
    
บทที ่4 

ผลการศึกษา 
 

การจดัการความรู้หน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ศึกษา รวบรวมขอ้มูล และวิเคราะห์ขอ้มูลต่างๆ ตาม
กระบวนการ โดยมีผลการศึกษา ดงัน้ี 

1. ขอ้มูลงานวจิยั 
2. ผลแบบสอบถามความเขา้ใจงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
3. ผลการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
4. การตรวจสอบองคค์วามรู้ 
5. การสร้างระบบการจดัการความรู้ 

 

1. ข้อมูลงานวจิัย 
 

ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จากงานบริหารงานวิจยั
และวิเทศสัมพนัธ์ เช่น คู่มือ ประกาศ ระเบียบ ขอ้มูลด้านการวิจยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ และ
รายงานการประชุมคณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการวิจยัและวเิทศสัมพนัธ์ ดงัน้ี 

หน่วยวิจยัเป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีประสานงานวิจัย ได้แก่ การพฒันานักวิจยัรุ่นใหม่ 
ส่งเสริมการตั้งกลุ่มวิจยั การเสนอขอรับทุนอุดหนุนงานวิจยั การเสนอขอรับเงินอุดหนุน ตีพิมพ์
เผยแพร่ผลงานทางวิชาการ ประสานงานและให้ค  าปรึกษา/ศึกษาวิเคราะห์/ศึกษาผลกระทบต่างๆ 
รวบรวมขอ้มูลโครงการวิจยัและผลงานตีพิมพ์เผยแพร่ทางวิชาการ จดัท ารายงานประจ าปี และ
รายงานการประกนัคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบท่ี 4  

คณะกรรมการด าเนินงานส่งเสริมการวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ มีหน้าท่ีในการวางแผนและ
ก าหนดแนวทางงานวิจยัของวิทยาลยัฯ ให้ผ่านตวัช้ีวดัผลการด าเนินงานด้านวิจยั ตามเกณฑ์การ
ประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ และค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี
การพฒันาหาความร่วมมือกบัมหาวทิยาลยัทั้งในและต่างประเทศ พฒันาความร่วมมือกบัภาคเอกชน 
และการสนบัสนุน Visiting Professor รวมทั้งการพิจารณาการจดัสรรงบประมาณ   
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วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ด าเนินการส่งเสริมและ
สนบัสนุนการด าเนินงานดา้นวิจยัแก่บุคลากรอย่างต่อเน่ือง โดยสนบัสนุนงบประมาณเพื่อด าเนิน
โครงการวิจยั การเสนอผลงานทางวิชาการ การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัและงานสร้างสรรค ์การ
ด าเนินงานของกลุ่มวิจยัและห้องปฏิบติัการ (Micro Lab) การเขา้ประกวดแข่งขนั จดัซ้ือหนงัสือ 
วารสาร และอุปกรณ์ต่างๆ การพฒันาบุคลากรด้านการวิจยั สนบัสนุนการน าผลงานดา้นวิชาการ
และวิจยัไปประยุกตใ์ช ้การเผยแพร่ผลงานวิชาการและวิจยั และสนบัสนุนงานวิจยัสู่อุตสาหกรรม 
และจดัใหมี้ผูเ้ช่ียวชาญชาวต่างชาติใหค้  าปรึกษาดา้นการเขียนผลงานทางวชิาการ  

ในปี พ.ศ. 2550-2554 วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ จ านวน 
195 เร่ือง และในปีงบประมาณ 2550-2554 (เดือนตุลาคม-เดือนกนัยายนของทุกปี) มีโครงการวิจยัท่ี
ไดรั้บการอุดหนุนจากแหล่งทุนภายในและภายนอกมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 48 โครงการ 
งบประมาณ 7,728,405 บาท (งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์, 2555) ผูศึ้กษาไดศึ้กษาขอ้มูล
และแยกประเภทขอ้มูลงานวจิยัออกเป็น 2 โครงการวจิยัและการตีพิมพเ์ผยแพร่ 

 
1.1 โครงการวจัิย 

 ในปีงบประมาณ 2550-2554 (เดือนตุลาคม-เดือนกนัยายนทุกปี) วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนวิจยัต่างๆ รวม 48 โครงการ งบประมาณทั้งส้ิน 
7,728,405 บาท (งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์, 2555) รายละเอียดในตาราง 12 แหล่ง
ทุนอุดหนุนการวิจยั ประจ าปีงบประมาณ 2550-2554 โดยแหล่งทุนวิจยัแบ่งออกเป็น 3 แหล่งทุน 
ดงัน้ี   

1) ทุนอุดหนุนวิจยัวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี โดยวิทยาลยัฯ สนบัสนุนเงิน
อุดหนุนเพื่อด าเนินโครงการวจิยั จ  านวน 28 โครงการ งบประมาณ 1,728,320 บาท 

2) แหล่งทุนภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วิทยาลยัฯ ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจาก
หน่วยงานภายในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ านวน 12 โครงการ งบประมาณ 1,490,085 บาท โดยทุนท่ี
ไดรั้บเป็นทุนพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

3) แหล่งทุนภายในประเทศไทย วิทยาลยัฯ ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุน
ภายในประเทศ จ านวน 8 โครงการ งบประมาณ 4,510,000 บาท โดยได้รับทุนอุดหนุนจาก
ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการวฒันธรรมแห่งชาติ ส านกังาน
ศิลปวฒันธรรมร่วมสมยั  สถาบนัวจิยัและพฒันาพื้นท่ีสูง (องคก์ารมหาชน) และจงัหวดัเชียงใหม่ 
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ตาราง 12 แหล่งทุนอุดหนุนการวจัิย ประจ าปีงบประมาณ 2550-2554 
 

ปีงบ 
ประมาณ 

ทุนอุดหนุนวทิยาลยัฯ แหล่งทุนภายใน มช. แหล่งทุนภายในประเทศ รวม 5 ปี 
จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

จ านวน 
โครงการ 

งบประมาณ 
(บาท) 

ปี 2550 12 1,037,770  5    390,825  2    700,000  19 2,128,595  
ปี 2551 6   278,000  -   -    -                -    6 278,000  
ปี 2552 4 150,050  -                -    3 1,730,000  7 1,880,050  
ปี 2553 -             -    5    499,260  1    330,000  6 829,260  
ปี 2554 6 262,500  2 600,000  2 1,750,000  10 2,612,500  
รวม 28 1,728,320  12 1,490,085  8 4,510,000  48 7,728,405  
ท่ีมา: งานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์, 2555 
 

1.2 การตีพมิพ์เผยแพร่ 
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ ในปี พ.ศ. 2550-2554 จ านวน 

195 เร่ือง (งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์, 2555) ผูว้ิจยัไดศึ้กษาวิเคราะห์และแบ่งกลุ่มผูท่ี้
ตีพิมพเ์ผยแพร่ออกเป็น 3 กลุ่ม โดยใชช่ื้อแรกเป็นผลงานเป็นตวัพิจารณากลุ่ม ดงัน้ี 

1. บุคลากรวทิยาลยัฯ คือ บุคลากรของวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีท่ี
ปฏิบติังานและไม่อยูร่ะหวา่งการศึกษาระดบัปริญญาเอก 

2. บุคลากรท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาเอก คือ บุคลากรของวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีท่ีก าลงัศึกษาในระดบัปริญญาเอก ในประเทศและต่างประเทศ ทั้งท่ีลาศึกษาต่อและ
ไม่ลาศึกษาต่อ  

3. นกัศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรการจดัการความรู้ คือ นกัศึกษาท่ีก าลงัศึกษา
หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฏีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้ และมีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ในปี 
2550-2554 
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ตาราง 13 ผลงานการตีพมิพ์เผยแพร่ ปี 2550-2554 
 

กลุ่ม 
ปี 2550 
(เร่ือง) 

ปี 2551 
(เร่ือง) 

ปี 2552 
(เร่ือง) 

ปี 2553 
(เร่ือง) 

ปี 2554 
(เร่ือง) 

รวม 5 ปี 
(เร่ือง) 

ร้อยละ 

บุคลากรวทิยาลยัฯ 7 6 15 7 6 41 21.03  
บุคลากรท่ีก าลงัศึกษา 
ในระดบัปริญญาเอก 

11 18 25 29 13 96   49.23  

นกัศึกษาปริญญาเอก 
หลกัสูตรการจดัการความรู้ 

0 11 5 10 32 58 29.74  

รวม 18 35 45 46 51 195 100  
หมายเหตุ : วเิคราะห์จากรายงานผลการด าเนินงานดา้นวิจยั วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปี 2550-2554 
 
 นอกจากน้ี ผูว้ิจยัไดแ้ยกประเภทและระดบัของการตีพิมพเ์ผยแพร่ตามแบ่งกลุ่มผูท่ี้ตีพิมพ์
เผยแพร่ ดงัแสดงในตาราง 14 – ตาราง 16 
 

ตาราง 14 การตีพมิพ์เผยแพร่ของนักศึกษาปริญญาเอก หลกัสูตรจัดการความรู้  ปี 2550-2554 
 

ประเภทการตีพมิพ์ 
ปี 2550 
(เร่ือง) 

ปี 2551 
(เร่ือง) 

ปี 2552 
(เร่ือง) 

ปี 2553 
(เร่ือง) 

ปี 2554 
(เร่ือง) 

รวม 5 ปี 
(เร่ือง) 

วารสารวชิาการ ระดบันานาชาติ 0 5 0 1 2 8 
วารสารวชิาการ ระดบัชาติ 0 0 0 0 2 2 
การประชุมวชิาการ ระดบันานาชาติ  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

0 5 4 9 24 42 

การประชุมวชิาการ ระดบัอาเซียน  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

0 0 0 0 4 4 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติ  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

0 1 1 0 0 2 

หมายเหตุ : วิเคราะห์จากรายงานผลการด าเนินงานดา้นวิจยั วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปี 2550-2554 
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ตาราง 15 การตีพมิพ์เผยแพร่ของบุคลากรทีก่ าลงัศึกษาในระดับปริญญาเอก ปี 2550-2554 
 

ประเภทการตีพมิพ์ 
ปี 2550 
(เร่ือง) 

ปี 2551 
(เร่ือง) 

ปี 2552 
(เร่ือง) 

ปี 2553 
(เร่ือง) 

ปี 2554 
(เร่ือง) 

รวม 5 ปี 
(เร่ือง) 

วารสารวชิาการ ระดบันานาชาติ 0 0 2 2 3 7 
วารสารวชิาการ ระดบัชาติ 0 0 0 2 0 2 
การประชุมวชิาการ ระดบันานาชาติ  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

11 11 17 25 10 74 

การประชุมวชิาการ ระดบันานาชาติ  
แบบโปสเตอร์ (Poster) 

0 0 1 0 0 1 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติ  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

0 0 2 0 0 2 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติ  
แบบโปสเตอร์ (Poster) 

0 7 3 0 0 10 

หมายเหตุ : วิเคราะห์จากรายงานผลการด าเนินงานดา้นวิจยั วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปี 2550-2554 

 
ตาราง 16 การตีพมิพ์เผยแพร่ของบุคลากรวิทยาลยัฯ  ปี 2550-2554 

 

ประเภทการตีพมิพ์ 
ปี 2550 
(เร่ือง) 

ปี 2551 
(เร่ือง) 

ปี 2552 
(เร่ือง) 

ปี 2553 
(เร่ือง) 

ปี 2554 
(เร่ือง) 

รวม 5 ปี 
(เร่ือง) 

วารสารวชิาการ ระดบันานาชาติ 2 0 1 1 2 6 
วารสารวชิาการ ระดบัชาติ 0 0 1 1 0 2 
การประชุมวชิาการ ระดบันานาชาติ  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

1 2 3 5 4 15 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติ  
แบบบรรยาย (Oral Presentation) 

4 0 1 0 0 5 

การประชุมวชิาการ ระดบัชาติ  
แบบโปสเตอร์ (Poster) 

0 4 9 0 0 13 

หมายเหตุ : วิเคราะห์จากรายงานผลการด าเนินงานดา้นวิจยั วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ปี 2550-2554 



66 

2. ผลแบบสอบถามความเข้าใจงานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 
 
 ผูว้ิจ ัยศึกษาความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลาก รสายวิชาการ 
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยการใช้แบบสอบถามเพื่อการวิจยั 
เร่ือง ความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัก าหนดจ านวนผูต้อบแบบสอบถามแต่ละสาขาวิชา
อย่างน้อยร้อยละ 70 ของจ านวนบุคลากรในสาขาวิชา โดยใช้วิธีการสุ่มตวัอย่างแบบบงัเอิญ 
(Accidental Sampling) ผลแบบสอบถาม มีดงัน้ี 
  

ตาราง 17 จ านวนผู้ตอบแบบสอบถามแยกตามสาขาวชิา 
 

สาขาวชิา จ านวน (คน) ร้อยละ 
การจดัการความรู้ 9 16.67 
วศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 13 24.07 
แอนนิเมชนั 15 27.78 
การจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 17 31.48 

