
 

 

การพฒันาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบยีนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

โชคอนันต์  ตนัหนิม 

วทิยาศาสตรมหาบณัฑติ 
สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

บัณฑติวทิยาลยั 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

เมษายน 2558



 

ก 

การพฒันาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 
 
 
 
 
 

โชคอนันต์  ตันหนิม 
 
 
 
 
 
 

การค้นคว้าแบบอสิระนี้เสนอต่อมหาวทิยาลัยเชียงใหม่เพือ่เป็นส่วนหน่ึงของการศึกษาตาม 
หลกัสูตรปริญญาวิทยาศาสตรมหาบัณฑิต 

สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจัดการ 

 
 
 
 
 
 

บัณฑิตวทิยาลยั มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ 
เมษายน 2558  



L' L' yla d 4
nI ITl gil U I I y U U fl 't 5 0 0 n I : n ? I 3J 5 p.l I u yt y [U U U fl 

-l 
5 ft RU 

-t
qt

d a u vr y rfi s u ua y il : v rJ ? a r{ a er m r? m s r a'u uri fl r H a a q

<udu
lsaouugr srufiulJ

9 9 o jrny- 
^ onog,,u dt r i 4 u

fl'l:flun?luuuod:yu [0:un1:y,t0'l:fu'l0q]r9r l?1uu[1]ud?u?1u'tlJo{fl'15flflu'l9l"lxJl.landn:

:J3 q ry rivr u r fl 'r der : rr 11 r riar fr- sr

dr.u'rasr rvr €r lu ]aE ar : au rfl fl r rn v fl 'r :,fi'q n r :

ncuvn::ilfl't5flou oror:ridil€nur

il:vrrun::runr: J/rr- /?iF)d
(:o{flrdsr:'ror:riasn:ril rryrrrffrnil)

. ..../.{. w.. . ..ff.qsfrJ. . . . . . nr : rJ m'r :

{flrirooran:rtr:ri n:.tailortu dilrotJ)

lu(:ororan:rrr:tifnur ar drqu)

29 []JUlUU 2s58

ooj^udoI
o au civtrt o{tJ?1'l?ilu]4 utuu': l11xJ



 

ค 

กติตกิรรมประกาศ 

การค้นควา้แบบอิสระฉบบัน้ีส าเร็จได้ด้วยความอนุเคราะห์และความกรุณาอย่างสูงจาก
รองศาสตราจารยรั์ตนา  ณ ล าพูน อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาสละเวลาให้ความรู้ 
ค  าแนะน า แนวคิดในการศึกษา ตลอดจนให้ขอ้ช้ีแนะจนการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัน้ีเสร็จสมบูรณ์ 
ผูศึ้กษาจึงขอกราบขอบพระคุณอยา่งสูงมา ณ โอกาสน้ี 

ขอขอบพระคุณรองศาสตราจารยส์งคราม  เชาวน์ศิลป์ ประธานกรรมการสอบการคน้ควา้แบบอิสระ 
และผูช่้วยศาสตราจารย์ ดร.เสมอแข  สมหอม กรรมการสอบการค้นควา้แบบอิสระ ท่ีกรุณาให้
ขอ้คิดเห็นท่ีเป็นประโยชน์ยิง่ ส่งผลใหง้านคน้ควา้แบบอิสระน้ีสมบูรณ์ยิง่ข้ึน 

ขอขอบพระคุณมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงท่ีเป็นแหล่งศึกษา คน้ควา้หาขอ้มูลในการท าการคน้ควา้
แบบอิสระในคร้ังน้ี 

ขอขอบพระคุณนายอนุชา  โกดถา นางสาวธนญัชกร  ศรีมูล นายฐนกร  เดชอ่อน นางสาวฐิตารีย ์ 
ค  าภีระนนัท์ และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ ท่ีให้ขอ้มูล ความรู้และค าแนะน าเก่ียวกบัฝ่ายทะเบียน
การศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล รวมทั้งบุคลากรส่วนทะเบียนและประมวลผลทุกท่านท่ีกรุณา
ใหค้วามช่วยเหลืออยา่งสม ่าเสมอ 

ขอกราบขอบพระคุณนายบุญช่วย  ตนัหนิม บิดาและนางจรูญนีย ์ ตนัหนิม มารดา ท่ีให้โอกาส
และสนบัสนุนให้ไดศึ้กษาคร้ังน้ี อีกทั้งยงัเป็นก าลงัใจท่ีดี มอบความรัก ความห่วงใยมาให้โดยตลอด 
รวมทั้งขอขอบคุณนางสาวหทยัวรรณ ตนัหนิม ท่ีใหค้วามช่วยเหลือมาอยา่งต่อเน่ือง 

ขอขอบคุณเพื่อนนกัศึกษาปริญญาโทรุ่นท่ี 14 สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ทุกท่านท่ีเป็นก าลงัใจใหก้นัโดยตลอด 

ท้ายท่ีสุดน้ี หากการค้นควา้แบบอิสระฉบับน้ีจะเป็นประโยชน์แก่หน่วยงานท่ีเก่ียวข้อง
ตลอดจนผูท่ี้สนใจ ผูศึ้กษาขอมอบความดีงามนั้นใหแ้ก่ผูมี้ส่วนเก่ียวขอ้งทุกท่าน 
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อาจารย์ทีป่รึกษา รองศาสตราจารยรั์ตนา  ณ ล าพนู 

บทคดัย่อ 

การศึกษาน้ีมีวตัถุประสงค์เพื่อพฒันาระบบการจ ัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผูศ้ึกษาใช้โมเดล SECI ในการด าเนิน
กระบวนการจดัการความรู้ โดยจดัความรู้ฝังลึกของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา อาทิ งานจดั
ตารางสอนตารางสอบ งานลงทะเบียนเรียน งานลาพกัการศึกษา งานขอกลบัเขา้ศึกษา  ให้เป็น
ความรู้ชดัแจง้ และผสานกบัความรู้ชดัแจง้ท่ีหน่วยงานมีอยูเ่ดิม ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง
ว่าดว้ยการศึกษาชั้นปริญญาตรี ขอ้มูลการศึกษาและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนการศึกษาของ
นกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ฯลฯ แลว้น าไปจดัหมวดหมู่ ประมวลผล ตรวจสอบความรู้และจดัให้อยู่ใน
รูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย 

เคร่ืองมือท่ีใช้ในการพฒันาระบบ คือ โปรแกรมจูมลา เวอร์ชนั 3.3 ใช้วงจรการพฒันาระบบ 
แบบน ้ าตกที่ยอ้นกลบัขั้นตอนได ้ประกอบดว้ย การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันา
และติดตั้ง การบ ารุงรักษา ใช้เฟซบุ๊กในการเผยแพร่ความรู้ เคร่ืองมือที่ใช้ประเมินระบบคือ
แบบสอบถาม ประชากรท่ีประเมินระบบ บุคลากรส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 29 คน และ
กลุ่มตวัอยา่ง ประกอบดว้ย บุคลากรสายวชิาการ จ านวน 227 คนและนกัศึกษา จ านวน 387 คน 

ผูศึ้กษาได้พฒันาระบบการจัดการความรู้ในลักษณะเว็บไซต์ (www.kmregmfu.com) โดย
แบ่งเป็น 2 ส่วน คือ 1) ส่วนของผูดู้แลระบบ ไดแ้ก่ จดัการระบบโดเมนเนม จดัการขอ้มูลของผูดู้แล
ระบบ จดัการติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งโปรแกรมเสริมท่ีใช้ในการพฒันาระบบ และจดัการรูปแบบ
เวบ็ไซต ์2) ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป ท่ีแบ่งเป็น 2 ประเภท คือ ผูใ้ชง้านท่ีเป็นสมาชิก สามารถล็อกอิน
เขา้สู่ระบบเพื่อเรียกดู เพิ่ม ลบและแกไ้ขขอ้มูลไดทุ้กเมนู และผูใ้ชง้านท่ีไม่เป็นสมาชิก สามารถเรียกดู
และคน้หาขอ้มูลตามสิทธ์ิท่ีก าหนดเท่านัน่ 
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ผลการประเมินระบบพบว่า บุคลากรส่วนทะเบียนและประมวลผลเห็นว่าการใช้งานระบบมี
ประสิทธิภาพในระดบัมาก (x̅ = 4.00) บุคลากรสายวิชาการและนกัศึกษาเห็นว่าการใช้งานระบบมี
ประสิทธิภาพในระดบัมาก (x̅ = 3.88) ส าหรับผูดู้แลระบบเห็นว่าการใช้งานระบบมีประสิทธิภาพ
ในระดบัมาก (x̅ = 4.06) เช่นกนั 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ พบว่า บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
บุคลากรสายวิชาการและนกัศึกษา และบุคลากรอีก 4 ฝ่าย คือ ฝ่ายบริการการศึกษาและจดัการ
ทัว่ไป ฝ่ายระเบียนการศึกษา ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจดัสอบ และฝ่ายรับนกัศึกษา เห็นว่ามี
ประสิทธิผลในระดบัมาก โดยมีค่าเฉล่ียตามล าดบั (x̅ = 3.99, 3.97, 3.67)  
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ABSTRACT 
The objective of this study was to develop the knowledge management system for Education 

Roster of Registrar Division, Mae Fah Luang University. A knowledge  management process 
was completed by using SECI model. Tacit knowledge of personnel in the Education Roster such as 
class and examination schedule setting, registration, leave of absence, re-entering students and etc. 
were converted to explicit form. Combining with the former explicit knowledge, they were classified, 
processed, verified and managed into a simple language and format. 

