์ คือ วทิยาลยัชั้นน าระดบันานาชาติ ท่ีมุ่งสู่ความ
เป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยีสร้างสรรค์และนวตักรรม “An Internationally Leading College Aims 
Toward the Excellence in Creative Technology and Innovation” 
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ปัจจุบนั วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี แบ่งส่วนงานออกเป็นส านักงานวิทยาลยัฯ 
ส านักวิชาฯ ศูนย์นวตักรรมและการจดัการความรู้ และจัดการจดัการเรียนการสอน 6 หลักสูตร 
ไดแ้ก่ 

- หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 3 หลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัสูตรวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(นานาชาติ) หลกัสูตรแอนนิเมชนั และหลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

- หลกัสูตรระดบัปริญญาโท 2 หลกัสูตร ประกอบดว้ย หลกัสูตรวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 
และหลกัสูตรการจดัการความรู้ 

- หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 1 หลกัสูตร คือ หลกัสูตรการจดัการความรู้ 
ในดา้นวจิยั วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมีนโยบายส่งเสริมและสนบัสนุนการด าเนิน

งานวิจยัแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยสนับสนุนงบประมาณเพื่อด าเนินโครงการวิจยั การเสนอ
ผลงานทางวิชาการ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรคท์ั้งระดบัชาติและนานาชาติ 
การด าเนินงานของกลุ่มวจิยัและห้องปฏิบติัการ (Micro Lab) การเขา้ประกวดแข่งขนัในระดบัต่างๆ 
จดัซ้ือหนังสือ วารสาร และอุปกรณ์ต่างๆ เพื่อสนับสนุนการวิจัย นอกจากน้ี ยงัส่งเสริมและ
สนบัสนุนการพฒันาบุคลากรดา้นการวิจยัอย่างต่อเน่ือง สนบัสนุนการน าผลงานดา้นวิชาการและ
วจิยัไปประยกุตใ์ช ้การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจยั และสนบัสนุนงานวิจยัสู่อุตสาหกรรม และ
จดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติใหค้  าปรึกษาดา้นการเขียนผลงานทางวชิาการ  

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มีผลงานทางวิชาการ งานวิจยัและงานสร้างสร้างสรรค ์
ตีพิมพเ์ผยแพร่เพิ่มข้ึนทุกปี โดยปี พ.ศ. 2550-2554 มีผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ จ านวน 195 เร่ือง 
ปีงบประมาณ 2550-2554 มีโครงการวิจยัท่ีได้รับจากแหล่งทุนภายในและภายใน จ านวน 48 
โครงการ งบประมาณ 7,728,405 บาท (งานบริหารงานวจิยัและวิเทศสัมพนัธ์, 2555)  แต่ผลงานการ
ตีพิมเ์ผยแพร่ยงัเป็นกลุ่มบุคลากรกลุ่มเดิม ผลงานตีพิมพส่์วนใหญ่เป็นผลงานของนกัศึกษาปริญญา
เอก สาขาวชิาการจดัการความรู้ และมีแนวโนม้ท่ีจะมีจ านวนเพิ่มมากข้ึน จ านวนบุคลากรท่ีท าวิจยัมี
น้อย การด าเนินโครงการวิจยัส่วนใหญ่ล่าช้า การของบประมาณวิจยัจากแหล่งทุนภายนอกน้อย  
บุคลากรไม่ทราบกฏระเบียบและขั้นตอนการด าเนินงานท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจยั  ประกอบกับ
วิทยาลยัฯ เป็นคณะท่ีจดัตั้งใหม่ บุคลากรส่วนใหญ่มีอายุการท างานน้อย ขาดความรู้ (Knowledge) 
ทกัษะ (Skill) ความถนดั (Aptitude) และประสบการณ์ (Experience) ดา้นการท าวิจยั และบุคลากร
จะต้องด าเนินงานจดัการเรียนการสอนและผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณภาพตามภารกิจของวิทยาลัยฯ 
นอกจากน้ี มหาวิทยาลยั เชียงใหม่ได้ก าหนดตวัช้ีวดัผลงานด้านวิจยั จ  านวน 2 ตวัช้ีวดั คือ การ
ประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ องค์ประกอบท่ี 4 การวิจยั และค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี  ทั้ งน้ีวิทยาลัยฯ มีคะแนนการประกันคุณภาพการศึกษา องค ์
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ประกอบท่ี 4 ในระดบันอ้ย และจะตอ้งด าเนินการผลกัดนัให้ไดผ้ลงานตามค ารับรองการปฏิบติังาน
ของส่วนงานประจ าปีตามท่ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ก าหนด 

จากขอ้มูลดงักล่าว นับเป็นขอ้มูลและเหตุผลสนับสนุนท่ีส าคญัให้ผูว้ิจยัศึกษาวิเคราะห์
ปัญหาและองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานของหน่วยวจิยั และพฒันาตน้แบบระบบการจดัการ
ความรู้หน่วยวิจยั เพื่อเป็นศูนยก์ลางการเรียนรู้ แลกเปล่ียนความรู้ และประสบการณ์ดา้นการวิจยั
ของบุคลากร ใชใ้นการติดต่อประสานงานภายในองคก์ร ลดระยะเวลาในการส่ือสาร โดยน าความรู้
จากผูเ้ช่ียวชาญและจากผูมี้ประสบการณ์ท่ีผา่นการกลัน่กรองมาถอดเป็นบทเรียนและขั้นตอนการ
ปฏิบติั ท าใหบุ้คลากรสามารถศึกษาดว้ยตนเองไดอ้ยา่งรวดเร็ว  