รวม 54 100.00 
 

มีผูต้อบแบบสอบถามเร่ืองความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรค์ จ  านวน 54 คน คิดเป็น 
ร้อยละ 77.14 ของบุคลากรสายวิชาการ จากบุคลากรสายวิชาการทั้งส้ิน 70 คน (ขอ้มูลบุคลากร ณ 
เดือนกุมภาพนัธ์ 2555) โดยแยกออกเป็น 4 สาขาวชิา ดงัน้ี 

สาขาวิชาการจดัการความรู้ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 9 คน จากบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 11 คน คิดเป็น ร้อยละ 81.82 ของบุคลากรในสาขาวชิาการจดัการความรู้ 

สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์  มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 13 คน จากบุคลากรสาย
วชิาการ จ านวน 17 คน คิดเป็น ร้อยละ 76.47 ของบุคลากรในสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์   

สาขาวิชาแอนนิเมชัน มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 15 คน จากบุคลากรสายวิชาการ 
จ านวน 20 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.27 ของบุคลากรในสาขาวชิาแอนนิเมชนั 

สาขาวิชาการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ มีผูต้อบแบบสอบถามจ านวน 17  
คน จากบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 22 คน คิดเป็น ร้อยละ 77.27 ของบุคลากรในสาขาวิชาการ
จดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ    
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ดงันั้น มีตอบแบบสอบถามจ านวน 54 คน จากบุคลากรสายวชิาการ จ านวน 70 คน คิดเป็น  
ร้อยละ 77.14 ของบุคลากรสายวชิาการ 
 

ตาราง 18 ระยะเวลาการปฏิบัติงานของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ระยะเวลาทีป่ฏิบัติงาน จ านวน (คน) ร้อยละ 
นอ้ยกวา่ 1 ปี 6 11.11 

1 ปี 1 วนั  -  2 ปี 10 18.52 
2 ปี 1 วนั  -  3 ปี 6 11.11 
3 ปี 1 วนั  -  4 ปี 8 14.81 
4 ปี 1 วนั  -  5 ปี 15 27.78 
5 ปี 1 วนั  -  6 ปี 2 3.70 
6 ปี 1 วนั ข้ึนไป 7 12.96 

รวม 54 100.00 
  

ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 44.44 ปฏิบติังานตั้งแต่ 4 ปี 1 วนั ข้ึนไป มีเพียงร้อยละ 29.63 
ปฏิบติังานนอ้ยกวา่ 2 ปี 

 
ตาราง 19 ประสบการณ์การท าวจัิยของผู้ตอบแบบสอบถาม 

 

ประสบการณ์การท าวจัิย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีประสบการณ์การท าวจิยั 15 27.78 
มีประสบการณ์การท าวิจยั 39 72.22 

รวม 54 100.00 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 72.22 มีประสบการณ์การท าวิจยั มีเพียงร้อยละ 27.78  ท่ีไม่มี
ประสบการณ์การท าวิจยั เน่ืองจากผูต้อบแบบสอบถามรู้สึกว่าการท าวิจยัเป็นเร่ืองท่ียุ่งยากด้าน
เอกสาร  ไม่มีเวลา อยูร่ะหวา่งการขอทุนท าวจิยั  
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ตาราง 20 ประเภทและระดับโครงการวจัิยของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีประสบการณ์การท าวจัิย 
 

ประเภทโครงการวจิยั 

ระดบัโครงการวจิยั  

ไม่มี
ประสบการณ์ 

 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

สถาบัน 
หรือจงัหวดั 
จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

ชาติ 
 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

ภูมภิาค
อาเซียน 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

นานาชาติ 
 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

1) โครงการวิจยัเชิงวชิาการ 16 
(41.04) 

4 
(10.26) 

0 
(0.00) 

11 
(28.21) 

11 
(28.21) 

2) โครงการวิจยัและพฒันา 11 
(28.21) 

7 
(17.95) 

2 
(5.13) 

3 
(7.69) 

20 
(51.28) 

3) โครงการวิจยัเพื่อทอ้งถ่ิน 12 
(30.77) 

4 
(10.26) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

23 
(58.97) 

หมายเหตุ : สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท าวิจยัส่วนใหญ่ มีประสบการณ์การท าวิจยั
โครงการวิจัยเชิงวิชาการในระดับสถาบนัและจังหวดั ร้อยละ 41.04 ไม่มีประสบการณ์ท า
โครงการวจิยัและพฒันาและโครงการวจิยัเพื่อทอ้งถ่ิน มากกวา่ร้อยละ 50 
 
ตาราง 21 งานวจัิยทีไ่ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ของผู้ตอบแบบสอบถามทีม่ีประสบการณ์การท าวจัิย 

 

การตีพมิพ์เผยแพร่ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 11 28.11 
มีงานวจิยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ 28 71.79 

รวม 39 100.00 
 

ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท าวิจยั  ร้อยละ 71.79  มีงานวิจยัท่ีได้รับการ
ตีพิมพเ์ผยแพร่ และร้อยละ 28.11 ยงัไม่มีงานวิจยัท่ีไดรั้บการตีพิมพเ์ผยแพร่ เน่ืองจากมีภาระงาน
หลายดา้นและก าลงัอยูร่ะหวา่งการด าเนินโครงการวจิยั  
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ตาราง 22 ประเภทและระดับผลงานตีพมิพ์หรือเผยแพร่ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ทีม่ีประสบการณ์การท าวจัิย 

 

ประเภทผลงานตพีมิพ์เผยแพร่ 

ระดบัผลงานตพีิมพ์เผยแพร่ ไม่มผีลงาน 
ตพีมิพ์
เผยแพร่ 

 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

สถาบัน 
หรือจงัหวดั 
จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

ชาติ 
 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

ภูมภิาค
อาเซียน 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

นานาชาติ 
 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

1) รายงานวิจยัฉบบัสมบูรณ์ 11 
(39.29) 

6 
(21.43) 

2 
(7.14) 

3 
(10.71) 

11 
(39.29) 

2) ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 2 
(7.14) 

2 
(7.14) 

1 
(3.57) 

12 
(42.86) 

13 
(46.43) 

3) เผยแพร่ในท่ีประชุม
วชิาการ แบบบรรยาย 

4 
(14.29) 

4 
(14.29) 

1 
(3.57) 

19 
(67.86) 

7 
(25.00) 

4) เผยแพร่ในท่ีประชุม
วชิาการ แบบโปสเตอร์  

5 
(17.86) 

2 
(7.14) 

2 
(7.14) 

5 
(17.86) 

16 
(57.14) 

หมายเหตุ : สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
 

 ผูต้อบแบบสอบถามท่ีมีประสบการณ์การท าวิจัยตีพิมพ์ เผยแพร่ผลงานวิจัยในวารสาร 
วิชาการระดบันานาชาติ ร้อยละ 42.86 และในท่ีประชุมวิชาการ แบบบรรยาย ในระดบันานาชาติ  
ร้อยละ 67.86 และไม่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรูปแบบของรายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ ร้อยละ 39.29 
 

ตาราง 23 ผลงานสร้างสรรค์ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

ผลงานสร้างสรรค์ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ 44 81.48 
มีผลงานสร้างสรรค ์ 10 18.52 

รวม 54 100.00 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 81.48  ไม่มีผลงานสร้างสรรค ์ เน่ืองจากไม่ไดอ้ยู่ในสายงาน 
ไม่มีโอกาสไดศึ้กษา เนน้งานวจิยัมากกวา่งานสร้างสรรค ์ ไม่มีความถนดัดา้นน้ี ไม่เคยท า และไม่มี
ความเก่ียวขอ้งกบังานท่ีปฏิบติั มีเพียงผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 18.52 ท่ีมีผลงานสร้างสรรค ์
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ตาราง 24 การตีพมิพ์เผยแพร่บทความวชิาการ (Academic Paper) ของผู้ตอบแบบสอบถาม 
 

การตีพมิพ์เผยแพร่บทความวชิาการ จ านวน (คน) ร้อยละ 
ไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ 26 48.15 
เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ 28 51.85 

รวม 54 100.00 
 

ผูต้อบแบบสอบถาม  ร้อยละ 51.85  เคยตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิชาการ  และร้อยละ 48.15 
ไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิชาการ เน่ืองจากยงัไม่เคยเขียนบทความวิชาการ ไม่มีเวลา มีภาระ
งานประจ าเยอะ เวลาท างานส่วนมากใชไ้ปกบัการสอนและการพฒันานกัศึกษา ยงัไม่เคยส่งผลงาน 
และยงัไม่เสร็จส้ินขั้นตอนการเก็บขอ้มูลของโครงการวิจยัท าให้ไม่สามารถเขียนบทความวิชาการ
ได ้  
 

ตาราง 25 ประเภทและระดับการตีพมิพ์เผยแพร่บทความวชิาการ 
ของผู้ตอบแบบสอบถามที่เคยตีพมิพ์เผยแพร่บทความวชิาการ 

 

ประเภทการตีพมิพ์เผยแพร่
บทความวชิาการ 

ระดับการตีพมิพ์เผยแพร่ ไม่เคย
ตีพมิพ์
เผยแพร่ 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

สถาบัน 
หรือจงัหวดั 
จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

ชาติ 
 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

ภูมภิาค
อาเซียน 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

นานาชาติ 
 

จ านวน (คน) 
(ร้อยละ) 

1) ตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์ 1 
(3.57) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

0 
(0.00) 

26 
(92.86) 

2) ตีพิมพภ์ายในหน่วยงาน 3 
(10.71) 

1 
(3.57) 

0 
(0.00) 

2 
(7.14) 

22 
(78.57) 

3) ตีพิมพใ์นวารสารวชิาการ 2 
(7.14) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

6 
(21.43) 

18 
(64.29) 

3) เผยแพร่ในท่ีประชุม
วชิาการ แบบบรรยาย  

3 
(10.71) 

3 
(10.71) 

0 
(0.00) 

17 
(60.71) 

7 
(25.00) 

4) เผยแพร่ในท่ีประชุม
วชิาการ แบบโปสเตอร์  

4 
(14.29) 

2 
(7.14) 

0 
(0.00) 

6 
(21.43) 

16 
(57.14) 

หมายเหตุ : สามารถเลือกตอบไดม้ากกวา่ 1 ขอ้ 
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จากตารางพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยตีพิมพ์เผยแพร่บทความวิชาการและผูท่ี้เคย
ตีพิมพ์เผยแพร่ผลงานวิจยั ส่วนใหญ่จะตีพิมพ์เผยแพร่ในประชุมวิชาการแบบบรรยายในระดับ
นานาชาติ และพบว่าผูต้อบแบบสอบถามท่ีเคยตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิชาการมากกวา่ร้อยละ 60 
ไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ในหนงัสือพิมพ ์ภายในหน่วยงาน และวารสารวชิาการ 
 

ตาราง 26 ความเห็นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
ต่อความส าคัญของงานวจัิยที่มีต่อความก้าวหน้าด้านอาชีพ  

 

ระดับความส าคัญของงานวจัิย จ านวน (คน) ร้อยละ 
ระดบัมากท่ีสุด 24 44.44 
ระดบัมาก 26 48.15 

ระดบัปานกลาง 4 7.41 
รวม 54 100.00 

 

ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เห็นความส าคญัของงานวิจยัท่ีมีต่อความกา้วหน้าในระดบั
มาก ร้อยละ 48.15 และมากท่ีสุด ร้อยละ 44.44 

 
ตาราง 27 สาเหตุทีก่ระตุ้นให้ผู้ตอบแบบสอบถามอยากท าวจัิย 

 

สาเหตุทีก่ระตุ้นให้อยากท าวิจัย จ านวน (คน) ร้อยละ อนัดับ 
ความกา้วหนา้ดา้นอาชีพ 40 75.47 1 
เงินทุนอุดหนุนการวจิยั 32 60.38 2 

เป็นส่วนหน่ึงของภาระงานท่ี
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ก าหนด 

29 54.72 3 

อ่ืนๆ 16 30.19 4 
 

ผูแ้บบสอบถามเห็นว่าสาเหตุท่ีกระตุน้ให้อยากท าวิจยั อนัดบั 1 คือ ความกา้วหน้าดา้น
อาชีพ อนัดบั 2 เงินทุนอุดหนุนการวิจยั อนัดบั 3 เป็นส่วนหน่ึงของภาระงานท่ีมหาวิทยาลัย 
เชียงใหม่ก าหนด และอ่ืนๆ ไดแ้ก่ ความสนใจส่วนบุคคล เพื่อพฒันาตนเอง ได้ความรู้ใหม่ การ
คน้ควา้ พฒันา ต่อยอดองคค์วามรู้ท่ีมีอยู ่ประสบการณ์ และเครือข่ายท่ีไดรั้บจากการท าวจิยั   
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ตาราง 28 ความรู้ความเข้าใจงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวชิาการ  
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 

หัวข้อ 

ระดบัความรู้ความเข้าใจ 

แปลผล 
มากทีสุ่ด 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 

1. ทราบความหมายของ “งานวจิยั”  11 
(20.37) 

31 
(57.41) 

10 
(18.52) 

2 
(3.70) 