The tools for the system development were Joomla version 3.3 and adopted adaptive waterfall 
model. The model consisted of planning, analyzing, designing, developing, implementing and 
maintenance. Facebook was a channel for the knowledge distribution. For a system evaluation, a total 
644 questionnaires were distributed to 29 personnel in the Registrar Division, and the sample groups 
of 227 academic personnel and 387 students. 

The knowledge management system website (www.kmregmfu.com) was developed into two parts. 
Part 1:  back end system, the administrator was responsible for managing domain name system and 
the data management administrator was responsible for install and uninstalls system software and also 
managing content. Part 2:  front end system, registered users have permission to browse and search 
for information, add, delete and modify web menu. Unregistered users can only access the site to browse 
and search for information. 
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For the system efficiency, personnel in the Registrar Division presented that it was at the high 
level (x̅ = 4.00) . Additionally, the academic personnel and students found that the efficiency of 
the system was at the high level ( x̅ = 3.88)  and the system administrators also evaluated that it was 
also at the high level (x̅ = 4.06). 

Upon an evaluation of the knowledge management effectiveness, personnel in the 
Education Roster, academic personnel and students as well as personnel in other 4 sections: General 
Management and Education Services; Admission; Education Records; and Evaluation and Examination 
declared that it was at the high level with respective average points (x̅ = 3.99, 3.97, 3.67). 
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บทที ่1 

บทน ำ 

1.1 ควำมเป็นมำและควำมส ำคัญของปัญหำ 

ปัจจุบนัเทคโนโลยีสารสนเทศมีบทบาทส าคญัท่ีช่วยท าให้องคก์รต่างๆพฒันาไปอยา่งรวดเร็ว 
อีกทั้งยงัช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีมกัเกิดข้ึนเสมอ ท าให้ช่วยลดความเส่ียงท่ีจะเกิดกบัองค์กร ตน้ทุนต่างๆ
ขององคก์รลดลง หน่วยงานภายในองคก์รสามารถใชส้ารสนเทศร่วมกนัได ้ท าให้การใชท้รัพยากรมี
ประสิทธิภาพ เพิ่มความสะดวกรวดเร็วในกระบวนการท างาน ซ่ึงองคก์รท่ีน าเทคโนโลยีสารสนเทศ
มาใชง้านต่างก็มีรูปแบบท่ีหลากหลาย ไดแ้ก่ บริษทัขนาดใหญ่ไปจนถึงขนาดเล็ก สถาบนัทางการเงิน 
หน่วยงานของรัฐ รวมทั้งสถาบนัทางการศึกษา 

มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐ ตามพระราชบัญญัติ  
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง พ.ศ. 2541 มีส านกัวิชาซ่ึงท าหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การ
บริการวิชาการและการท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรมรวม 14 ส านกัวิชา คือ ส านกัวิชาการจดัการ 
ส านักวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศ ส านักวิชานิติศาสตร์ ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ ส านักวิชา
วทิยาศาสตร์ ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์เคร่ืองส าอาง ส านกัวชิาวทิยาศาสตร์สุขภาพ ส านกัวชิาเวชศาสตร์
ชะลอวัยและฟ้ืนฟูสุขภาพ ส านักวิชาศิลปศาสตร์ ส านักวิชาอุตสาหกรรมเกษตร ส านักวิชา
แพทยศาสตร์ ส านกัวิชาทนัตแพทยศาสตร์ ส านกัวิชานวตักรรมสังคมและส านกัวิชาจีนวิทยา ในปี
การศึกษา 2557 ไดด้ าเนินการเปิดสอนรวมทั้งส้ิน 80 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก 15 
หลักสูตร ระดับปริญญาโท 26 หลักสูตร และระดับปริญญาตรี 39 หลักสูตร มีนักศึกษาทั้งหมด 
จ านวน 12,714 คน จ าแนกเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาตรีจ านวน 11,761 คน ระดบัปริญญาโท จ านวน 
806 คน และระดบัปริญญาเอก จ านวน 147 คน (ระบบบริการการศึกษา, 2557) 

การจดัการศึกษาของมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงก ากบัดูแลโดยส านักงานวิชาการซ่ึงดูแลงาน
ต่อไปน้ี คือ ส่วนจดัหางานและฝึกงานของนักศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล ส่วนบริการ
งานวจิยั ส่วนประกนัคุณภาพการศึกษาและพฒันาหลกัสูตร ส่วนพฒันาความสัมพนัธ์ระหวา่งประเทศ 
ส่วนพฒันานักศึกษา ส านักงานบณัฑิตศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงาน
พฒันาการเรียนการสอน 

งานส าคญังานหน่ึงในส านกังานวิชาการ คือ ส่วนทะเบียนและประมวลผลซ่ึงก ากบัดูแลการ
ปฏิบติังานโดยรองอธิการบดีมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง มีภารกิจหลกั คือ การใหบ้ริการดา้นการศึกษา 
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มีหน ้า ที ่และความรับผ ิดชอบตั้งแต่การด า เนินงานเ กี ่ยวกบัการรับน ักศึกษาทุกระดบัใน
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง จัดท าเอกสารและส่ือประชาสัมพันธ์การรับนักศึกษา การแนะแนว 
ประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารการรับนักศึกษา การรับสมัครและคัดเลือกนักศึกษา 
รวบรวมและศึกษาวิเคราะห์ขอ้มูลเก่ียวกบัการรับนกัศึกษา การวางระเบียบ กฎเกณฑ์ท่ีเก่ียวขอ้งกบั
การศึกษา การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ การจดัท าระเบียนประวติันกัศึกษา การจดัตารางสอน
ตารางสอบ การจดัการลงทะเบียนเรียน การจดัสอบ การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบขอ้มูล
การส าเร็จการศึกษา การข้ึนทะเบียนบณัฑิต การออกใบปริญญาบตัร การออกหนังสือส าคัญทาง
การศึกษา (ส่วนทะเบียนและประมวลผล, 2557) 

การปฏิบติังานในแต่ละงานตอ้งอาศยัความรู้เก่ียวกบักฎระเบียบขอ้บงัคบั ประกาศ ค าสั่ง แนว
ปฏิบติัต่างๆของมหาวิทยาลยั รวมไปถึงประสบการณ์ในการท างานท่ีผา่นมาและการปฏิบติังานส่วน
ใหญ่จะท าในระบบบริการการศึกษา ซ่ึงประกอบด้วยระบบย่อยท่ีหลากหลายและตอ้งอาศยัความ
เขา้ใจในการท างานของแต่ละเมนู เม่ือบุคลากรไดป้ฏิบติังานไปเป็นระยะเวลานานก็กลายเป็นความรู้
เฉพาะตวับุคคลท่ีรับผิดชอบ ถึงแมอ้ยูฝ่่ายงานเดียวกนัแต่ก็มีความรู้ในกระบวนการท างานไม่เท่ากนั 
เม่ือบุคลากรท่ีมีหน้าท่ีรับผิดชอบโดยตรงไม่อยู่ บุคลากรอ่ืนในฝ่ายก็ไม่สามารถปฏิบติังานแทนได้
หรือมีโอกาสเส่ียงท่ีจะปฏิบติังานแทนผิดพลาด และดว้ยฝ่ายทะเบียนการศึกษาเป็นฝ่ายท่ีมีนกัศึกษามา
ปรึกษาปัญหาการลงทะเบียนเรียนจ านวนมาก หากบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษาให้ค  าปรึกษา
ผิดพลาด อาจจะส่งผลให้เกิดปัญหากับนักศึกษาท่ีมาขอรับค าปรึกษาได้ ทั้ งในระยะสั้ น เช่น 
ลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือลดรายวชิาผดิพลาด ท าใหไ้ม่มีสิทธ์ิสอบในรายวชิานั้น และในระยะยาว  เช่น 
ไม่ส าเร็จการศึกษาตามแผนการศึกษาท่ีก าหนดไว ้เป็นตน้ 