การบริหารจดัการความรู้ดว้ยวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) 4 ขั้นตอน 
ไดแ้ก่ (1) การตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) เพื่อระบุถึงองคค์วามรู้ในการด าเนินงานดา้น
วจิยัและน ามาเป็นหวัขอ้ในการบริหารจดัการความรู้ (2) การจบัความรู้ (Knowledge Capture) ซ่ึงได้
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ (3) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) โดยการวิเคราะห์ค า
ส าคัญ (Keyword Annotation) ในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ 
(Transcript) แลว้น าไปสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) โดยค านึงถึงการใชง้าน (4) การ
น าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization) นบัเป็นเคร่ืองมือและวธีิการในการบริหารจดัการความรู้ 

การพฒันาแบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยั โดยใช้ทฤษฏีองค์กรฐานสารสนเทศ 
(Information Based Organization) ดว้ยเคร่ืองมือระบบจดัการเน้ือหาเวบ็แบบโอเพนซอร์สท่ีเขียน
ดว้ยภาษาพีเอชพีและใชฐ้านขอ้มูล MySQL มีช่ือวา่ Joomla! ในการสร้างระบบ  ผูว้ิจยัหวงัวา่ระบบ
การจัดการความรู้น้ี จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในด้านวิจัย ลดระยะเวลาและขั้นตอนการ
ปฏิบติังาน สนบัสนุนการเรียนรู้และแลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และผลกัดนัให้บุคลากรตระหนกัเห็น
ความส าคญัของการวจิยัเพื่อใหส้ามารถพฒันาและแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ 
 

วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 
 การศึกษาคร้ังน้ีมีวตัถุประสงค ์คือ 

1. เพื่อศึกษาวเิคราะห์ปัญหาและระบุองคค์วามรู้ท่ีจ  าเป็นในการด าเนินงานหน่วยวจิยั 
งานบริหารงานวิจยัและวเิทศสัมพนัธ์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. เพื่อพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวจิยั งานบริหารงานวจิยัและ
วเิทศสัมพนัธ์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ขอบเขตของกำรศึกษำ 
 
การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีเป็นปัญหาของการด าเนินงานของ

หน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อวิทยาลยัฯ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 

1. ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 
1) รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จากงานบริหารงานวิจยั

และวเิทศสัมพนัธ์ เช่น คู่มือ ประกาศ ระเบียบ นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจยัของวิทยาลยัฯ และ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และรายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการวิจยัและวิเทศ
สัมพนัธ์ เป็นตน้ เพื่อศึกษาบทบาทหนา้ท่ีและโครงสร้างการด าเนินงานของหน่วยวิจยั งานบริหาร
งานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

ส ารวจความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ 
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยใชแ้บบสอบถาม และวิเคราะห์ผลท่ี
ไดจ้ากแบบสอบถาม 

2) วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายวิจัยและวิเทศสัมพันธ์ 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ หวัหนา้งานวจิยั บริการวชิาการ และวิเทศ
สัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ และหวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการและวิเทศสัมพนัธ์ คณะ
วศิวกรรมศาสตร์  

2. ขอบเขตประชำกร 
 บุคลากรท่ีมีส่วนเก่ียวขอ้งในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 

1) ภายในวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
- รองคณบดีฝ่ายวจิยัและวิเทศสัมพนัธ์  
- บุคลากรสายวชิาการ  จ านวน 54 คน 
- บุคลากรงานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ จ านวน 1 คน 

2) ภายนอก จ านวน 2 คน 
(1) หวัหนา้งานวจิยั บริการวชิาการ และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
(2) หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการและวเิทศสัมพนัธ์ คณะ

วศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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3. ขอบเขตด้ำนระยะเวลำ 
 ตั้งแต่เดือนพฤศจิกายน 2554 ถึงเดือนกนัยายน 2555 
 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับจำกกำรศึกษำ 
 

1. ได้ขอ้มูลและองค์ความรู้ท่ีจ  าเป็นเพื่อสนับสนุนการด าเนินงานของหน่วยวิจยั งาน
บริหารงานวจิยั ใหมี้คุณภาพและมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน 

2. ได้ต้นแบบระบบการจัดการความรู้ของหน่วยวิจัย งานบริหารงานวิจัยและวิเทศ
สัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพิ่มช่องทางในการส่ือสาร 
แบ่งปัน ถ่ายโอน และแลกเปล่ียนความรู้ เพื่อเป็นแนวทางในการสร้างสรรค ์และเผยแพร่องคค์วามรู้
ในองคก์ร 

3. ผูบ้ริหาร นกัวจิยั และเจา้หนา้ท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง สามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้และน าองคค์วามรู้
เหล่านั้นมาเลือกใชใ้หต้รงตามวตัถุประสงค ์

4. ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบติังานภายในองคก์ร 
 
 
 
 
 
 
 
 