0 
(0.00) 

3.94 มาก 

2. ทราบความหมายของ  
  “งานสร้างสรรค”์  

9 
(16.67) 

13 
(24.07) 

18 
(33.33) 

12 
(22.22) 

2 
(3.70) 

3.28 ปานกลาง 

3. ทราบความหมายของ  
   “ผลงานวชิาการท่ีไดรั้บการรับรอง” 

2 
(3.70) 

25 
(46.30) 

16 
(29.63) 

9 
(16.67) 

2 
(3.70) 

3.3 ปานกลาง 

4. ทราบความหมายของ  
   “วารสารระดบัชาติ”  

16 
(29.63) 

19 
(35.19) 

14 
(25.93) 

4 
(7.41) 

1 
(1.85) 

3.83 มาก 

5. ทราบความหมายของ  
   “วารสารระดบันานาชาติ”  

10 
(18.52) 

20 
(37.04) 

16 
(29.63) 

6 
(11.11) 

2 
(3.70) 

3.56 มาก 

6. ทราบ“แหล่งทุนวจิยัภายในประเทศ”  3 
(5.56) 

13 
(24.07) 

21 
(38.89) 

12 
(22.22) 

5 
(9.26) 

2.94 ปานกลาง 

7. ทราบ “แหล่งทุนวจิยัภายนอก
ประเทศ”  

1 
(1.85) 

8 
(14.81) 

16 
(29.63) 

17 
(31.48) 

12 
(22.22) 

2.43 นอ้ย 

8. มีความรู้เร่ือง “ทรัพยสิ์นทางปัญญา” 6 
(11.67) 

9 
(16.67) 

23 
(42.59) 

12 
(22.22) 

4 
(7.41) 

3.02 ปานกลาง 

9. มีความรู้เร่ือง “จรรยาบรรณนกัวจิยั” 9 
(16.98) 

17 
(31.48) 

21 
(38.89) 

6 
(11.11) 

1 
(1.85) 

3.5 มาก 

10. ทราบขั้นตอนการขอทุนวจิยั 0 
(0.00) 

14 
(25.93) 

20 
(37.04) 

14 
(25.93) 

6 
(11.11) 

2.78 ปานกลาง 

11. มีความรู้เก่ียวกบัการเขียน
โครงการวจิยั  

3 
(5.56) 

16 
(29.63) 

23 
(42.59) 

10 
(18.52) 

2 
(3.70) 

3.15 ปานกลาง 

12. มีความรู้เก่ียวกบัการจดัท ารายงาน
การวจิยั  

1 
(1.85) 

22 
(40.74) 

22 
(40.74) 

9 
(16.67) 

2 
(3.70) 

3.31 ปานกลาง 

13. มีความรู้เก่ียวกบัการเขียนบทความ
งานวจิยั  

3 
(5.56) 

19 
(35.19) 

21 
(38.89) 

9 
(16.67) 

2 
(3.70) 

3.22 ปานกลาง 

14. มีความรู้เก่ียวกบัประกาศ ระเบียบ 
มช. ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั  

0 
(0.00) 

8 
(14.81) 

22 
(40.74) 

20 
(37.04) 

4 
(7.41) 

2.63 ปานกลาง 
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ตาราง 28 ความรู้ความเข้าใจงานวจัิยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสายวชิาการ  
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี (ต่อ) 

 

หัวข้อ 

ระดบัความรู้ความเข้าใจ 

แปลผล 
มากทีสุ่ด 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

มาก 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

ปานกลาง 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

น้อย 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

น้อยทีสุ่ด 
จ านวน (คน) 

(ร้อยละ) 

ค่า 
เฉลีย่ 

15. มีความรู้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์และ
นโยบายการวจิยัของ มช.  

0 
(0.00) 

7 
(12.96) 

26 
(48.15) 

14 
(25.93) 

7 
(12.96) 

2.61 ปานกลาง 

16. มีความรู้เก่ียวกบัยทุธศาสตร์และ
นโยบายการวจิยัของชาติ/
ภาคเหนือ 

0 
(0.00) 

1 
(1.85) 

21 
(38.89) 

24 
(44.44) 

8 
(14.81) 

2.28 นอ้ย 

17. มีความรู้เก่ียวกบัการขอ
งบประมาณเพื่อการตีพิมพ ์

0 
(0.00) 

6 
(11.11) 

23 
(42.59) 

24 
(44.44) 

1 
(1.85) 

2.63 ปานกลาง 

18. มีความรู้เก่ียวกบัการขอทุนเพ่ือ
เสนอผลงานทางวชิาการ 

0 
(0.00) 

7 
(12.96) 

27 
(50.00) 

17 
(31.48) 

3 
(5.56) 

2.70 ปานกลาง 

19. มีความรู้การประกนัคุณภาพการ 
ศึกษา องคป์ระกอบท่ี 4 การวจิยั 

1 
(1.85) 

9 
(16.67) 

19 
(35.19) 

19 
(35.19) 

6 
(11.11) 

2.63 ปานกลาง 

 

จากตารางพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจยัของ
ชาติ/ภาคเหนือและทราบแหล่งทุนวิจยัภายนอกประเทศในระดบัน้อย และมีความรู้ระดบัมากใน
ความหมายของงานวจิยั วารสารระดบัชาติ วารสารระดบันานาชาติ และจรรยาบรรณนกัวจิยั 

ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการวิจยั ระดบัปานกลาง ร้อยละ 42.59 
และทราบขั้นตอนการขอทุนวิจยั ระดบัปานกลาง ร้อยละ 37.04 ระดบัน้อย ร้อยละ 25.93 ซ่ึง
สอดคล้องกับจ านวนโครงการวิจัยท่ีวิทยาลัยฯ ได้รับทุนจากแหล่งทุนภายในประเทศ ใน
ปีงบประมาณ 2550-2554 เพียง 8 โครงการ งบประมาณ 4,510,000 บาท จากขอ้มูลดงักล่าวช้ีให้เห็น
วา่อาจารยมี์ความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการวิจยันอ้ยและไม่ทราบขั้นตอนการขอทุนวิจยั จึงท าให้
โครงการวจิยัส่วนใหญ่ของวทิยาลยัฯ อยูใ่นระดบัสถาบนัหรือจงัหวดั  

ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัการจดัท ารายงานการวจิยั ระดบัมาก ร้อยละ 40.74 ซ่ึง
สอดคล้องผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 60.71 ของผูท่ี้มีประสบการณ์การท าวิจยัท่ีเผยแพร่ของ
รายงานการวจิยัฉบบัสมบูรณ์ในระดบัต่างๆ  

การเขียนบทความงานวจิยั ผูต้อบแบบสอบถาม ร้อยละ 35.19  มีความรู้ระดบัมาก จะพบวา่
การตีพิมพเ์ผยแพร่บทความทางวิชาการของผูต้อบแบบสอบถามจะตีพิมพเ์ผยแพร่ในการประชุม



74 

วิชาการแบบบรรยาย ในระดบันานาชาติ ในขณะท่ีมากกว่าร้อยละ 64 ยงัไม่เคยตีพิมพเ์ผยแพร่ 
บทความทางวิชาการในหนงัสือพิมพ ์ภายในหน่วยงาน และวารสารวิชาการ ส าหรับความรู้ในการ
ขอทุนเพื่อเสนอผลงานทางวชิาการ ร้อยละ 50.00 มีความรู้ระดบัปานกลาง 

ดา้นแหล่งทุนวิจยั ผูต้อบแบบสอบถามทราบแหล่งทุนวิจยัภายในประเทศในระดบัปาน
กลาง และทราบแหล่งทุนวิจยัภายนอกประเทศ ระดบันอ้ย ความรู้เก่ียวกบัยุทธศาสตร์และนโยบาย
การวิจยัพบว่า มีความรู้เก่ียวกบัยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจยัของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบั
ปานกลาง และยุทธศาสตร์และนโยบายการวิจยัของชาติ/ภาคเหนือ ระดบันอ้ย ซ่ึงการมีความรู้ดา้น
ยทุธศาสตร์และนโยบายในระดบันอ้ย-ปานกลาง ส่งผลให้ไม่สามารถเขียนโครงการวิจยัเพื่อขอรับ
ทุนอุดหนุนใหต้รงกบัยทุธศาสตร์ได ้ท าใหไ้ม่ไดรั้บทุนอุดหนุนจากแหล่งทุนภายนอก 

นอกจากน้ี ผูต้อบแบบสอบถามมีความรู้เก่ียวกบัประกาศระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ในระดบันอ้ย ร้อยละ 37.04 และระดบัปานกลาง ร้อยละ 40.74  
 

ผูว้ิจยัไดส้รุปผลแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจงานวิจยัและงานสร้างสรรคข์องบุคลากร
สายวิชาการ โดยแยกตามสาขาวิชาเพื่อให้เห็นถึงความรู้ ความสามารถ ประเด็นท่ีน่าสนใจ และ
ปัญหาดา้นการวจิยัในแต่ละสาขาวชิา สามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติมในภาคผนวก ค 
 

3.  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 

ผูว้ิจยัไดเ้ลือกผูเ้ช่ียวชาญ จ านวน 2 ท่าน จากกลุ่มสาขาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและกลุ่ม
สาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เน่ืองจากวิทยาลยัฯ มีการจดัการเรียนการสอนในหลกัสูตร
ศิลปศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรบณัฑิต วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต และวิทยาศาสตรดุษฏีบณัฑิต 
ดงันั้น บุคลากรสายวชิาการจึงมีคุณวฒิุทั้งดา้นศิลปศาสตร์และวทิยาศาสตร์ โดยมีรายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 
ดงัน้ี 

1. คุณกฏัติมา ประสิทธ์ิอยู่ศีล หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และวิเทศ
สัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากกลุ่มสาขาวทิยาศาสตร์เทคโนโลย ี 

2. คุณกุลชรี กฤษฏาธิการกุล  หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ  และวิเทศ
สัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จากกลุ่มสาขามนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

จากการสัมภาษณ์คุณกฏัติมา ประสิทธ์ิอยูศี่ล และคุณกุลชรี กฤษฏาธิการ เพื่อจบัความรู้จาก
ผูเ้ช่ียวชาญและขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ีใชใ้นการบริหารงานและแกไ้ขปัญหา 
สรุปไดด้งัน้ี 
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ตาราง 29 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

คุณกฏัตมิา ประสิทธ์ิอยู่ศีล 
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คุณกลุชรี กฤษฏาธิการกลุ   
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

โครงสร้าง
หน่วยงาน 

งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และ
วิเทศสมัพนัธ์ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ 

- งานวิจยั  
- งานบริการวิชาการ  
- งานวิเทศสมัพนัธ์ 

งานบริหารงานวิจยั บริการวิชาการ และ
วิเทศสมัพนัธ์ แบ่งออกเป็น 3 หน่วยงาน คือ 

- งานวิจยั  
- งานบริการวิชาการ  
- งานวิเทศสมัพนัธ์ 

กระบวนการ
ท างาน 

1) สนบัสนุนการวิจยั มีการสนบัสนุนการ
วิจยัอยา่งต่อเน่ือง โดยมีคณะกรรมการ
และผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาขอ้เสนอ
โครงการวิจยั ดงัน้ี 
- คณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานบริหารงานวิจยั บริการ
วิชาการ และวิเทศสมัพนัธ์ เป็นผูพิ้จารณา
ขอ้เสนอโครงการวิจยั 
- รองคณบดีฝ่ายบริหารการเงินและ
วางแผน ผูรั้บผิดชอบในการพิจารณา
โครงการวิจยัสถาบนั 
- รองคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็น
ผูรั้บผิดชอบในการพิจารณาโครงการวิจยั
ในชั้นเรียน 
     ทั้งน้ีงานวิจยัจะเป็นผูด้  าเนินการจดัท า
สญัญารับทุนและเบิกจ่าย 
2) การขอทุนวิจยัภายนอก ด าเนินการตาม
ระบบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่โดยผา่น
ศูนยบ์ริหารงานวิจยั 
 

1) สนบัสนุนการวิจยั สนบัสนุนใหข้อทุน
วิจยัจากแหล่งทุนอ่ืนก่อน เช่น ทุนพฒันา
นกัวิจยัรุ่นใหม่ วช. หากไม่ไดรั้บการ
พิจารณาใหน้ ามาขอรับทุนจากคณะ
เศรษฐศาสตร์ โดยมีคณะกรรมการวิจยั
ประจ าคณะเศรษฐศาสตร์เป็นผูพิ้จารณา 
และสนบัสนุนโครงการละ 100,000 บาท 
โดยเบิกจ่ายตามจริง 
2) การขอทุนวิจยัภายนอก ด าเนินการตาม
ระบบของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่โดยผา่น
ศูนยบ์ริหารงานวิจยั 
3) การสนบัสนุนการเสนอผลงานและการ
ตีพิมพ ์สนบัสนุนคร้ัง 60,000 บาท  
4) การติดตามการตีพิมพ ์ติดตามจาก
อาจารย ์
5) การพฒันานกัวิจยั พฒันานกัวิจยัโดย
ผา่นกลุ่มวิจยัและระบบพ่ีเล้ียง และเชิญ
ชวนอาจารยเ์ขา้ร่วมการประชุมท่ีเก่ียวกบั
การช้ีแจงการเปิดรับขอ้เสนอโครงการวิจยั 
เช่น สสวช. 
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ตาราง 29 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