ดังนั้นงานวิจยัน้ีผูศึ้กษาจึงมีความสนใจในการจะพฒันาระบบจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียน
การศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ด้วยการน าเทคโนโลยีด้าน
คอมพิวเตอร์และการจดัการความรู้มาประยุกตใ์ชร่้วมกนั เพื่อช่วยให้การท างานในส่วนทะเบียนและ
ประมวลผลมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน ช่วยแกไ้ขปัญหาท่ีเคยเกิดข้ึนหรือคลา้ยคลึงไดร้วดเร็ว ลดความ
เส่ียงในการปฏิบติังาน ช่วยเพิ่มความเข้าใจในเน้ืองานมากยิ่งข้ึน น าไปสู่การพฒันาความรู้ของ
บุคลากรและเพิ่มพนูความรู้ใหก้บัหน่วยงาน ตลอดจนสามารถแบ่งปันความรู้ใหแ้ก่ผูท่ี้สนใจได ้

1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

เพื่อพฒันาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ได้ระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

1.3.2 ระบบการจดัการความรู้ท่ีพฒันาข้ึนน้ีสามารถเป็นตน้แบบของการจดัการความรู้ของ
หน่วยงานอ่ืนๆท่ีเก่ียวขอ้ง 

1.4 นิยำมศัพท์ 

การจดัการความรู้ คือ การใช้กระบวนการจดัการความรู้ตามกรอบความคิดของโมเดล SECI 
สกดัเอาความรู้ฝังลึกจากบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ นายอนุชา โกดถา นางสาวธนญัชกร ศรีมูล นายฐนกร เดชอ่อน นาย
โชคอนนัต ์ตนัหนิม นางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท์ และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ โดยเนน้ความรู้ท่ีใช้
ปฏิบติังานประจ าวนั มารวมรวบกบัความรู้ชดัแจง้ ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ระเบียบ
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ประกาศมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ขอ้ก าหนดมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ขอ้มูล
การศึกษาและแนวปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนการศึกษา 

การพฒันาระบบการจดัการความรู้ คือ การออกแบบและพัฒนาระบบการจัดการความรู้
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงดว้ยโปรแกรมจูมลา 
เวอร์ชัน 3.3 ในลักษณะของเว็บไซต์ โดยพฒันาตามรูปแบบวงจรการพฒันาระบบแบบน ้ าตกท่ี
ยอ้นกลับขั้นตอนได้ ประกอบด้วย 6 ขั้นตอน ได้แก่ การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ 
การพฒันาและติดตั้ง การบ ารุงรักษา และการประเมินระบบ 
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บทที ่2 

เอกสารและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

ในการศึกษาเอกสารและงานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียน
การศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดศึ้กษาแนวคิด ทฤษฏีต่างๆ 
จากเอกสารและงานวจิยั ซ่ึงจ าแนกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

2.1 การจดัการความรู้ 
2.1.1 ความหมายของขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
2.1.2 ประเภทและระดบัของความรู้ 
2.1.3 ความหมายของการจดัการความรู้ 
2.1.4 เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
2.1.5 ประโยชนข์องการจดัการความรู้ 
2.1.6 องคป์ระกอบการจดัการความรู้ 
2.1.7 โมเดลการจดัการความรู้ 

2.2 มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
2.2.1 ประวติัความเป็นมา 
2.2.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
2.2.3 ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

2.3 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
2.3.1 ความหมายของระบบการจดัการความรู้ 
2.3.2 องคป์ระกอบของระบบการจดัการความรู้ 
2.3.3 ประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ 
2.3.4 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
2.3.5 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชพ้ฒันาระบบการจดัการความรู้ 

2.4 งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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2.1 การจัดการความรู้ 

2.1.1 ความหมายของขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้ และปัญญา 
พจนานุกรมฉบบัราชบณัฑิตยสถาน (2542) ไดร้ะบุความหมายของขอ้มูลและสารสนเทศ 

ไวด้งัน้ี 
1) ขอ้มูล คือ ขอ้เท็จจริง หรือส่ิงท่ีถือหรือยอมรับว่าเป็นขอ้เท็จจริง ส าหรับใช้เป็น

หลกัอนุมานหาความจริงหรือการค านวณ 
2) สารสนเทศ คือ ข่าวสาร การแสดงหรือช้ีแจงข่าวสารขอ้มูลต่าง ๆ 
ณัฏฐพนัธ์ เขจรนนัทน์ และไพบูล เกียรติโกมล (2549) ไดใ้ห้ความหมายของของขอ้มูล 

และสารสนเทศ ไวด้งัน้ี 
1) ขอ้มูล หมายถึง ขอ้มูลดิบท่ีถูกเก็บรวบรวมจากแหล่งต่างๆทั้งภายในและภายนอก

องค์การ โดยขอ้มูลดิบจะยงัไม่มีความหมายในการน าไปใช้งาน หรือตรงตาม
ความตอ้งการของผูใ้ช ้

2) สารสนเทศ หมายถึง ผลลพัธ์ท่ีเกิดจากการประมวลผลขอ้มูลดิบท่ีถูกจดัเก็บไว้
อย่างเป็นระบบ โดยผลลัพธ์ท่ีได้สามารถน าไปประกอบการท างานหรือ
สนบัสนุนการตดัสินใจของผูบ้ริหาร 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ไดใ้ห้รายละเอียดของขอ้มูล สารสนเทศ ความรู้และ
ปัญญา (ภาพท่ี 2.1) ไวด้งัน้ี 

1) ขอ้มูล คือ ขอ้เทจ็จริง ขอ้มูลดิบ หรือตวัเลขต่างๆท่ียงัไม่ไดแ้ปลความ 
2) สารสนเทศ คือ ข้อมูลท่ีผ่านกระบวนการสังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อน ามาใช้

ประโยชน์ในการบริหารจดัการและตดัสินใจ 
3) ความรู้ คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิด เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืน

จนเกิดเป็นความเขา้ใจและน าไปใชป้ระโยชน์กบัเราในการน าไปใชง้าน 
4) ปัญญา เป็นความรู้ท่ีฝังอยูใ่นตวัคน ก่อใหเ้กิดประโยชน์ในการน าเอาไปใช ้
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ภาพท่ี 2.1 พีระมิดแสดงล าดบัขั้นของความรู้ (บุญดี บุญญากิจ และคณะ, 2549) 

Turban, et al. (2001) ไดอ้ธิบายวา่ ความรู้ ประกอบดว้ยขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีไดรั้บ
การจดัระบบและประมวลผล เพื่อน าไปสู่ความเขา้ใจ การสั่งสมความรู้ ประสบการณ์ และ
ความเช่ียวชาญ ซ่ึงสามารถน าไปประยกุตใ์ชส้ าหรับการแกไ้ขปัญหาหรือการท างานได ้

ส านักงานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552)  ได้ให้ความหมายของความรู้ 

คือ สารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิด เรียงเรียง เปรียบเทียบ เช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนจนเกิดเป็น
ความเข้าใจและน าไปใช้ประโยชน์ได้ หรือแปลงสภาพให้พร้อมใช้งานหรือช่วยในการ
ตดัสินใจกบังานต่างๆ 

ธีระ กุลสวสัด์ิ (2553) ไดอ้ธิบายความหมายของความรู้ คือ ขอ้มูลหรือสารสนเทศท่ีมี
ความสมบูรณ์เพียงพอ สามารถน าไปแก้ไขปัญหาหรือการตัดสินใจในการด าเนินการให้
ประสบความส าเร็จได ้นอกจากน้ียงัอาจจะช่วยสร้างสารสนเทศหรือความรู้ใหม่ๆไดเ้ช่นกนั 

ดงันั้นสรุปไดว้า่ขอ้มูล คือ ขอ้มูลดิบท่ีเป็นขอ้เท็จจริงหรือตวัเลขต่างๆท่ีบนัทึกไว ้แต่ยงั
ไม่ไดแ้ปลความ ส าหรับขอ้มูลท่ีผา่นกระบวนการกลัน่กรอง สังเคราะห์ วิเคราะห์ เพื่อน ามาใช้
ประโยชน์ในการตดัสินใจ เรียกวา่ สารสนเทศ และสารสนเทศท่ีผา่นกระบวนการคิด เปรียบเทียบ 
เรียนรู้ สั่งสมมาจากประสบการณ์ จนเกิดเป็นความเขา้ใจ และน าไปประยุกตใ์ช้ในการท างาน 
คือ ความรู้ และความรู้ท่ีเช่ือมโยงกบัความรู้อ่ืนท่ีฝังอยูใ่นตวัคน ผสมผสานกนัเป็นความรู้ใหม่ 
น าไปประยกุตใ์ชใ้หเ้กิดประโยชน์ในดา้นต่างๆ เรียกวา่ ปัญญา 

2.1.2 ประเภทและระดบัของความรู้ 
 บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ไดจ้  าแนกประเภทของความรู้ออกเป็น 2 แบบ คือ 

1) ความรู้ฝังลึก หรือความรู้โดยนยั (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีอยูใ่นตวัของ
แต่ละบุคคล เกิดจากประสบการณ์ การเรียนรู้ หรือพรสวรรคต่์างๆ ซ่ึงส่ือสารหรือ

ปัญญา

ความรู้

สารสนเทศ

ข้อมูล
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ถ่ายทอดในรูปของตัวเลข สูตร หรือลายลักษณ์อักษรได้ยาก ความรู้ชนิดน้ี
สามารถพฒันาและแบ่งปันกันได้และเป็นความรู้ท่ีก่อให้เกิดความได้เปรียบ
ทางการแข่งขนั 

2) ความรู้ชดัแจง้หรือความรู้ท่ีปรากฏ (Explicit Knowledge) เป็นความรู้ท่ีเป็นเหตุ
เป็นผล สามารถรวบรวมและถ่ายทอดออกมาในรูปแบบต่างๆได้ เช่น หนังสือ 
คู่มือ เอกสารและรายงานต่างๆ ซ่ึงท าใหค้นสามารถเขา้ถึงไดง่้าย 

ภราดร จินดาวงศ ์(2549) จ าแนกระดบัของความรู้เป็น 4 ระดบั คือ 

1) ความรู้เชิงทฤษฎี (Know - What) เป็นความรู้เชิงขอ้เท็จจริง รู้อะไร เป็นอะไร 
จะพบในผูท่ี้ส าเร็จการศึกษามาใหม่ๆ ท่ีมีความรู้โดยเฉพาะความรู้ท่ีจ  ามาได้จาก
ความรู้ชัดแจ้งซ่ึงได้จากการได้เรียนมาก แต่เวลาท างาน ก็จะไม่มัน่ใจ มกัจะ
ปรึกษารุ่นพี่ก่อน 

2) ความรู้เชิงทฤษฎีและเชิงบริบท (Know - How) เป็นความรู้เช่ือมโยงกบัโลกของ
ความเป็นจริงภายใตส้ภาพความเป็นจริงท่ีซบัซอ้นสามารถน าเอาความรู้ชดัแจง้ท่ี
ไดม้าประยุกตใ์ชต้ามบริบทของตนเองได ้มกัพบในคนท่ีท างานไปหลายๆปี จน
เกิดความรู้ฝังลึกท่ีเป็นทกัษะหรือประสบการณ์มากข้ึน 

3) ความรู้ในระดบัท่ีอธิบายเหตุผล (Know - Why) เป็นความรู้เชิงเหตุผลระหวา่ง
เร่ืองราวหรือเหตุการณ์ต่างๆ ผลของประสบการณ์แกปั้ญหาท่ีซับซ้อน และน า
ประสบการณ์มาแลกเปล่ียนเรียนรู้กับผูอ่ื้น เป็นผูท้  างานมาระยะหน่ึงแล้วเกิด
ความรู้ฝังลึก สามารถถอดความรู้ฝังลึกของตนเองมาแลกเปล่ียนกบัผูอ่ื้นหรือ
ถ่ายทอดให้ผู ้อ่ืนได้ พร้อมทั้ งรับเอาความรู้จากผู ้อ่ืนไปประยุกต์ใช้ให้ เกิด
ประโยชน์กบัตนเองได ้

4) ความรู้ในระดบัคุณค่า ความเช่ือ (Care - Why) เป็นความรู้ในลกัษณะของความคิด
ริเร่ิมสร้างสรรค์ท่ีขบัดนัมาจากภายในตนเองจะเป็นผูท่ี้สามารถสกดั ประมวล 
วิเคราะห์ความรู้ท่ีตนเองมีอยู่ กบัความรู้ท่ีตนเองได้รับมาสร้างเป็นองค์ความรู้
ใหม่ข้ึนมาได ้เช่น สร้างตวัแบบหรือทฤษฏีใหม่หรือนวตักรรม ข้ึนมาใช้ใน
การท างานได ้

2.1.3 ความหมายของการจดัการความรู้ (Knowledge Management - KM) 

พรธิดา วเิชียรปัญญา (2547) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัการความรู้ เป็นทั้งศาสตร์ และศิลป์ของ
กระบวนการเชิงระบบท่ีเก่ียวข้องกับการประมวลข้อมูล สารสนเทศ ความคิดการกระท า 
ตลอดจนประสบการณ์ของบุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัเก็บในลกัษณะ
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ของแหล่งขอ้มูลท่ีบุคคลสามารถเขา้ถึงไดโ้ดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียมไว ้เพื่อน า
ความรู้ท่ีมีอยู่ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบติังาน ซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปัน และถ่ายโอนความรู้ 
และในท่ีสุดความรู้ท่ีมีอยูจ่ะแพร่กระจาย และไหลเวยีนทัว่ทั้งองคก์รอยา่งสมดุล รวมทั้งเป็นไป
เพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันาผลผลิต และองคก์ร 

สถาบนัพฒันาผูบ้ริหารการศึกษา (2548) ไดก้ าหนดวา่ การจดัการความรู้ คือ การรวบรวม
ความรู้ท่ีเน้นการปฏิบติั เกิดจากการประยุกตใ์ช้ หรือต่อยอดในการปรับปรุง และส่งผลดีต่อ
การพฒันาองคก์ร 

บุญดี บุญญากิจ และคณะ (2549) ใหร้ายละเอียดวา่การจดัการความรู้เป็นกระบวนการใน
การน าความรู้ท่ีมีอยู ่หรือเรียนรู้มาใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร โดยผ่านกระบวนการ
ต่างๆ เช่น การสร้าง รวบรวม แลกเปล่ียน และใชค้วามรู้ เป็นตน้ 

พรรณี สวนเพลง (2552) อธิบายว่า มหาวิทยาลัยบิสเนสคอลเลจ รัฐเท็กซัส ได้ให้
ความหมายของการจดัการความรู้วา่ เป็นกระบวนการท่ีเป็นระบบของการคน้หา การเลือก การ
จดัระบบ การสกดั และการน าเสนอสารสนเทศ เพื่อท าให้ความรู้ความเขา้ใจของพนกังานใน
เร่ืองท่ีสนใจเป็นพิเศษดีข้ึน 

ธีระ กุลสวสัด์ิ (2553) ไดอ้ธิบายวา่ การจดัการความรู้ คือ กระบวนการอยา่งเป็นระบบ
ในการวบรวม การประมวลผลขอ้มูล สารสนเทศ ความคิด การกระท า ตลอดจนประสบการณ์
ของบุคคล เพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรม และจดัระบบในการสร้างและจดัเก็บความรู้ ใน
ลกัษณะท่ีทุกคนภายในองคก์รสามารถเขา้ถึงไดง่้าย โดยอาศยัช่องทางต่างๆ ท่ีองคก์รจดัเตรียม
ไว ้เพื่อสร้างโอกาสในการเรียนรู้อยา่งต่อเน่ือง และเกิดประโยชน์ต่อองคก์รในการแข่งขนั 

สรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ คือ วธีิการหรือกระบวนการจดัการขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ โดย
กลัน่กรองและประมวลผลอยา่งเป็นระบบและแบ่งเป็นหมวดหมู่ ท  าให้สะดวกต่อการใช้งาน
และคน้หา สามารถแบ่งปันความรู้ไดง่้าย อีกทั้งความรู้ท่ีไดย้งัช่วยพฒันาบุคลากร พฒันางาน 
และน าไปสู่การพฒันาองคก์รใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 

2.1.4 เป้าหมายของการจดัการความรู้ 
วิจารณ์ พานิช (2547) เสนอวา่เป้าหมายของการจดัการความรู้คือ การพฒันาคน พฒันางาน 