คุณกฏัตมิา ประสิทธ์ิอยู่ศีล 
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คุณกลุชรี กฤษฏาธิการกลุ   
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

กระบวนการ
ท างาน 

3) การสนบัสนุนการเสนอผลงานและการ
ตีพิมพ ์คณะวิศวกรรมศาสตร์สนบัสนุน
การเสนอผลงาน คนละ 85,000 บาท/ปี  
4) การติดตามการตีพิมพ ์ติดตามจาก
ภาควิชา 
5) การพฒันานกัวิจยั จดัการอบรมใหก้บั
อาจารยใ์หม่ใหท้ราบถึงระเบียบ ประกาศ 
การสนบัสนุนต่างๆ ของคณะ มีการสร้าง
เครือข่ายนกัวิจยั กลุ่มวิจยับูรณานาการ 
และระบบพ่ีเล้ียง 
6) การสร้างขวญัและก าลงัใจ มีการ
ด าเนินการ ดงัน้ี 
- จ่ายค่าตอบแทนการตีพิมพ ์ปีละ 1 คร้ัง 
โดยมีคณะกรรมการส่งเสริมและ
ประสานงานบริหารงานวิจยั บริการ
วิชาการ และวิเทศสมัพนัธ์ เป็นผูพิ้จารณา 
และอาจารยส์ามารถขอรับค่าตอบแทนได้
ปีละไม่เกิน 3 ผลงาน เพ่ือใหอ้าจารย์
ไดรั้บค่าตอบแทนอยา่งทัว่ถึง 
7) การพิจารณาคดัเลือกนกัวิจยัรุ่นใหม่
ดีเด่น นกัวิจยักิตติมศกัด์ิ นกัวิจยัดีเด่น
ประจ าปี 
8) การประชาสมัพนัธ์ ประชาสมัพนัธ์
ผา่นระบบหนงัสือเวียน เวปไซต ์E-mail 
หากเป็นวิจยัเฉพาะดา้นตามความ
เช่ียวชาญจะส่งเมลลห์รือโทรศพัทแ์จง้ 

6) การสร้างขวญัและก าลงัใจ ไม่มีการ
สร้างขวญัและก าลงัใจหรือจ่าย
ค่าตอบแทนการตีพิมพ ์
7) การประชาสมัพนัธ์ทุนวิจยัโดยติด
บอร์ดประชาสมัพนัธ์ 
8) ทรัพยสิ์นทางปัญญา ยงัไม่มีการ
ด าเนินการ 
9) การประกนัคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ แต่คณะกรรมการ
การประเมินแนะน าใหด้ าเนินการเก่ียวกบั
ระบบและกลไกส่งเสริมการจดสิทธิบตัร
หรืออนุสิทธิบตัร หรือการจดแจง้ความ
เป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ และมีการยื่นจด
สิทธิบตัรและอนุสิทธิบตัร หรือการจดแจง้
ความเป็นเจา้ของลิขสิทธ์ิ  
10) ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ 
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ตาราง 29 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

คุณกฏัตมิา ประสิทธ์ิอยู่ศีล 
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คุณกลุชรี กฤษฏาธิการกลุ   
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

กระบวนการ
ท างาน (ต่อ) 

อาจารยโ์ดยตรง 
9) ทรัพยสิ์นทางปัญญา สนบัสนุนใหมี้
การจดแจง้สิทธิบตัรโดยใหก้ารสนบัสนุน
งบประมาณเพ่ือด าเนินโครงการวิจยั และ
การจดแจง้จะด าเนินการผา่นหน่วยจดัการ
ทรัพยสิ์นทางปัญญาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี (TLOUBI) 
10) การประกนัคุณภาพการศึกษา  
ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ 
11) และค ารับรองการปฏิบติังานของส่วน
งานประจ าปี ด าเนินงานผา่นทุกขอ้ 

 

ความรู้ระดบังาน 
(Task 
Knowledge) 

- ความรู้เก่ียวกบัระเบียบประกาศต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
- ความรู้ดา้นสารสนเทศ 

- ความรู้เก่ียวกบัระเบียบประกาศต่างๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
 

งานวิกฤตท่ีพบ 
(Critical Task) 

ไม่มี ไม่มี 

วิธีการ
ด าเนินการแกไ้ข 

 - - 

การก าหนด
ผูเ้ช่ียวชาญและ 
ผูป้ฏิบติั 
(Community of 
Practice) 

- รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 
- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยัและบริการวิชาการ 
- หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการ
วิชาการ และวิเทศสมัพนัธ์ 

- รองคณบดี 
- ผูช่้วยคณบดีฝ่ายวิจยั ประกนัคุณภาพ
การศึกษาและกิจการพิเศษ  

- หวัหนา้งานบริหารงานวิจยั บริการ
วิชาการ และวิเทศสมัพนัธ์ 
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ตาราง 29 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

คุณกฏัตมิา ประสิทธ์ิอยู่ศีล 
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คุณกลุชรี กฤษฏาธิการกลุ   
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

กรณีศึกษาท่ี 1 
มีจ านวนผูท่ี้ท า
วิจยัมีนอ้ย มี
ผลงานการ
ตีพิมพ ์และ
จ านวนเงินทุน
จากภายนอก
นอ้ย 

เสนอใหด้ าเนินการ ดงัน้ี 
- สร้างแรงจูงใจและกระตุน้ใหมี้การท า
วิจยั 
- ใหน้ าผลงานดา้นวิจยัมานบัในการ
ประเมิน 
หากตอ้งการใหท้ะลุเป้าใหมี้การก าหนด
จ านวนผลงานตามต าแหน่งทางวิชาการ 
เช่น รองศาสตราจารย ์จ านวน 2 ผลงาน/ปี
ผูช่้วยศาสตราจารย ์2 ผลงาน/ปี เป็นตน้ 
- น าผลงานดา้นวิจยัมาพิจารณาการข้ึน
เงินเดือนแบบ Top Up 

เสนอใหน้ างานวิจยั การตีพิมพเ์ผยแพร่ 
และจ านวนบทความท่ีไดรั้บการอา้งอิง 
(Citation) มาประกอบการพิจารณาค่าเบิก
ค่าสอนเกินภาระงานสอนและการพิจารณา
ข้ึนเงินเดือน 
 

กรณีศึกษาท่ี 2 
การพฒันา
นกัวิจยั 

ส่งเสริมการท าวิจยัแบบกลุ่ม มีระบบพ่ี
เล้ียง และสร้างเครือข่ายการวิจยั 
 

ใหมี้การท าวิจยัแบบกลุ่ม 

อ่ืนๆ - คณะวิศวกรรมศาสตร์ไม่ไดก้ าหนด
จ านวนผลงานตีพิมพต่์อท่าน แต่บาง
ภาควิชามีการก าหนดจ านวนผลงานตีพิมพ์
ผลงานขั้นต ่าต่อท่านและน ามาประกอบการ
พิจารณาเล่ือนขั้น 
- คณะวิศวกรรมศาสตร์น าจ านวนเงินทุน
วิจยัและจ านวนผลงานตีพิมพข์องแต่ละ
ภาควิชาการมาพิจารณาการจดัสรรอตัรา
บุคลากร 
- โครงการวิจยัส่วนใหญ่เป็นระดบัชาติ
และผลงานตีพิมพร์ะดบันานาชาติ 
- กิจกรรมดา้น KM มีการจดัประชุม 

- น าผลงานดา้นวิจยัและการตีพิมพเ์ผยแพร่
ผลงานทางวิชาการมาประกอบการ
พิจารณาการเบิกค่าสอนเกินภาระงานสอน 
และการพิจารณาเล่ือนขั้นเงินเดือน 
- คณะเศรษฐศาสตร์มีเงินสนบัสนุนการ
พฒันาอาจารย ์ท่านละ 36,000 บาท/3 ปี 
หากอาจารยมี์งบประมาณไม่พอในการ
เดินทางไปเสนอผลงาน อาจารยส์ามารถน า
เงินพฒันาไปเป็นค่าใชจ่้ายได ้
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ตาราง 29 ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
 

ผลที่ได้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

คุณกฏัตมิา ประสิทธ์ิอยู่ศีล 
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 

คุณกลุชรี กฤษฏาธิการกลุ   
หัวหน้างานบริหารงานวิจยั บริการวชิาการ 
และวเิทศสัมพนัธ์ คณะเศรษฐศาสตร์ 

อ่ืนๆ ละ 2 คร้ัง มีการแบ่งปันความรู้ การน า
ขอ้มลูข้ึนเวปไซต ์ส่งเอกสารไปยงัภาควิชา
ต่างๆ 

 

 

4. การตรวจสอบองค์ความรู้ 
 

ผูว้ิจยัไดท้  าการตรวจสอบองคค์วามรู้ของหน่วยวิจยั งานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยการสัมภาษณ์รองคณบดีฝ่ายวิจยัและ
วิเทศสัมพนัธ์ และใช้วิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) เลือกใช้เคร่ืองมือ 
CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือในการตรวจสอบองค์ความรู้ภายในหน่วยวิจัยในรูปของ
แบบจ าลององคก์รต่างๆ  ผลการตรวจสอบความรู้ มีดงัน้ี  
 

ตาราง 30 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-1 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ปัญหาและโอกาส  
(Problems and Opportunities) 

ปัญหาและโอกาส 
(Problems and 
Opportunities) 

ปัญหา (Problems) 
1. อาจารยมี์ประสบการณ์การท าวิจยันอ้ย 
2. อาจารยมี์ภาระงานสอนมากและยงัไม่เห็นความส าคญัของการท างานวิจยั 
3. อาจารยมี์การเผยแพร่ผลงานสร้างสรรคแ์ละงานวิจยันอ้ย 
4. การตีพิมพเ์ผยแพร่งานวิจยัส่วนใหญ่เป็นของนกัศึกษาปริญญาเอก 
5. อาจารยไ์ม่ทราบระเบียบ ประกาศ กฏเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบังานวิจยั 
6. ปัญหาช่องทาง/รูปแบบการส่ือสารภายในองคก์ร 
7. จ านวนเงินทุนจากแหล่งทุนวิจยัจากภายนอกมีนอ้ย 
8. การท าวิจยัยงัอยูใ่นระดบัวิทยาลยัฯ และสถาบนั 
9. การประกนัคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบท่ี 4 ไดค้ะแนนนอ้ย 
10. การน าผลวิจยัไปใชป้ระโยชนน์อ้ย 
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ตาราง 30 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-1 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ปัญหาและโอกาส  
(Problems and Opportunities) 

ปัญหาและโอกาส 
(Problems and 
Opportunities) 

โอกาส (Opportunities) 
1. วิทยาลยัฯ มีอุปกรณ์และเทคโนโลยีท่ีทนัสมยั 
2. บุคลากรมีความสามารถท่ีหลากหลาย 
3. ความร่วมมือจากองคก์รต่างๆ ในการพฒันาการเรียนการสอน การวิจยั 

การบริการวิชาการ 
4. ความร่วมมือหน่วยงานเอกชนภายในประเทศและมหาวิทยาลยัใน

ต่างประเทศ เพ่ือสนบัสนุนดา้นการวิจยั 
5. ส านกัหอสมุดมีหนงัสือและฐานขอ้มลูต่างๆ จ านวนมาก 
6. มหาวิทยาลยัเชียงใหม่มีบุคลากรท่ีมีความเช่ียวชาญท่ีหลากหลายดา้น 
7. การเขา้สู่ประชาคมอาเชียน ปี 2558 
วิสยัทศัน ์(Vision) 
วิทยาลยัชั้นน าระดบันานาชาติ ท่ีมุ่งสู่ความเป็นเลิศทางดา้นเทคโนโลยี
สร้างสรรค ์และนวตักรรม “An Internationally Leading College Aims 
Toward the Excellence in Creative Technology and Innovation” 
พนัธกิจ (Mission) 

 การจดัการเรียนการสอน หลกัสูตรนานาชาติระดบัปริญญาตรี เพ่ือ
สร้างบุคลากรท่ีมี Global Literacy 
 การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาโท เพ่ือพฒันาบุคลากรใน

อุตสาหกรรมใหมี้ความเช่ียวชาญทางดา้นการท่องเท่ียว หตัถอุตสาหกรรม 
และซอฟตแ์วร์ 

สาระ 
(Organization Context) 

 การจดัการเรียนการสอนหลกัสูตรปริญญาเอก เพ่ือสร้างองคค์วามรู้
ใหม่และนวตักรรมส าหรับอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
 พฒันาและส่งเสริมสังคมแห่งการเรียนรู้เพ่ือการเรียนรู้ตลอดชีวิตและ

การสร้างองคค์วามรู้ใหม่ใหส้งัคม 
กลยทุธ์วิทยาลยัฯ 
ใชส้นเทศศาสตร์ (Informatics) ในการพฒันาบุคลากร และสร้างองค์
ความรู้ในการเพ่ิมขีดความสามารถทางการแข่งขนั 
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ตาราง 30 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-1 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ปัญหาและโอกาส  
(Problems and Opportunities) 