โดยมีความรู้และกระบวนการจดัการเรียนรู้เป็นเคร่ืองมือ รวมทั้งเป็นการพฒันาองค์ความรู้ 
แลว้น าความรู้นั้นไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552) อธิบายเป้าหมายและจุดประสงค์
ของการจดัการความรู้ ดงัน้ี 
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1) เพื่อพฒันาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายท่ีก าหนดไว ้ตามวิสัยทศัน์หรือยุทธศาสตร์ 
ส่งผลใหผู้รั้บบริการหรือลูกคา้พึงพอใจ 

2) เพื่อพฒันากระบวนการท างานให้เกิดประสิทธิภาพ มีความผิดพลาดน้อยลงและ
ปรับปรุงพฒันากระบวนการให้ทนัต่อการเปล่ียนแปลง กระบวนการท างานเกิด
ประสิทธิผล สามารถพฒันาผลผลิตหรือลดตน้ทุน และพฒันากระบวนการท างาน
ใหเ้กิดนวตักรรม 

3) เพื่อพฒันาคน ช่วยให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้ มีความคล่องแคล่วตวัในการท างาน 
เกิดความพึงพอใจในการท างาน 

สรุปได้ว่าเป้าหมายของการจดัการความรู้ คือการพฒันาคนให้เกิดการเรียนรู้ และน า
ความรู้มาประยุกตใ์ห้เกิดประโยชน์กบัการท างาน ซ่ึงจะช่วยพฒันางานให้มีประสิทธิภาพมาก
ข้ึน ส่งผลใหอ้งคก์รมีศกัยภาพในการแข่งขนักบัคู่แข่งได ้

2.1.5 ประโยชน์ของการจดัการความรู้ 
ศรีไพร ศกัด์ิรุ่งพงศากุล และเจษฎาพร ยุทธนวิบูลยช์ยั (2549) ไดอ้ธิบายว่าการจดัการ

ความรู้ท่ีดีช่วยใหไ้ดรั้บประโยชน์ ดงัน้ี 
1) ช่วยเก็บรักษาความรู้ใหค้วบคู่กบัองคก์รตลอดไป 
2) ช่วยลดระยะเวลาการพฒันาผลิตภณัฑ ์การใหบ้ริการ หรือการเรียนรู้งานใหม่ 
3) ปรับปรุงประสิทธิภาพ และช่วยเพิ่มผลผลิตใหก้บัทุกส่วนขององคก์ร 
4) เสริมสร้างนวตักรรมใหม่ทั้งทางดา้นผติภณัฑแ์ละการบริการ 
5) ส่งเสริมใหมี้การเรียนรู้ แสดงความคิดเห็น และแลกเปล่ียนความรู้ ซ่ึงจะส่งผลให้

บุคลากรมีคุณภาพเพิ่มข้ึนและสามารถประยุกต์ใช้ความรู้ในการปฏิบติังานอนั
ก่อใหเ้กิดประโยชน์ต่อองคก์ร 

6) ช่วยให้องคก์รมีความพร้อมในการปรับตวัให้เหมาะสมกบัการเปล่ียนแปลงของ
ส่ิงแวดลอ้มในการด าเนินธุรกิจ 

สรุปไดว้่าประโยชน์ของการจดัการความรู้ช่วยเพิ่มศกัยภาพขององค์กรในการจดัการ
ความเปล่ียนแปลง ช่วยให้องค์กรมีความคล่องตวัในยุคสังคมเศรษฐกิจความรู้ ช่วยในการ
จดัการความรู้ท่ีเป็นพื้นฐานขององค์กร โดยการสร้างระบบติดต่อส่ือสารท่ีช่วยให้บุคลากร
สามารถเขา้ถึงความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ช่วยเพิ่มการเรียนรู้และนวตักรรมผา่นกระบวนการจดัการ
ความรู้ ซ่ึงการเรียนรู้ท่ีมีความสะดวกจะเป็นการส่งเสริมใหค้วามสามารถในการแข่งขนัเพิ่มข้ึน 
ช่วยลดตน้ทุนและเพิ่มผลผลิตโดยการน าแนวทางการปฏิบติัท่ีดีและมีประสิทธิภาพมาช่วย
ปรับปรุงความสามารถในกระบวนการผลิตใหมี้ประสิทธิภาพมากข้ึน 
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2.1.6 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ 
ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552) อธิบายว่าองค์ประกอบท่ีส าคญั

ของการจดัการความรู้ ประกอบดว้ย 
1) คน (People) เป็นส่วนท่ีส าคญัท่ีสุด มีความส าคญัเป็นอนัดบัแรก เพราะเป็นแหล่ง

ความรู้และเป็นผูน้ าความรู้ไปใชใ้หเ้กิดประโยชน์ รวมถึงสามารถปรับเปล่ียนและ
ประยุกต์ใช้ความรู้ไดต้ามสถานการณ์ต่างๆ ดงันั้นจึงควรพฒันาการท างานของ
คนใหมี้ประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) เทคโนโลย ี(Technology) ในส่วนของเทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยคน้หา จดัเก็บ 
แลกเปล่ียนและน าความรู้ไปใชไ้ดง่้ายและรวดเร็วข้ึน 

3) กระบวนการความรู้ (Knowledge Process) เป็นการบริหารจดัการเพื่อน าความรู้
จากแหล่งความรู้ไปใชใ้หเ้กิดการปรับปรุงและนวตักรรม 

พรรณี สวนเพลง (2552) อธิบายว่าการจดัการความรู้นั้นเป็นการบูรณาการความรู้และ
การบริหารจดัการเขา้ด้วยกนั โดยเน้นท่ีกระบวนการจดัการขอ้มูลข่าวสาร สารสนเทศ และ
ความรู้ ดว้ยการให้ความส าคญักบับุคคล โดยน าเทคโนโลยีเขา้มาช่วยจดัการความรู้ผ่านทาง
ช่องทางต่างๆ ดงัภาพท่ี 2.2 

  
(People)

                        
         (Organizational

        Process)

         
(Technology)

Knowledge

 

ภาพท่ี 2.2 องคป์ระกอบของการจดัการความรู้ (Elias & Hasson, 2004) 

สรุปได้ว่า องค์ประกอบของการจัดการความรู้ ประกอบด้วยคน เทคโนโลยีและ
กระบวนการความรู้ ซ่ึงองคป์ระกอบทั้ง 3 ส่วนน้ี ตอ้งเช่ือมโยงและบูรณาการเขา้ดว้ยกนัอย่าง
สมดุลจึงจะมีประสิทธิภาพ โดยคนเป็นองคป์ระกอบท่ีส าคญัท่ีสุด เพราะเป็นแหล่งความรู้และ
เป็นผูน้ าความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยใช้เทคโนโลยีเป็นเคร่ืองมือในค้นหา จัดเก็บ 
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แลกเปล่ียน ส่วนกระบวนความรู้การบริหารจดัการเพื่อน าความรู้จากแหล่งความรู้ไปใชใ้ห้เกิด
การปรับปรุงและนวตักรรม 

2.1.7 โมเดลการจดัการความรู้ 
การจดัการความรู้มีโมเดลหลากหลายรูปแบบ ข้ึนอยูก่บัความเหมาะสมและตรงกบัความ

ตอ้งการของผูท่ี้จะน าไปใชง้าน ซ่ึงมีรูปแบบต่างๆ ดงัน้ี 
Nonaka & Takeuchi (2000) ไดเ้สนอกรอบความคิดท่ีเรียกว่าโมเดล SECI ซ่ึงวงจร 

SECI จะหมุนอยูต่ลอดเวลา เหมือนเกลียวสวา่น มีผลใหเ้กิดการสร้างและยกระดบัความรู้ เพื่อ
บรรลุความส าเร็จตามเป้าหมายของโมเดล SECI (ภาพท่ี 2.3) ซ่ึงประกอบดว้ย 

1) การแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Socialization) ระหว่างกนั แลกเปล่ียนประสบการณ์ 
ขอ้คิดเห็น ความเช่ือ วธีิการ ฯลฯ เป็นการแลกเปล่ียนความรู้ฝังลึก 

2) การสกดัความรู้ออกจากตวัคน (Externalization) เปล่ียนความรู้ฝังลึกไปเป็น
ความรู้ท่ีชดัแจง้ 

3) การรวบรวมหรือผนวกความรู้ (Combination) น าความรู้ท่ีชัดแจง้ท่ีมากมาย 
หลากหลายมารวมกนั จดักลุ่ม แบ่งหมวดหมู่ ไดเ้ป็นความรู้ท่ีชดัแจง้ท่ีกวา้งขวาง 
และลึกซ้ึงข้ึน 

4) การฝังหรือผนึกความรู้ (Internalization) น าความรู้ท่ีชัดแจง้ไปประยุกต์เป็น
ผลิตภณัฑ์ กระบวนการ วิธีการใหม่ หรือปรับปรุงของเก่า เกิดคุณค่าและมูลค่า 
และในกระบวนการนั้นเอง เกิดการเรียนรู้เป็นความรู้ฝังลึกท่ียกระดบัข้ึนไปอีก 

Socialization Externalization

Internalization Combination

Tacit Knowledge

Explicit Knowledge

Explicit Knowledge

Tacit Knowledge

ภาพท่ี 2.3 โมเดล SECI (Nonaka & Takeuchi, 2000) 

วจิารณ์ พานิช (2547) ไดใ้หร้ายละเอียดโมเดลปลาทู (ภาพท่ี 2.4) วา่เป็นโมเดลท่ีก าหนด
ข้ึนโดยประพนธ์ ผาสุขยืด โมเดลน้ีใช้ท าความเขา้ใจสามส่วนหลกัของการจดัการความรู้ท่ี 
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สัมพนัธ์กบับุคคลสามกลุ่ม ในการด าเนินการจดัการความรู้ โดยเปรียบเทียบกบัปลาทูท่ีมี 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 

1) ส่วนหัวปลา หมายถึง เป้าหมายหลกัของการด าเนินการจดัการความรู้ สะทอ้น
วิสัยทศัน์ความรู้ (Knowledge Vision - KV) หรือหัวใจของความรู้ เพื่อการ
บรรลุวิสัยทศัน์ขององคก์ร บุคคลท่ีมีความส าคญัในการส่งเสริมให้เกิดหัวปลาท่ี
ชดัเจน คือ “คุณเอ้ือ (ระบบ)” (Chief Knowledge Officer) 

2) ส่วนตัวปลา  หมายถึง  การแลกเป ล่ียนเ รียน รู้  หรือการแบ่งบันความ รู้  
(Knowledge Sharing - KS) บุคคลส าคญัในการส่งเสริมให้เกิด ตวัปลา ท่ีทรงพลงั 
คือ “คุณอ านวย” (Knowledge Facilitator) โดยท่ีผูแ้สดงบทบาทแลกเปล่ียน
เรียนรู้คือ “คุณกิจ” (Knowledge Practitioner) หรือผูท้  ากิจกรรมจดัการความรู้
นัน่เอง 

3) ส่วนหางปลา หมายถึง ขุมความรู้  (Knowledge Assets - KA) ท่ีได้จากการ
แลกเปล่ียนเรียนรู้ ผูส้กดัขมุความรู้ออกมาจากกระบวนการแลกเปล่ียนเรียนรู้และ
บนัทึกไวใ้ชง้านต่อ คือ “คุณกิจ” โดยท่ีการจดบนัทึกขุมความรู้ อาจมี “คุณลิขิต” 

(Note Taker) เป็นผูรั้บผดิชอบ 

 

 

ภาพท่ี 2.4 แสดงโมเดลปลาทู (วจิารณ์ พานิช, 2547) 

บดินทร์ วจิารณ์ (2549) ไดร้ะบุวา่กระบวนการจดัการความรู้ประกอบดว้ย 5 ขั้นตอน คือ 
1) การก าหนดชนิดของทุนปัญญา หรือองคค์วามรู้ท่ีตอ้งการ เพื่อตอบสนองกลยทุธ์

ขององค์กรหรือการปฏิบติังาน หรือการหาว่าองค์ความรู้หลกัๆขององค์กรคือ
อะไร และเป็นองคค์วามรู้ท่ีสามารถสร้างความแตกต่างเม่ือเปรียบเทียบกบัคู่แข่ง
ไดอ้ยา่งเด่นชดั 

“คุณเอ้ือ” 
(Chief Knowledge Officer) 

“คุณกิจ” 
(Knowledge Practitioner) 

“คุณอ ำนวย” 
(Knowledge Facilitator) 

วสัิยทัศน์ความรู้ 
(Knowledge Vision - KV) 

การแบ่งบันความรู้ 
(Knowledge Sharing - KS) 

ขุมความรู้ 
(Knowledge Assets - KA) 
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2) การสร้างทุนทางปัญญาหรือการค้นหาใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยู่แล้วด้วยการ
ส่งไปศึกษาเพิ่มเติม การสอนงานภายในองคก์ร หรือหากเป็นองคค์วามรู้ใหม่ อาจ
จ าเป็นตอ้งหาจากภายนอกองค์กร จากท่ีปรึกษา การเรียนรู้จากความส าเร็จของ
ผูอ่ื้นและการเทียบเคียง 

3) การเสาะหา และจดัเก็บองค์ความรู้ในองคก์รให้เป็นระบบทั้งองคค์วามรู้ท่ีอยู่ใน
รูปแบบส่ือต่างๆ และในรูปแบบประสบการณ์ ให้เป็นทุนความรู้ขององค์กรได้
โดยง่ายต่อไป 

4) การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ซ่ึงมีหลายรูปแบบและ
หลายช่องทาง 

5) การใช้ประโยชน์ การน าไปประยุกต์ใชง้าน ก่อให้เกิดประโยชน์และผลสัมฤทธ์ิ
เกิดข้ึน และเกิดเป็นปัญญาปฏิบติั การขยายผลระดบัความรู้และขีดความสามารถ
ในการแข่งขนัในองคก์รสูงข้ึน 

ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ (2552) ไดอ้ธิบายโมเดลการจดัการความรู้ 
(ภาพท่ี 2.5)  ประกอบดว้ย 7 ส่วน คือ 

1) การบ่งช้ีความรู้ คือ การคน้หาว่ามีความรู้อะไรบา้งในองค์กรท่ีมีผูเ้ก่ียวขอ้งหรือ
ลูกค้าต้องการทราบ แล้วพิจารณาว่าความรู้นั้ นเป็นรูปแบบใด อยู่ท่ีใครหรือ
ความรู้อะไรบ้างท่ีองค์กรจ าเป็นต้องมี การจัดล าดับความส าคัญของความรู้
เหล่านั้น เพื่อให้องค์กรวางขอบเขตของการจดัการความรู้ และสามารถจดัสรร
ทรัพยากรไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้ คือ การก าหนดวิธีการในการดึงความรู้จากแหล่ง
ต่างๆ ท่ีอาจอยูก่ระจดักระจายมารวมไว ้การจดัท าเน้ือหาให้เหมาะสมและตรงกบั
ความตอ้งการหรือลกัษณะการเรียนรู้ของผูใ้ช้ การสร้างความรู้ข้ึนจากความรู้เดิม
ท่ีมีอยูห่รือความรู้ท่ีจ  าเป็นตอ้งมีแต่ยงัขาด 

3) การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ  คือ การจดัความรู้ให้เป็นระบบ เพื่อให้ผูใ้ช้
สามารถคน้หาและน าความรู้ดงักล่าวไปใช้ประโยชน์ได ้เช่น การจดัท าสารบญั 
และจดัเก็บความรู้ประเภทต่างๆ เพื่อให้การเก็บรวบรวม การคน้หา การน ามาใช้
ท าได้ง่ายและรวดเร็ว การแบ่งชนิดหรือประเภทความรู้ โดยค านึงถึงว่าผูใ้ช้
น าไปใชอ้ยา่งไร และลกัษณะการท างานของบุคลากรเป็นแบบใด 

4) การประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ คือ การประมวลความรู้ให้อยู่ในรูปแบบ
และภาษาท่ีเขา้ใจง่ายและสะดวกต่อการใชง้าน 
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5) การเขา้ถึงความรู้ มีวิธีการในการจดัเก็บและกระจายความรู้ เพื่อให้ผูอื้่นใช้
ประโยชน์ได ้โดยมีการกระจายความรู้ใหผู้ใ้ชท้ ั้ง 2 ลกัษณะ คือ 
5.1) การป้อนความรู้ คือ การส่งขอ้มูล/ความรู้ใหผู้รั้บโดยผูรั้บไม่ไดร้้องขอ 
5.2) การให้โอกาสเลือกใช้ความรู้ คือ การท่ีผูรั้บสามารถเลือกรับหรือใช้แต่

เฉพาะขอ้มูลหรือความรู้ท่ีตอ้งการเท่านั้น ซ่ึงช่วยลดปัญหาการไดรั้บขอ้มูล
หรือความรู้ท่ีไม่ตอ้งการมากเกินไป 

6) การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ มีการแบ่งความรู้ท่ีชัดแจง้ โดยวิธีการต่างๆ เช่น 
การจดัท าเอกสาร จดัท าฐานความรู้ โดยน าเทคโนโลยสีารสนเทศมาใช้ มีการแบ่ง
ความรู้ประเภทความรู้ท่ีฝังอยู่ในตวัคน ซ่ึงอาจใช้วิธีผสมผสานเพื่อผูใ้ช้ข้อมูล
สามารถเลือกใชไ้ดต้ามความสะดวก 