สาระ 
(Organization Context) 

กลยทุธ์ดา้นวิจยั 
 สร้างเครือข่ายการท าวิจยัภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และ

มหาวิทยาลยัในกลุ่มประเทศอาเชียน 
 การสนบัสนุนการด าเนินโครงการวิจยัท่ีบูรณาร่วมกบัการเรียนการ

สอน 
 สนบัสนุนงบประมาณดา้นวิจยัอยา่งเตม็ท่ี 
 การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยั 
 การแลกเปล่ียนและการท าวิจยัร่วมกบัมหาวิทยาลยัในต่างประเทศ 
 หาแหล่งทุนภายนอกและเชิญอาจารยท่ี์ไม่ไดศึ้กษาต่อร่วมท าวิจยั 

ทางออก 
(Solutions) 

1. ส่งเสริมและพฒันาบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัเห็น
ความส าคญัของการท าวิจยั 

2. สนบัสนุนและส่งเสริมใหอ้าจารยแ์ละบุคลากรเขา้รับการอบรม/เรียนรู้
ตามความสนใจและความเช่ียวชาญ 

3. จดัตั้งกลุ่มวิจยัและหอ้งปฏิบติัการตามความเช่ียวชาญ/ความสนใจ 
(Micro Lab) 

4. สนบัสนุนงบประมาณการท าวิจยั พฒันาความรู้ การเสนอและการ
ตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการ 

5. ส่งเสริมใหบุ้คลาการสายวิชาการและสายสนบัสนุนการปฏิบติัการ
ท างานประจ าควบคู่ไปกบัการท าวิจยั 

6. สร้างขวญัและก าลงัใจแก่บุคลากรท่ีมีผลงานวิจยัดีเด่น 
7. จดัท าแผนสนบัสนุนใหอ้าจารยเ์สนอผลงานในระดบันานาชาติ และ

ขอต าแหน่งทางวิชาการใหม้ากข้ึน 
8. การสร้างเครือข่ายการท าวิจยัภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และ

ประเทศในกลุ่มประชาคมอาคมอาเชียน 
9. การพฒันาศกัยภาพนกัวิจยัใหส้ามารถเขียนขอ้เสนอโครงการ เขียนขท

ความวิชาการเป็นภาษาองักฤษ และการน าเสนอผลงานทางวิชาการ 
10. สนบัสนุนใหอ้าจารยท่ี์ไม่ไดศึ้กษาต่อระดบัปริญญาเอกท าวิจยัมาก

ข้ึน 
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ตาราง 31 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-2 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ความแตกต่าง (Variant Aspect) 

โครงสร้างองคก์ร 
(STRUCTURE) 

โครงสร้างวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 
โครงสร้างงานบริหารงานวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
 
 
 
 
 
 

                                

                            

-                       
-                  
-                  
-                

-                       
-                       
-                  
-                  
-              
- Micro Lab

- Visa     Work Permit
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ตาราง 31 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-2 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ความแตกต่าง (Variant Aspect) 

กระบวนการทางธุรกิจ 
(PROCESS) 

[P-1] งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
[P-2]  ฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
[P-3] ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
[P-4] พฒันานกัวิจยั 
[P-5] Micro Lab   

ผูท้  างาน 
(PEOPLE) 

[A-1] คณบดี 
[A-2] รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 
[A-3] คณะกรรมการด าเนินงานดา้นวิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
[A-4] กลุ่มวิจยัและหอ้งปฏิบติัการ (Micro Lab) 
[A-5] หน่วยวิจยั 
[A-6] หอ้งสารสนเทศและนวตักรรมการจดัการความรู้ 
[A-7] ศูนยบ์ริหารงานวิจยั 
[A-8] กองบริหารงานบุคคล  

ทรัพยากร 
(RESOURCES) 

1. งบประมาณ  
2. วสัดุส านกังาน  
3. หอ้งสารสนเทศ, TV Knowledge Area, Study Room Area, หอ้งวิจยั
และหอ้งปฏิบติัการ (Micro Lab), หอ้ง Motion Capture, หอ้ง Sound Lab 
4. ครุภณัฑ ์เช่น โต๊ะ, เกา้อ้ี, ตูล้๊อกเกอร์, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 454 เคร่ือง, 
LCD Projector, VDO Conference  
5. Educational Innovation  เช่น วีดีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive Video), 
ระบบเครือข่ายไร้สาย 
6. ระบบสารสนเทศในองคก์ร เช่น Intranet, DSS, MIS , E-Office, e-library 
7. โปรแกรม SAP, โปรแกรม Payroll, โปรแกรม Microsoft SharePoint, โปรแกรม 3 
มิติ Auto Deck, โปรแกรม Maya, โปรแกรม  Unity, โปรแกรม Windows SP, Vita , 
Seven, โปรแกรม Microsoft Office 2003, 2007, 2010 
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ตาราง 31 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-2 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ความแตกต่าง (Variant Aspect) 

ความรู้ 
(KNOWLEDGE) 

[K-1]  ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบติั ของ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่และวิทยาลยัฯ 

- ระเบียบ มช.วา่ดว้ย การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญหา พ.ศ.2554 
- ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่วา่ดว้ยการบริหารและการจดัการ
งานวิจยัของมหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 

- ระเบียบ มช. วา่ดว้ยกองทุนสนบัสนุนงานวิจยัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
พ.ศ. 2544 

- ระเบียบ มช. วา่ดว้ยการจ่ายเงินสมทบโครงการทุนศาสตราจารยวิ์จยั 
พ.ศ. 2552 

- ระเบียบ มช. วา่ดว้ยการบริหารและการจดัการงานวิจยัของ
มหาวิทยาลยั พ.ศ. 2553 

- ระเบียบ มช. วา่ดว้ยการจ่ายเงินสมทบโครงการทุนศาสตราจารยวิ์จยั 
พ.ศ. 2522 

- ประกาศ มช. เร่ือง แนวทางการปฏิบติัในการบริหารเงินทุนวิจยัจาก
ส านกังานกองทุนสนบัสนุนการวิจยั (สกว.) 

- ประกาศ มช. เร่ือง แนวทางการปฏิบติัในการบริหารและจดัการเงินทุน
วิจยัท่ีไดรั้บจากแหล่งทุนภายนอก 

- ประกาศ มช. เร่ือง ค่าตอบแทนผลงานทางวิชาการ 
- ประกาศ มช. เร่ือง หลกัเกณฑ ์วิธีการและเง่ือนไขการใหเ้งินสนบัสนุน
ค่าตีพิมพผ์ลงานทางวิชาการในวารสารวิชาการ 

- ประกาศ มช. เร่ือง ก าหนดประเภทรายรับ รายการ และเง่ือนไขการรับ
เงินรายไดข้องมหาวิทยาลยั (ค่าตอบแทนนกัศึกษาปริญญาโทและเอก
ช่วยปฏิบติังานสอนและช่วยปฏิบติังานวิจยั) 

- ประกาศ มช. เร่ือง แนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์พ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2554 

- ประกาศ มช. เร่ือง แนวปฏิบติัในการยื่นค าขอรับสิทธิบตัร และอนุ
สิทธิบตัร พ.ศ.2554 

- ประกาศ มช. เร่ืองแนวทางการส่งเสริมการตีพิมพเ์พ่ือเผยแพร่ผลงาน
วิทยานิพนธ์ พ.ศ.2554 

- ประกาศ มช. เร่ือง รับสมคัรคดัเลือกบุคคลเพ่ือรับทุนไปเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดบันานาชาติ ณ ต่างประเทศ 
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ตาราง 31 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-2 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

ความแตกต่าง (Variant Aspect) 

ความรู้  
(KNOWLEDGE) 

- ประกาศวิทยาลยัฯ เร่ือง ค่าตอบแทนการตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการ 

- ระเบียบการเบิกจ่ายการเดินทางไปราชการ 
- ระเบียบแนวทางปฏิบติัการจดัซ้ือจดัจา้ง 
- ระเบียบการเบิกจ่าย 

[K-2] การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานเพ่ือใหบ้รรลุตวัช้ีวดัต่างๆ 
[K-3] กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
[K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ 
[K-5] เทคโนโลยีสารสนเทศ 
[K-6] ภาษีและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทุนวิจยัท่ีส่วนราชการไดรั้บจาก

หน่วยงานของรัฐ 
[K-7] การจดัท าสญัญาและหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของแหล่งทุนต่างๆ 
[K-8] จรรยาบรรณนกัวิจยั 
[K-9] การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
[K-10]  ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 

วฒันธรรมและการบงัคบั
บญัชา 
(CULTURE & POWER) 

1. องคก์รมีโครงสร้างเป็น Function Organization  เร่ิมตั้งแต่มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ (อธิการบดี) คณะกรรมการอ านวยการ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี (คณบดี) ภายในวิทยาลยัฯ มีส านกังานเลขานุการวิทยาลยั 
ส านกัวิชาการ และศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ แต่อย่างไรกต็าม
ในวิทยาลยัฯ ก็มีรูปแบบการสัง่การและวฒันธรรมการสัง่การแบบ Fast 
และการส่ือสารภายในองคก์รก็ขา้มสายงานไดโ้ดยไม่ตอ้งผา่นหวัหนา้งาน 
2. วิทยาลยัฯ เป็นองคก์รท่ีจดัตั้งข้ึนใหม่ มีการขบัเคล่ือนกิจกรรมทุกอยา่ง
ร้อยละ 90 จากงบประมาณเงินรายได ้  
3. การขอทุนวิจยัภายนอกใชค้วามสมัพนัธ์ระหวา่งบุคคล 
4. บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ในวิชาการระดบัท่ีเขม้แขง็ในบางสาขาวิชา 
แต่ยงัขาดการท าวิจยัแบบบูรณาการและความร่วมมือในองคก์ร 
5. บุคลากรท่ีสนใจท าวิจยัมีนอ้ย 
6. บุคลากรส่วนใหญ่ตอ้งการใหส่้งขอ้มลูข่าวสารต่าง E-mail ส่วนตวั
มากกวา่การเขา้ไปดูในเวปประชาสมัพนัธ์ ระบบ E-Office หรือบอร์ด
ประชาสมัพนัธ์ของวิทยาลยัฯ 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-1 งานวจิยัและงานสร้างสรรค์ 

P-1/1 จดัสรรงบ 
ประมาณเพ่ือ
สนบัสนุน
โครงการวิจยั 
ของวิทยาลยัฯ 

 [A-1] คณบดี 
 [A-2] รองคณบดีฝ่าย 
 วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-3] คณะกรรมการ 
 ด าเนินงานดา้นวิจยั 
 และวิเทศสมัพนัธ์  
 [A-5] หน่วยวิจยั 

หน่วย 
วิจยั 

[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั 
[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
[K-10] ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

ใช ้ (16) 
 

P-1/2 การสนบัสนุน
งบประมาณ 
เพ่ือเสนอ
ผลงานวิชาการ
ในประเทศและ
ต่างประเทศ 

[A-1] คณบดี 
 [A-2] รองคณบดีฝ่าย 
 วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-3] คณะกรรมการ 
 ด าเนินงานดา้นวิจยั 
 และวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-5] หน่วยวิจยั 
 [A-8] กองบริหารงาน  
 บุคคล  
 

หน่วย
วิจยั 

[K-1]  ความรู้ในขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติัของ มช. และ
วิทยาลยัฯ 
[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั 
[K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ 
[K-5] เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
[K-8] จรรยาบรรณนกัวิจยั 
[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
[K-10] ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

ใช ้ (19) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-1/3 จดัสรรงบ 
ประมาณเพ่ือ
งานประชุม
วิชาการ 

 [A-1] คณบดี 
 [A-2] รองคณบดีฝ่าย 
 วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-3] คณะกรรมการ 
 ด าเนินงานดา้นวิจยั 
 และวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-5] หน่วยวิจยั 
 

หน่วย 
วิจยั 

[K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติัของ มช. และ
วิทยาลยัฯ 
[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั
ต่างๆ 
[K-4] ฐานขอ้มลูงานวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ 
[K-5] เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
[K-10] ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

ใช ้ (10) 
 

P-1/4 การสนบัสนุน 
ค่าตีพิมพผ์ลงาน
ทางวิชาการ 

 [A-1] คณบดี 
 [A-2] รองคณบดีฝ่าย 
 วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-3] คณะกรรมการ 
 ด าเนินงานดา้นวิจยั 
 และวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-5] หน่วยวิจยั 

หน่วย 
วิจยั 

 [K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั  
 ระเบียบ ประกาศ แนวทาง 
 ปฏิบติัของ มช. และ 
 วิทยาลยัฯ 
 [K-2] การวิเคราะห์และ 
 วางแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั 
 [K-4] ฐานขอ้มลูงานวิจยั 
 ระดบัชาติและนานาชาติ 

ใช ้ (19) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-1/4  การสนบัสนุน 
 ค่าตีพิมพ ์
 ผลงานทาง  
 วิชาการ 

  
 

  [K-5] เทคโนโลยี  
 สารสนเทศ 
 [K-8] จรรยาบรรณนกัวิจยั 
 [K-9] การประกนัคุณภาพ 
 การศึกษา  
 [K-10] ค ารับรองการ 
 ปฏิบติังานของส่วนงาน  
 ประจ าปี 

ใช ้ (19) 
 

P-1/5 การยื่นขอ้เสนอ
โครงการวิจยั 
ต่อแหล่งทุน
ภายนอก 

 [A-5] หน่วยวิจยั 
 [A-7] ศูนยบ์ริหาร 
 งานวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

[K-1]  ความรู้ในขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติัของ มช. และ
วิทยาลยัฯ 
[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั
ต่างๆ 
[K-3] กฎหมายทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 
[K-6] ภาษีและวิธีปฏิบติั
เก่ียวกบัเงินทุนวิจยัท่ีส่วน
ราชการไดรั้บจาก
หน่วยงานของรัฐ 
[K-7] การจดัท าสญัญา
และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
ของแหล่งทุนต่างๆ 
[K-8] จรรยาบรรณนกัวิจยั 

ใช ้ (23) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-1/5 การยื่นขอ้เสนอ
โครงการวิจยั 
ต่อแหล่งทุน
ภายนอก 

  [K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
 [K-10] ค ารับรองการ  
 ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 ประจ าปี 

  

P-1/6 การจ่าย
ค่าตอบแทนการ
ตีพิมพผ์ลงาน
ทางวิชาการ 

 [A-1] คณบดี 
 [A-2] รองคณบดีฝ่าย 
 วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-3] คณะกรรมการ 
 ด าเนินงานดา้นวิจยั 
 และวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-5] หน่วยวิจยั 
  
 

หน่วย 
วิจยั 

[K-1]  ความรู้ในขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติัของ มช. และ
วิทยาลยัฯ 
[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั
ต่างๆ 
[K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ 
[K-5] เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
[K-8] จรรยาบรรณนกัวิจยั 
[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
[K-10] ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

ใช ้ (12) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-1/7 การติดตาม
ความกา้วหนา้
โครงการวิจยั 

 [A-3] คณะกรรมการ 
 ด าเนินงานดา้นวิจยั 
 และวิเทศสมัพนัธ์ 
 [A-5] หน่วยวิจยั 

หน่วย 
วิจยั 

[K-1]  ความรู้ในขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ แนวทาง
ปฏิบติัของ มช. และ
วิทยาลยัฯ 
[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั
ต่างๆ 
[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
[K-10] ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

ใช ้ (14) 
 

P-1/8 การวางแผน
งบประมาณ
ประจ าปี 

 [A-2] รองคณบดีฝ่าย 
 วิจยัและวิเทศสมัพนัธ์  
 [A-5] หน่วยวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั
ต่างๆ 
[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษา  
[K-10] ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

ใช ้ (5) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-2 ฐานข้อมูลและสารสนเทศ 

P-2/1 ฐานขอ้มลู
งานวิจยัท่ีก าลงั
ด าเนินการและ
แลว้เสร็จ 

 [A-5] หน่วยวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

 [K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยั 
 ระดบัชาติและนานาชาติ 
 [K-5] เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 
 [K-7] การจดัท าสญัญา 
 และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข 
 ของแหล่งทุนต่างๆ 

ใช ้ (14) 
 

P-2/2 ฐานขอ้มลู
ผลงานตีพิมพ์
เผยแพร่ 

 [A-5] หน่วยวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

 [K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยั 
 ระดบัชาติและนานาชาติ 
 [K-5] เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 

ใช ้ (14) 
 

P-2/3 แหล่งทุนวิจยั
และผูเ้ช่ียวชาญ 

 [A-5] หน่วยวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

 [K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยั 
 ระดบัชาติและนานาชาติ 
 [K-5] เทคโนโลยี 
 สารสนเทศ 
 [K-7] การจดัท าสญัญา 
 และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข 
 ของแหล่งทุนต่างๆ 

ใช ้ (12) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-3 ทรัพย์สินทางปัญญา 

P-3/1 การจดแจง้ 
อนุสิทธิบตัร  
สิทธิบตัร  
ลิขสิทธ์ิ และ
ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญาประเภท 
อ่ืนๆ 

 หน่วย 
วิจยั 

 [K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั  
 ระเบียบ ประกาศ แนวทาง  
 ปฏิบติัของ มช. และ 
 วิทยาลยัฯ 
 [K-3] กฎหมายทรัพยสิ์น 
 ทางปัญญา 
 [K-9] การประกนัคุณภาพ 
 การศึกษา  
 [K-10] ค ารับรองการ 
 ปฏิบติังานของส่วนงาน 
 ประจ าปี 

ใช ้ (13) 
 

P-4 พฒันานักวิจยั 

P-4/1 โครงการพฒันา
บุคลากร 

[A-5] หน่วยวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

 [K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั  
 ระเบียบ ประกาศ แนวทาง  
 ปฏิบติัของ มช. และ 
 วิทยาลยัฯ 
 [K-2] การวิเคราะห์และ 
 วางแผนการด าเนินงาน 
 เพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดั 
 [K-9] การประกนัคุณภาพ 
 การศึกษา  

ใช ้ (12) 
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ตาราง 32 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-3 (ต่อ) 
 

แบบจ าลององค์กร  
(Organization Model) 

การแตกขบวนการทางธุรกจิ  
(Process Breakdown) 

รหสั 
(Code) 

งาน  
(Task) 

ท าโดย 
(Perform By) 

ท่ีไหน 
(Where) 

องคค์วามรู้ 
(Knowledge) 

ตอ้งใช้
ความรู้ 

(Knowledge 
Intensive) 

ส าคญั 
(Significant) 

P-5 Micro Lab   

P-5/1 การประกวด
แข่งขนั 

 [A-4] กลุ่มวิจยัและ 
 หอ้งปฏิบติัการ  
 [A-5] หน่วยวิจยั 
  

หน่วย 
วิจยั 

 [K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั  
 ระเบียบ ประกาศ แนวทาง  
 ปฏิบติัของ มช. และ 
 วิทยาลยัฯ 
 [K-9] การประกนัคุณภาพ 
 การศึกษา  

ใช ้ (14) 
 

P-5/1 จดัซ้ือหนงัสือ
และวสัดุ
อุปกรณ์ 

 [A-4] กลุ่มวิจยัและ 
 หอ้งปฏิบติัการ  
 [A-5] หน่วยวิจยั 
 [A-6] หอ้งสารสนเทศ 
 และนวตักรรมการ 
 จดัการความรู้ 

หน่วย 
วิจยั 

 [K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั  
 ระเบียบ ประกาศ แนวทาง  
 ปฏิบติัของ มช. และ 
 วิทยาลยัฯ 
 [K-9] การประกนัคุณภาพ 
 การศึกษา  

ใช ้ (12) 
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ตาราง 33 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-4 
 

 องค์ความรู้ 
(Knowledge Asset) 

องคค์วามรู้ ผูเ้ป็น
เจา้ของ 

ใชใ้นงาน อยูใ่น
รูปแบบท่ี
เหมาะสม 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ 

มีคุณภาพดี
หรือไม่ 

[K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ 
แนวทางปฏิบติัของ
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่
และวิทยาลยัฯ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
[P-2] ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ 
[P-3] ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
[P-4] พฒันานกัวิจยั 
[P-5] Micro Lab   

N N N N 

[K-2] การวิเคราะห์และ
วางแผนการด าเนินงาน
เพ่ือใหบ้รรลุตวัช้ีวดัต่างๆ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
 

N N N N 

[K-3] กฎหมายทรัพยสิ์น
ทางปัญญา 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
 [P-3] ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา  

N N N N 

[K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยั
ระดบัชาติและนานาชาติ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
[P-2] ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ 

N N N N 

[K-5] เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
[P-2] ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ 

N N N N 

[K-6] ภาษีและวิธีปฏิบติั
เก่ียวกบัเงินทุนวิจยัท่ีส่วน
ราชการไดรั้บจาก
หน่วยงานของรัฐ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
 

N N N N 
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ตาราง 33 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-4 (ต่อ) 
 

 องค์ความรู้ 
(Knowledge Asset) 

องคค์วามรู้ ผูเ้ป็น
เจา้ของ 

ใชใ้นงาน อยูใ่น
รูปแบบท่ี
เหมาะสม 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ 

มีคุณภาพดี
หรือไม่ 

[K-7] การจดัท าสญัญา
และหลกัเกณฑเ์ง่ือนไข
ของแหล่งทุนต่างๆ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
[P-2] ฐานขอ้มลูและ
สารสนเทศ 

N N N N 

[K-8] จรรยาบรรณ
นกัวิจยั 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
 

N N N N 

[K-9] การประกนัคุณภาพ
การศึกษ มหาวิทยาลยั 
เชียงใหม่ 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
[P-3] ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 
[P-4] พฒันานกัวิจยั 
[P-5] Micro Lab   

Y Y Y Y 

[K-10]  ค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงาน
ประจ าปี 

หน่วยวิจยั [P-1] งานวิจยัและ
งานสร้างสรรค ์
[P-3] ทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา 

N Y Y Y 
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ตาราง 34 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร Organization Models-5 
 

แบบจ ำลององค์กร  
(Organization Model) 

ตรวจสอบเอกสำรกำรตดัสินใจควำมเป็นไปได้ 
(Checklist for Feasibility Decision Document) 

Business Feasibility 
(ความเป็นไปไดเ้ชิงธุรกิจ) 

ควรสร้างเครือข่ายการวิจัยและพัฒนาศักยภาพอาจารย์ให้อาจารย์เขียน
ขอ้เสนอโครงการเพ่ือยื่นต่อแหล่งทุนภายนอกและมีผลงานทางวิชาการตีพิมพ์
เผยแพร่ในระดบัชาติและนานาชาติท่ีมีคุณภาพ  เน่ืองจากการวิจยัมีผลกระทบ
ต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบท่ี 4 และรายงานค ารับรองการ
ปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี หากไม่สามารถด าเนินการได ้อาจเกิดความ
เส่ียงใหคุ้ณภาพของวิทยาลยัฯ ลดต ่าลง และผลงานดา้นวิจยัของมหาวิทยาลยั
ในภาพรวมลดลง ท าให้การกา้วไปสู่การเป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและ
มหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลกมีความยากข้ึน 

Technical Feasibility 
(ความเป็นไปไดเ้ชิงเทคนิค) 

สร้างระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management System) เพ่ือเป็น
แหล่งรวบรวม สร้าง แลกเปล่ียน และประยุกต์ความรู้ โดย KMS จะตอ้งมี
ความทนัสมยั ง่ายต่อการเขา้ถึง มีประสิทธิภาพ และตรงกบัตอ้งการของผูใ้ช ้
โดยใชท้รัพยากรท่ีหน่วยงานมีอยู่แลว้ เช่น  Microsoft SharePoint หรือ Open 
Source เพ่ือใหป้ระหยดังบประมาณ 

Project Feasibility 
(ความเป็นไปไดเ้ชิง

โครงการ) 

โครงการสร้างเครือข่ายการวิจยัภายในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และการพฒันา
ศกัยภาพของอาจารยด์า้นการวิจยัมีความเป็นไปไดสู้ง เน่ืองจากมหาวิทยาลยั  
เชียงใหม่มีผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีช่ือเสียงและไดรั้บงบประมาณเพ่ือการวิจยัจากแหล่ง
ทุนทั้งภายในและต่างประเทศ 

Proposed Action 
(ผลลพัธ์ท่ีคาดหวงั) 

ควรพิจารณาให้มีการจัดการความรู้ด้านการวิจัยควบคู่ไปกับการพัฒนา
ศกัยภาพบุคลากรใหมี้ความรู้ความเขา้ใจและตระหนกัถึงความส าคญัในการ
ท าวิจยัอย่างต่อเน่ือง เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนัระดบันานาชาติ 
บรรจุพนัธกิจ ภารกิจ วตัถุประสงค ์ของวิทยาลยัฯ และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
และเป็นมหาวิทยาลยัชั้นน าของประเทศและระดบัภูมิภาค และกา้วไปสู่การ
เป็นมหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและมหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก 
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ตาราง 35 ผลการวเิคราะห์ Task Model: TM–1-P3 
 

Task Model: 
TM–1-P3 

Task Analysis Worksheet 

Task P-1 งานวิจยัและงานสร้างสรรค์ 
  P-1/5 การยื่นขอ้เสนอโครงการวิจยัต่อแหล่งทุนภายนอก 

Organization  [A-5] หน่วยวิจยั 
 [A-7] ศูนยบ์ริหารงานวิจยั 

Goal and Value 
(เป้าหมายและคุณค่า) 

Goal:  ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งภายนอก อยา่งนอ้ยปีละ 3 ลา้นบาท 
Value:  มีความส าคญัต่อการประกนัคุณภาพการศึกษา รายงานค ารับรองการ
ปฏิบติังานของวิทยาลยัฯ ประจ าปี และมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในการกา้วไปสู่
มหาวิทยาลยัแห่งการวิจยัและมหาวิทยาลยัวิจยัระดบัโลก 