7) การเรียนรู้ บุคลากรเกิดการเรียนรู้ ซ่ึงอาจสังเกตได้จากความสามารถในการ
ท างานท่ีดีข้ึน มีประสิทธิภาพสูงข้ึน สามารถแกปั้ญหาในงานไดดี้ข้ึน ส่งเสริมการ
สร้างความรู้ใหม่ ช่วยเพิ่มพูนองค์ความรู้ขององค์กรท่ีมีอยู่แล้วให้เพิ่มมากข้ึน 
และน าไปสู่การท าใหอ้งคก์รมีการบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพสูงข้ึนในท่ีสุด 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 

ภาพท่ี 2.5 โมเดลการจดัการความรู้ (ส านกังานคณะกรรมการพฒันาระบบราชการ, 2552) 

1.     ่ ช ้
   ม ู้

2.    ส ้  แ  
แส  ห    ม ู้

3.    จดั   
   ม ู้ให้ ป็ 

    

4.    
ป  ม  ผ แ  

  ั ่    
   ม ู้

5.     ข้ ถึ 
   ม ู้

6.    แ ่ ปั 
แ   ป   ่ 
   ม ู้

7.    
      ู้
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2.2 มหาวทิยาลัยแม่ฟ้าหลวง 

2.2.1 ประวติัความเป็นมา 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เกิดข้ึนจากความตอ้งการของประชาชนจงัหวดัเชียงราย เพื่อ

เป็นอนุสรณ์สถานแห่งความจงรักภกัดีของปวงชนชาวไทยท่ีมีต่อสมเด็จพระศรีนครินทราบรม
ราชชนนี และมุ่งหมายให้เกิดสถาบนัอุดมศึกษาข้ึนเพื่อเสริมสร้างความเจริญเติบโตทาง
เศรษฐกิจและสังคมในเขตภาคเหนือตอนบน รวมทั้งมุ่งเน้นให้มีสถาบนัการศึกษาขั้นสูงท่ีจะ
เป็นศูนยก์ลางการพฒันาความรู้ของกลุ่มประเทศอนุภาคลุ่มน ้ าโขงตอนบน ดงันั้นรัฐบาลจึงมี
มติให้จัดตั้ งมหาวิทยาลัยแม่ ฟ้าหลวงและได้รับการสถาปนาเป็นมหาวิทยาลัยตาม
พระราชบญัญติัจดัตั้งเม่ือวนัท่ี 25 กนัยายน พ.ศ.2541 โดยมีสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัใน
ก ากบัของรัฐท่ีมิใช่ส่วนราชการ สังกดักระทรวงศึกษาธิการ ซ่ึงมีรูปแบบและโครงสร้างการ
บริหารงานดว้ยตนเอง (มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2557) 

2.2.2 โครงสร้างการบริหารงาน 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (2557) มีสภามหาวิทยาลยัเป็นองค์กรสูงสุด ท าหน้าท่ีก ากบั 

ดูแลการบริหารงานของมหาวิทยาลัย และก าหนดนโยบายในการด าเนินงานด้านต่างๆ 
นอกจากน้ียงัมีคณะกรรมการ จ านวน 4 ชุด ท าหนา้ท่ีให้ค  าปรึกษาแก่สภามหาวิทยาลยัในการ 
สนับสนุนการด าเนินกิจการของมหาวิทยาลัย กลั่นกรองเร่ืองต่างๆท่ีเก่ียวกับการเงินและ
ทรัพยสิ์น การบริหารงานบุคคล  และการตรวจสอบภายใน ตามล าดบั ก่อนท่ีจะเสนอสภา
มหาวิทยาลยัพิจารณา คณะกรรมการ จ านวน 4 ชุด ท่ีประกอบด้วย คณะกรรมการส่งเสริม
กิจการมหาวิทยาลยั คณะกรรมการการเงินและทรัพยสิ์น คณะกรรมการบริหารงานบุคคล และ
คณะกรรมการตรวจสอบภายใน ในดา้นการบริหารการศึกษา มหาวิทยาลยัมีสภาวิชาการท า
หน้าท่ีก ากบัดูแลงานดา้นวิชาการการเรียนการสอน มาตรฐานและคุณภาพการศึกษา รวมทั้ง
การก าหนดทิศทางและนโยบายดา้นวชิาการและวจิยัของมหาวทิยาลยั 

จากการศึกษาแหล่งขอ้มูลขา้งตน้ ปรากฏรายละเอียดว่า มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงแบ่ง
หน่วยงานภายในเป็น 4 กลุ่ม ดงัน้ี 

1) กลุ่มท่ีหน่ึง ประกอบด้วยส านักวิชา จ านวน 14 ส ำนักวิชำ คือ ส ำนักวิชำกำร
จดักำร ส ำนกัวิชำเทคโนโลยีสำรสนเทศ ส ำนกัวิชำนิติศำสตร์ ส ำนกัวิชำพยำบำล
ศำสตร์ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์เคร่ืองส ำอำง ส ำนักวิชำ
วิทยำศำสตร์สุขภำพ ส ำนกัวิชำเวชศำสตร์ชะลอวยัและฟ้ืนฟูสุขภำพ ส ำนกัวิชำ
ศิลปศำสตร์ ส ำนักวิชำอุตสำหกรรมเกษตร ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ส ำนักวิชำ
ทนัตแพทยศำสตร์ ส ำนกัวิชำนวตักรรมสังคมและส ำนกัวิชำจีนวิทยำ ส านกัวิชา
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เหล่าน้ีท าหนา้ท่ีในการจดัการเรียนการสอน การวิจยั การบริการวิชาการและการ
ท านุบ ารุงศิลปะและวฒันธรรม 

2) กลุ่มท่ีสองคือ ส านักงาน มีจ านวน 3 ส านักงาน ได้แก่ ส านักงานวิชาการ 
ส านกังานบริหารกลาง ส านกังานจดัการทรัพยสิ์นและรายได ้ส านกังานเหล่าน้ี
ท าหน้าท่ีสนับสนุนด้านการบริหารจัดการต่างๆ ซ่ึงในส านักงานวิชาการ
ประกอบด้วย ส่วนจัดหางานและฝึกงานของนักศึกษา ส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล ส่วนบริการงานวิจัย ส่วนประกันคุณภาพการศึกษาและพฒันา
หลักสูตร ส่วนพัฒนาความสัมพันธ์ระหว่างประเทศ ส่วนพัฒนานักศึกษา 
ส านักงานบณัฑิตศึกษา โรงพยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงและหน่วยงาน
พฒันาการเรียนการสอน 

3) กลุ่มท่ีสามคือ ศูนย ์มีจ านวน 5 ศูนย ์ได้แก่ ศูนยบ์ริการเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ศูนยบ์ริการวิชาการ ศูนยเ์คร่ืองมือวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ศูนยบ์รรณสาร
และส่ือการศึกษา ศูนยภ์าษาและวฒันธรรมจีนสิรินธร ศูนยเ์หล่าน้ีท าหน้าท่ีให้
การสนบัสนุนดา้นวชิาการใหแ้ก่ส านกัวชิา 

4) กลุ่มท่ีส่ีคือ โครงการหรือหน่วยงานพิเศษ เป็นหน่วยงานท่ีจดัตั้งข้ึนตามมติสภา
มหาวทิยาลยัและจดัเป็นโครงการหรือหน่วยงานพิเศษภายในมหาวทิยาลยั 
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โครงสร้างการบริหารงานมหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงปรากฏดว้ยภาพท่ี 2.6 

อ ิการบดี
 

ส านักวิ า
 

ศูนย์
 

ส านักงาน
 

 ครงการหร อหน่วยงาน ิเศ 
 

ส านักงานวิ าการ
 

ส านักงานบริหารกลาง
 

ส านักงานจัดการทรั ย์สินและราย ด้ 
 

ส ามหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
 

ค ะกรรมการอ านวยการ
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง

ส านักงานส ามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง
- หน่วย รวจสอบ าย น 

ค ะกรรมการ รวจสอบและ ิด าม
การด าเนินการของมหาวิทยาลัย

ค ะกรรมการส่งเสริมกจิการของมหาวิทยาลัย
 

ค ะกรรมการเงินและทรั ย์สิน
 

ค ะกรรมการบริหารงานบุคคล
 

ที่ปร ก าอ ิการบดี
 ส าวิ าการ

 
 ู้  ่วยอ ิการบดี

 