Dependency 
and Flow 

Input Tasks:   ไม่มี  
Output Tasks: มี  

Objects Handled Input objects: ข้อเสนอโครงการวิจัย 
Output objects: ไดรั้บทุนอุดหนุนการวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก 

Timing and Control Frequency: ตลอดปี 
Agents อาจารย ์งานบริหารงานวิจยัและเทศสมัพนัธ์ รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศ

สมัพนัธ์ 
Knowledge and 

Competence 
[K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบติัของ มช. และ
วิทยาลยัฯ 
[K-2] การวิเคราะห์และวางแผนการด าเนินงานเพ่ือใหส้อดคลอ้งตวัช้ีวดัต่างๆ 
[K-3] กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
[K-6] ภาษีและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทุนวิจยัท่ีส่วนราชการไดรั้บจากหน่วยงาน
ของรัฐ 
[K-7] การจดัท าสญัญาและหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของแหล่งทุนต่างๆ 
[K-8] จรรยาบรรณนกัวิจยั 
[K-9] การประกนัคุณภาพการศึกษา  
 [K-10] ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 

Resources 1. ขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบติัของ มช. และวิทยาลยัฯ 
2. สถานท่ีในการท างาน 
3. วสัดุส านกังาน ครุภณัฑ ์ระบบสารสนเทศ ระบบเครือข่าย และโปรแกรมท่ี

วิทยาลยัฯ จดัซ้ือ 
4. หอ้งสารสนเทศและฐานขอ้มลูต่างๆ ของส านกัหอสมุด 
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ตาราง 35 ผลวเิคราะห์ Task Model: TM–1-P3 (ต่อ) 
 

Task Model: 
TM–1-P3 

Task Analysis Worksheet 

Quality and 
Performance 
(คุณภาพ) 

1. ไดรั้บเงินทุนวิจยัจากแหล่งทุนภายนอก 
2. มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ระดบัชาติและนานาชาติในแหล่งท่ีพิมพท่ี์มีคุณภาพ
ตามประกาศของ สมศ. และ สกอ. 

3. น าผลงานวิจยัไปใชป้ระโยชนแ์ละเผยแพร่ต่อชุมชน 
 

ตาราง 36 ผลวเิคราะห์ Task Model: TM-2 
 

Task Model: TM-2 Knowledge Item Worksheet 

ID 
Name 
Possessed by: 
Used In: 
Domain: 

[K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 
แนวทางปฏิบติั ของมหาวิทยาลยัฯ และวิทยาลยัฯ 
รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
อาจารย ์
กระบวนการ 

Nature of  the knowledge To be Improve 
Formal, rigorous No Yes 
Empirical, quantitative No Yes 

Heuristic, rule of thumb No Yes 

Highly specialized, domain-specific No Yes 

Experience-based No Yes 

Action-based No Yes 

Incomplete No Yes 

Uncertain, may be incorrect No Yes 

Quickly changing No Yes 

Hard to verify No Yes 

Tacit, hard to transfer No Yes 

 



99 

ตาราง 36 ผลวเิคราะห์ Task Model: TM-2 (ต่อ) 
 

Task Model: TM-2 Knowledge Item Worksheet 

ID 
Name 
Possessed by: 
Used In: 
Domain: 

[K-1] ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ 
แนวทางปฏิบติั ของมหาวิทยาลยัฯ และวิทยาลยัฯ 
รองคณบดีฝ่ายวิจยั 
อาจารย ์
กระบวนการ 

Nature of  the knowledge To be Improve 

Form of the knowledge 
Mind No Yes 
Paper Yes No 
Electronic No Yes 
Action skill No Yes 
Other No Yes 

Availability of the knowledge 
Limitation in time No Yes 
Limitation in space No Yes 
Limitation in access No Yes 
Limitation in quality No Yes 
Limitation in form No Yes 
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ตาราง 37 ผลการวเิคราะห์ AM 
 

Name รองคณบดีฝ่ายวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ 

Organization วิทยาลยัฯ 

Involved In [P-1] งานวิจยัและงานสร้างสรรค ์
[P-2]  ฐานขอ้มลูและสารสนเทศ 
[P-3] ทรัพยสิ์นทางปัญญา 
[P-4] พฒันานกัวิจยั 
[P-5] Micro Lab   

Communicates with  อาจารยแ์ละนกัวิจยั 

Knowledge [K-1]  ความรู้ในขอ้บงัคบั ระเบียบ ประกาศ แนวทางปฏิบติั  
ของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่และวิทยาลยัฯ 
[K-3]  กฎหมายทรัพยสิ์นทางปัญญา 
[K-4]  ฐานขอ้มลูงานวิจยัระดบัชาติและนานาชาติ 
[K-5]  เทคโนโลยีสารสนเทศ 
[K-6]  ภาษีและวิธีปฏิบติัเก่ียวกบัเงินทุนวิจยัท่ีส่วนราชการไดรั้บ
จากหน่วยงานของรัฐ 
[K-7]  การจดัท าสญัญาและหลกัเกณฑเ์ง่ือนไขของแหล่งทุนต่างๆ 
[K-8]  จรรยาบรรณนกัวิจยั 
[K-9]  การประกนัคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
[K-10]  ค ารับรองการปฏิบติังานของส่วนงานประจ าปี 

Other competencies -  ความสามารถดา้นภาษาองักฤษ 
-  ความสามารถในการใช ้Internet และการสืบคน้ฐานขอ้มลู
งานวิจยัต่างๆ 

Responsibilities  
& constraints 

พฒันาและส่งเสริมการท าวิจยั 

 
ผูว้ิจยัได้ท าการตรวจสอบองค์ความรู้ของหน่วยวิจยั วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พบวา่งานท่ีมีความส าคญั 3 อนัดบัแรก ของหน่วยวจิยั ไดแ้ก่ 
1. การยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัต่อแหล่งทุนภายนอก 
2. การสนบัสนุนค่าตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ 
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3. การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานวชิาการในประเทศและต่างประเทศ 
เม่ือน าผลมาวิเคราะห์ด้วยกระบวนการของ CommonKADS จะได้แบบจ าลองความรู้ 

(Knowledge Modeling) ท่ีแบ่งระดบัการน าความรู้ไปใช้ 3 ระดบั คือ ความรู้ระดบังาน (Task 
Knowledge) ความรู้ระดบัการคิด (Inference Knowledge)  และความรู้ระดบัความสัมพนัธ์ของ
ปัญหาเฉพาะ (Domain Knowledge) ซ่ึงผูว้ิจยัไดน้ างานท่ีมีความส าคญัมาวิเคราะห์สังเคราะห์ได้
แบบจ าลองความรู้ในระดับงาน (Task Knowledge) และความรู้ระดับการคิด (Inference 
Knowledge)  ดงัแสดงในรูป 19-23 ส าหรับความรู้ระดบัปัญหา (Domain Level) ให้ดูเพิ่มเติมใน
ภาคผนวก ง 
 

code name : T010
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      �                          

code name : T011

                        

code name : T012
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code name : T014

             

                    

code name : T015

             �              
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รูป 19 แสดง Critical Task หน่วยวจัิย งานบริหารงานวิจัย 
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รูป 20 แสดงความรู้ในระดับคิด (Inference Level) งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
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รูป 21 แสดงความรู้ในระดับคิด (Inference Level)  

การยืน่ข้อเสนอโครงการวจัิยต่อแหล่งทุนวจัิยภายนอก  



103 

  
  
  
   
 

          

          

       
   

  
  
  
 
   

Tacit Knowledge

 name : I01121

                                    

Tacit Knowledge

 name : I01122

�                    

Tacit Knowledge

 name : I01123

                      

Explicit Knowledge 

 name : I01124

                             

Tacit Knowledge

 name : I01125

           �             �          

Tacit Knowledge

code name : I0112

                            
                                 

 
รูป 22 แสดงความรู้ในระดับคิด (Inference Level)  

การสนับสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานวชิาการในประเทศและต่างประเทศ 
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รูป 23 แสดงความรู้ในระดับคิด (Inference Level) การสนับสนุนค่าตีพมิพ์ผลงานทางวชิาการ 
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5. การสร้างระบบการจัดการความรู้  
 
จากการศึกษาขอ้มูลจากงานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ พบวา่อาจารยส่์วนใหญ่ยงัไม่

มีความรู้เก่ียวกับระเบียบ ประกาศ ข้อบงัคบั หรือกฏหมายท่ีเก่ียวขอ้งกับงานวิจยั หากอาจารย์
ตอ้งการทราบระเบียบ ขั้นตอนการทุนวิจยั การขอรับการสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงาน
ทางวชิาการ หรือค่าพิมพผ์ลงานทางวชิาการ อาจารยจ์ะสอบถามเจา้หนา้ท่ีท่ีปฏิบติังานทุกคร้ัง  

ผลจากแบบสอบถามความรู้ความเข้าใจงานวิจัยและงานสร้างสรรค์ของบุคลากรสาย
วิชาการ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ พบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วน
ใหญ่ ร้อยละ 72.22 มีประสบการณ์ในการท าวิจยั การด าเนินโครงการวิจยัยงัท าอยูใ่นระดบัสถาบนั
หรือจงัหวดั การตีพิมพเ์ผยแพร่ผลงานวิจยัพบวา่ยงัไม่มีการตีพิมพเ์ผยแพร่ในรายงานการวิจยัฉบบั
สมบูรณ์ ร้อยละ 39.29 วารสารวิชาการ ร้อยละ 46.43 ทั้งน้ี ร้อยละ 40.74 มีความรู้ระดบัปานกลาง 
ในการจดัท ารายงานการวจิยั นอกจากน้ีการตีพิมพเ์ผยแพร่บทความวิชาการ มีเพียง ร้อยละ 51.85 ท่ี
เคยตีพิมพ์เผยแพร่และเผยแพร่ในท่ีประชุมวิชาการแบบบรรยาย ในระดับนานาชาติ แต่ทั้ งน้ี
มากกว่าร้อยละ 64 ไม่เคยตีพิมพใ์นหนงัสือพิมพ ์ภายในหน่วยงาน และวารสารทางวิชาการ ซ่ึง
สอดคล้องกบัความรู้ระดบัปานกลางในการเขียนบทความทางวิชาการของผูต้อบแบบสอบถาม     
ร้อยละ 38.89 

ในปี 2550-2554 วิทยาลยัฯ มีโครงการวิจยัท่ีด าเนินการ จ านวน 48 โครงการ งบประมาณ
จากแหล่งทุนภายในและภายนอกรวม 7,728,405 บาท เม่ือท าการเฉล่ียการท าวิจยั 5 ปีต่ออาจารย ์1 
ท่าน จะพบว่า อาจารยท์  าวิจยั  0.14 โครงการ/ท่าน/ปี งบประมาณเฉล่ีย 22,081 บาท/ท่าน/ปี (ใช้
ขอ้มูลบุคลากร ณ เดือนกุมภาพนัธ์ 2555 มีบุคลากรสายวิชาการ จ านวน 70 คน) แสดงให้เห็นว่า
บุคลากรมีประสบการณ์แต่การท าวจิยัยงัมีนอ้ย   

วิทยาลยัฯ มีผลงานตีพิมพเ์ผยแพร่ส่วนใหญ่ในระดบันานาชาติและมีจ านวนเพิ่มข้ึนทุกปี 
และผลงานตีพิมพข์องนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก สาขาวชิาการจดัการความรู้ มีแนวโนม้เพิ่มข้ึนทุก
ปี จากร้อยละ 11.11 ในปี 2552 ร้อยละ 21.74 ในปี 2553 และร้อยละ 62.75 ในปี 2554 ของผลงาน
ตีพิมพเ์ผยแพร่ทั้งหมดของวิทยาลยัฯ (ดูขอ้มูลเพิ่มเติมในตาราง 13 ผลงานการตีพิมพเ์ผยแพร่ ปี 
2550-2554 หนา้ท่ี 64) ซ่ึงผลงานของนกัศึกษาไม่สามารถน ามานบัในการประกนัคุณภาพการศึกษา 
องค์ท่ี 4 วิจยั ตวับ่งช้ี 5 (สมศ.) งานวิจยัหรืองานสร้างสรรค์ท่ีไดรั้บการตีพิมพห์รือเผยแพร่ได ้ 
นอกจากน้ีผลงานตีพิมพ์ส่วนใหญ่ยงัไม่อยู่ในฐานข้อมูลระดับชาติและนานาชาติท่ีส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) ยอมรับ  
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ความรู้ความเข้าใจของบุคลากรพบว่าบุคลากรมีความรู้เก่ียวกับประกาศ ระเบียบ
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวิจยั ขั้นตอนการขอทุนวิจยั การของบประมาณเพื่อการ
ตีพิมพ ์และการขอทุนเพื่อเสนอผลงานทางวิชาการใน ความรู้เก่ียวกบัการเขียนโครงการวิจยั การ
จดัท ารายงานการวิจยั และความรู้การประกนัคุณภาพการศึกษา องคป์ระกอบท่ี 4 การวิจยัในระดบั
ปานกลาง 

จากตรวจสอบองค์ความรู้ของหน่วยวิจัยด้วยวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือ CommonKADS เป็นชุดเคร่ืองมือในการตรวจสอบองคค์วามรู้
พบวา่องคค์วามรู้ของหน่วยงาน จ านวน 10 องคค์วามรู้ ยงัจดัอยูใ่นรูปแบบท่ีไม่เหมาะสม อยูใ่นท่ีท่ี
ไม่เหมาะสม ไม่สามารถใชไ้ดใ้นเวลาท่ีตอ้งการ และไม่มีคุณภาพ นอกจากน้ีผูว้ิจยัยงัพบวา่เวปไชต์
การประชาสัมพนัธ์ของงานบริหารงานวิจยัและวิเทศสัมพนัธ์ไม่น่าสนใจ ไม่ดึงดูด และไม่มีความ
ทนัสมยั ท าใหผู้ใ้ชไ้ม่อยากเขา้ไปใชง้าน 

ผูว้ิจยัจึงน าผลการวิจยัดงักล่าวมาพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยัของ
วิทยาลยัฯ เพื่อเป็นศูนยก์ลางเรียนรู้ สร้าง จดัเก็บ และแลกเปล่ียนความรู้ประสบการณ์ดา้นการวิจยั  
เพิ่มขีดความสามารถในดา้นวจิยั ลดระยะเวลาและขั้นตอนการปฏิบติังาน สนบัสนุนการเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนองคค์วามรู้ และผลกัดนัใหบุ้คลากรตระหนักเห็นความส าคญัของการวิจยั  และสามารถ
พฒันาและแข่งขนัไดใ้นระดบันานาชาติ ซ่ึงตรงกบัความเห็นของผูเ้ช่ียวชาญท่ีเห็นวา่เวปไซต์และ
ระบบการจดัการความรู้เป็นอีกช่องในการพฒันานกัวิจยัและเป็นศูนยก์ารการเรียนรู้แลกเปล่ียน
ความรู้และประสบการณ์ดา้นการวจิยัของอาจารยแ์ละนกัวจิยัภายในคณะ 

ผูว้ิจยัออกแบบและพฒันาต้นแบบระบบการจดัการความรู้ (Knowledge Management 
System: KMS) โดยใชโ้ปรแกรม Joomla! ซ่ึงเป็นซอฟตแ์วร์โอเพนซอร์ส (Open Source) สามารถ
ดาวน์โหลดได้ฟรี ติดตั้ งง่าย สร้างและจดัการเน้ือหาได้ง่าย มีรูปแบบให้เลือก ผูอ้อกแบบไม่
จ  าเป็นตอ้งมีความรู้ในดา้นการเขียนโปรแกรมหรือออกแบบเวบ็ไซต์ก็สามารถจดัท าเว็บไซต์ได ้ 
รองรับกบัการท างานหลายคนพร้อมกนั มีความปลอดภยัและความเสถียรของโปรแกรมเป็นอยา่งดี 
ในเบ้ืองตน้เจา้หนา้ท่ีบริหารงานวจิยัจะเป็นดูแลระบบและเป็นผูก้  าหนดการเขา้ถึงระบบแก่บุคลากร
ท่ีตอ้งการเป็นสมาชิก ดงัแสดงในรูป 24 หนา้แรกระบบการจดัการความรู้หน่วยวจิยั 
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รูป 24 หน้าแรกระบบการจัดการความรู้หน่วยวจัิย 
 

ระบบการจดัการความรู้หน่วยวจิยั งานบริหารงานวจิยัและวเิทศสัมพนัธ์ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ 
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประกอบไปดว้ยเมนูการท างาน ดงัน้ี 

1. แผนท่ีความรู้ (Knowledge Map)  จากผลวิจยัพบวา่บุคลากรมีความรู้ความเขา้ใจ 
เก่ียวกบัประกาศ ระเบียบมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ระดบัปานกลาง ผูว้ิจยัไดส้ังเคราะห์ความรู้ตาม
กระบวนการของ CommonKADS ออกมาเป็นแบบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) เพื่อช่วย
อาจารย์และนักวิจัยสามารถเรียนรู้ด้วยตนเองจากแผนท่ีความรู้ ผู ้วิจ ัยสังเคราะห์ความรู้ท่ีมี
ความส าคญัของหน่วยวจิยั จ  านวน 3 งาน  ประกอบไปดว้ยแบบจ าลองความรู้ ดงัน้ี 

(1) การยืน่ขอ้เสนอโครงการวจิยัต่อแหล่งทุนวจิยัภายนอก 
(2) การสนบัสนุนงบประมาณเพื่อเสนอผลงานวชิาการในประเทศและ

ต่างประเทศ 
(3) การสนบัสนุนค่าตีพิมพผ์ลงานทางวชิาการ 
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รูป 25 แผนทีค่วามรู้ 
 

2. ปฏิทินกิจกรรม เพื่อให้อาจารย์และนักวิจยัทราบถึงกิจกรรมหรือประกาศท่ี
เก่ียวขอ้งกบัวิจยั เช่น การประชุมสัมมนา วนัวิชาการมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วนัท่ีเปิดและปิดรับ
ขอ้เสนอโครงการวิจยั เป็นตน้ ทั้งน้ีผูใ้ชง้านสามารถเพิ่มกิจกรรมในปฏิทินไดแ้ละสามารถก าหนด
ระดบัระยะเวลาและสมาชิกผูท่ี้สามารถเห็นกิจกรรมในปฏิทิน  

 

 
 

รูป 26 ปฏิทนิกจิกรรม 
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3. ดาวน์โหลดเอกสาร จากผลการศึกษาพบว่าบุคลากรมีความรู้เร่ืองทรัพยสิ์นทาง
ปัญญา ประกาศระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั ยทุธศาสตร์และนโยบายการวิจยั ในระดบัปานกลาง 
ผูว้ิจยัจึงออกแบบเมนูดาวน์โหลดข้ึน เพื่อเป็นแหล่งรวบรวมเอกสารความรู้ต่างๆ ท่ีเป็นความรู้ชดั
แจง้ (Explicit Knowledge) อาจารยแ์ละนกัวิจยัสามารถเลือกและดาวน์โหลดเอกสารไปศึกษาได้
ดว้ยตนเอง ตวัอยา่งเอกสาร ประกาศและระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ บญัชีรายช่ือวารสารวิชาการ
ท่ีไดรั้บการรับรอง ยทุธศาสตร์การวจิยัภาคเหนือ พ.ศ.2555-2559 เป็นตน้ 
 

 
 

รูป 27 ดาวน์โหลดเอกสาร 
 

4. ลิงค์ท่ีเก่ียวข้องกับงานวิจัย ผลการศึกษาพบว่าบุคลากรทราบแหล่งทุนวิจัย
ภายในประเทศ ระดบัปานกลาง แหล่งทุนวิจยัภายนอกประเทศนอ้ย ผูว้ิจยัจึงออกแบบเมนูลิงคข้ึ์น 
เพื่อรวบรวมเวปไซต์และสารสนเทศของหน่วยงานท่ีให้ทุนวิจยัและหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งกบัดา้น
วิจยั เช่น ส านักงานคณะกรรมการวิจยัแห่งชาติ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจยั ส านักงาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา และศูนยบ์ริหารงานวจิยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เป็นตน้ 
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รูป 28 ลงิค์ทีเ่กีย่วข้อง 
 

5. ท าเนียบนักวิจัย ผูว้ิจ ัยรวบรวมรายช่ือ ความเช่ียวชาญ และท่ีอยู่ในการติดต่อ 
อาจารยแ์ละนกัวิจยัของวิทยาลยัฯ เพื่อให้อาจาจารยแ์ละนกัวิจยัทราบความเช่ียวชาญของบุคลากร
และเป็นขอ้มูลส าหรับการรวมกลุ่มเพื่อด าเนินโครงการวจิยัหรือขอทุนวิจยัจากแหล่งทุนต่างๆ 

 

 
 

รูป 29 ท าเนียบนักวจัิย 
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6. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ รวบรวมราบช่ือผูเ้ช่ียวชาญในแต่ละสาขาวิชาท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
เรียนการสอนของวทิยาลยัฯ ผูเ้ช่ียวชาญมากจากภายในและภายนอกมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 

 
 

รูป 30 รายช่ือผู้เช่ียวชาญ 
 

7. ถามตอบ (FAQ) เป็นการรวบรวมค าถามและค าตอบท่ีอาจารย์และนักวิจยั
สอบถามเจา้หนา้ท่ีบ่อยๆ  
 

 
 

รูป 31 ถามตอบ (FAQ) 
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8. กระดานสนทนา เพื่อให้อาจารย์และนักวิจยัได้แสดงความคิดเห็น แลกเปล่ียน
ความรู้ และแบ่งปันประสบการณ์ต่างๆ  
 

 
 

รูป 32 กระดานสนทนา 
 

9. ขอ้มูลผูใ้ช้งาน ผูใ้ช้งานสามารถเพิ่มปรับแก้ไขขอ้มูลส่วนตวั ตั้งและแก้ไขช่ือ
ผูใ้ชง้านและรหสัผา่นไดด้ว้ยตนเอง 

 

 
 

รูป 33 ข้อมูลส่วนตัวของผู้ใช้งาน 
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ทั้งน้ี ผูใ้ชง้านจะตอ้งลงทะเบียนเพื่อขอรหสัผา่นจากผูดู้แลระบบ โดยกรอกขอ้มูลส่วนตวั
และ E-mail เพื่อให้ผูดู้แลระบบส่งลิงค์เพื่อยืนยนัการเข้าใช้งานในระบบ ดังแสดงในรูป 34 
ลงทะเบียนใช้งานระบบการจดัการความรู้ นอกจากน้ี ผูใ้ช้งานยงัสามารถส่งลิงค์หน้าระบบการ
จดัการความรู้ไปยงัชุมชนออนไลน์ (Social Network) อ่ืนๆ ได ้โดยคลิกมุมขวาดา้นบนของระบบ
และเลือกชุมชนออนไลน์ (Social Network) ท่ีตอ้งการ 
 

  
 

รูป 34 ลงทะเบียนใช้งานระบบการจัดการความรู้ 
 

 
 

รูป 35 การลงิค์ข้อมูลไปยงัชุมชนออนไลน์ 
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 ผูว้ิจยัเสนอตน้แบบระบบการจดัการความรู้หน่วยวิจยัแก่บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 10 
คน เพื่อศึกษาความพึงพอใจระบบและขอ้เสนอแนะ ผลการแบบสอบถามพบวา่ ร้อยละ 80 มีความ
พึงพอใจภาพรวมของระบบและปฏิทินในระดบัมาก และร้อยละ 60 พอใจระดบัมากในระบบความ
ปลอดภยั ขอ้มูลส่วนตวั รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ ท าเนียบนกัวิจยั ดาวน์โหลด โครงสร้างหน่วยงาน และ
หนา้แรกระบบการจดัการความรู้ ทั้งน้ีบุคลากรเสนอแนะให้มีข่าวประชาสัมพนัธ์ในหนา้หลกัและ
ปรับปรุงการจดัวาง Item ในส่วนการดาวน์โหลดเอกสาร  
 

ตาราง 39 ความพงึพอใจระบบการจัดการความรู้หน่วยวจัิย 
 

หัวข้อ 

ระดบัความพงึพอใจ 

ส่ิงที่ควรปรับปรุง 
มาก 

 
(ร้อยละ) 

ปาน 
กลาง 
(ร้อยละ) 

น้อย 
 

(ร้อยละ) 

ไม่พงึ
พอใจ 
(ร้อยละ) 

1. หนา้แรกระบบการจดัการความรู้ 60.00 40.00 0.00 0.00  

2. โครงสร้างหน่วยงาน 60.00 40.00 0.00 0.00  

3. แผนท่ีความรู้ 50.00 40.00 10.00 0.00 การแสดงผลยงัแสดง 
ผลไม่ถูกตอ้งเม่ือใช ้
บราวเซอร์ Chrome 

4. ปฏิทิน 80.00 0.00 0.00 20.00  

5. ดาวนโ์หลด 60.00 20.00 20.00 0.00  

6. Link ท่ีเก่ียวขอ้ง 40.00 60.00 0.00 0.00  

7. ท าเนียบนกัวิจยั 60.00 40.00 0.00 0.00 น่าจะมีรายละเอียด
เพ่ิมเติม เช่น รูปนกัวิจยั 

8. รายช่ือผูเ้ช่ียวชาญ 60.00 40.00 0.00 0.00 น่าจะมีรายละเอียด
เพ่ิมเติม เช่น รูปนกัวิจยั 

9. กระดานสนทนา 40.00 40.00 20.00 0.00  

10. ถามตอบ FAQ 40.00 60.00 0.00 0.00  

11. ขอ้มลูส่วนตวั 60.00 20.00 0.00 20.00  

12. ระบบความปลอดภยั 60.00 40.00 0.00 0.00  

13. ภาพรวมของระบบการจดัการ
ความรู้ 

80.00 20.00 0.00 0.00  

 