รองอ ิการบดี
 

ส่วนจัดหางานและ  กงานของนักศ ก า
ส่วนทะเบียนและประมวล ล
ส่วนบริการงานวิจัย
ส่วนประกันคุ  า การศ ก าและ  ันาหลักสู ร
ส่วน ั นาความสัม ัน ์ระหว่างประเทศ
ส่วน ั นานักศ ก า
ส านักงานบั  ิ ศ ก า
 รง ยาบาลมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง
หน่วยงาน ั นาการเรียนการสอน

ส่วนการเงินและบัญ ี
ส่วนการเจ้าหน้าที่
ส่วนน ยบายและแ น
ส่วนประ าสัม ัน ์
ส่วน ัสดุ
ส่วนสารบรร  อ านวยการและนิ ิการ
ส่วนอาคารส านท่ี
              มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กรุงเท  

 ่ายบริหารส านักงาน
 ่ายบริหารจัดการอสังหาริมทรั ย์

 
ภาพท่ี 2.6 โครงสร้างการบริหารงานมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง (มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง, 2557) 

2.2.3 ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง อยู่ภายใตส้ังกดัของส านกังาน

วชิาการ มีภารกิจหลกั คือ กำรใหบ้ริกำรดำ้นกำรศึกษำมีหน้ำท่ีและควำมรับผิดชอบตั้งแต่กำร
ด ำเนินงำนเก่ียวกบักำรรับนักศึกษำทุกระดบัในมหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง จดัท ำเอกสำรและ
ส่ือประชำสัมพนัธ์กำรรับนกัศึกษำ กำรแนะแนว ประชำสัมพนัธ์และเผยแพร่ขอ้มูลข่ำวสำรกำร
รับนกัศึกษำ กำรรับสมคัรและคดัเลือกนกัศึกษำ รวบรวมและศึกษำวเิครำะห์ขอ้มูลเก่ียวกบักำร
รับนกัศึกษา การวางระเบียบกฎเกณฑท่ี์เก่ียวขอ้งกบัการศึกษา การข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ 
การจดัท าระเบียนประวติันกัศึกษา การจดัท าตารางสอนตารางสอบ การจดัการลงทะเบียนเรียน 
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การจดัสอบ การประมวลผลการศึกษา การตรวจสอบขอ้มูลการส าเร็จการศึกษา การข้ึนทะเบียน
บณัฑิต การออกใบปริญญาบตัรและการออกหนงัสือส าคญัทางการศึกษา 

1) โครงสร้างการบริหารงาน 
ส่วนทะเบียนและประมวลผลมีการบริหารงานแบ่งเป็น 5 ฝ่าย (ภาพท่ี 2.7) ไดแ้ก่ 

ฝ่ายบริการการศึกษาและจดัการทัว่ไป ฝ่ายระเบียนการศึกษา ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ฝ่าย
ประมวลผลการศึกษาและจดัสอบ และฝ่ายรับนกัศึกษา (ส่วนทะเบียนและประมวลผล, 
2557) โดยแต่ละฝ่ายมีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 

1.1) ฝ่ายบริการการศึกษาและจดัการทัว่ไป มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
1.1.1) งานสารบรรณ 
1.1.2) งานข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาใหม่ 
1.1.3) งานจดัท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา 
1.1.4) งานรับค าร้องนกัศึกษา 
1.1.5) งานจดัท าคู่มือการจดัการศึกษา 
1.1.6) งานบริการขอ้มูล 
1.1.7) งานงบประมาณ ไดแ้ก่ จดัท าค าขอตั้งงบประมาณ ยืมเงินทดรอง 

เบิกเงินส ารองจ่าย คืนเงินทดรองจ่าย และจดัซ้ือหรือจดัจา้ง 
1.1.8) งานการเงิน ได้แก่ งานรับช าระค่าธรรมเนียมการศึกษา และ

การเบิกจ่ายค่าท าการนอกเวลา 
1.1.9) งานบริหารบุคคล 
1.1.10) งานพสัดุ 
1.1.11) งานประกนัคุณภาพการศึกษา ไดแ้ก่ งาน 5 ส งานประกนัคุณภาพ

การศึกษาและรายงานการประเมินตนเอง งานควบคุมภายในและ
บริหารความเส่ียง งานการจัดการความรู้ งานค ารับรอบการ
ปฏิบติังาน 

1.1.12) งานประชาสัมพนัธ์ 
1.1.13) งานรายงานผลการด าเนินงาน 
1.1.14) งานประชุม 

1.2)  ฝ่ายระเบียนการศึกษา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
1.2.1) งานก าหนดรหสัประจ าตวันกัศึกษา 
1.2.2) งานข้ึนทะเบียนนกัศึกษา 
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1.2.3) งานระเบียนประวัตินักศึกษา ได้แก่ งานจัดท าแฟ้มประจ าตัว
นกัศึกษา งานเปล่ียนค าน าหนา้ช่ือ ช่ือ – สกุล ท่ีอยู ่และอ่ืนๆ 

1.2.4) งานตรวจสอบคุณวฒิุ 
1.2.5) งานยา้ยสาขาวชิา 
1.2.6) งานตรวจสอบผูมี้สิทธ์ิสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา (Exit – 

Examination) 
1.2.7) งานตรวจสอบนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 
1.2.8) งานตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
1.2.9) งานผูส้ าเร็จการศึกษา 
1.2.10) งานข้ึนทะเบียนบณัฑิต 
1.2.11) งานเหรียญรางวลัเกียรติยศผลการเรียนดีเด่น 
1.2.12) งานจดัท าใบปริญญาบตัร 
1.2.13) งานพิธีพระราชทานปริญญาบตัร 
1.2.14) งานออกหนงัสือส าคญัทางการศึกษา 

1.3) ฝ่ายทะเบียนการศึกษา มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
1.3.1) งานจดัตารางสอนตารางสอบ ได้แก่ งานจดัตารางสอน งานจดั

ตารางวนัสอบ 
1.3.2) งานลงทะเบียนเรียน ไดแ้ก่ งานจดัระบบและเตรียมการลงทะเบียน

เรียน งานแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า งาน
ลงทะเบียนเรียนปกติ งานลงทะเบียนเรียนล่าช้า งานลงทะเบียน
เรียนเพิ่มหรือลดรายวิชา งานลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา (W: 

Withdrawn) งานลงทะเบียนเรียนสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จ
การศึกษา 

1.3.3) งานจัดท าค าสั่ งพ้นสถานภาพการเป็นนัก ศึกษา เพราะไม่
ลงทะเบียนเรียน 

1.3.4) งานลาพกัการศึกษา 
1.3.5) งานขอกลบัเขา้ศึกษา 
1.3.6) งานรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ไดแ้ก่ กรณีลงทะเบียนเรียน

ซ ้ าในรายวิชาท่ีไดรั้บสัญลกัษณ์ P (In Progress) และกรณีรอสอบ
วดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.3.7) งานขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
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1.3.8) งานลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
1.3.9) งานเทียบโอนรายวชิา ไดแ้ก่ การเทียบโอนภายในและภายนอก 
1.3.10) งานบนัทึกอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บันกัศึกษา 
1.3.11) งานบริการจองหอ้งเรียน 

1.4) ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจดัสอบ มีหนา้ท่ีรับผดิชอบดงัน้ี 
1.4.1) งานจดัตารางห้องสอบ และผูค้วบคุมการสอบ ได้แก่ การสอบ

ประจ าภาคการศึกษา และการสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.4.2) งานจดัท าส าเนาขอ้สอบไดแ้ก่ การสอบประจ าภาคการศึกษา และ

การสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.4.3) งานจดัสอบ ไดแ้ก่ การสอบประจ าภาคการศึกษา และการสอบวดั

ความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 
1.4.4) งานขอลาสอบ 
1.4.5) งานบริการเบิกกระดาษค าตอบ OMR (Optical Mark Recognition) 

และสมุดค าตอบ 
1.4.6) งานใหบ้ริการตรวจขอ้สอบดว้ยเคร่ืองตรวจกระดาษ OMR 

1.4.7) งานประมวลผลการศึกษา ได้แก่ การสอบประจ าภาคการศึกษา 
และการสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.4.8) งานจ าแนกสถานภาพนกัศึกษาท่ีมีสภาพวทิยาทณัฑ์ 
1.4.9) งานจดัท าค าสั่งพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา เพราะผลการศึกษา 

1.5) ฝ่ายรับนกัศึกษา มีหนา้ท่ีรับผิดชอบดงัน้ี 
1.5.1) งานประชาสัมพันธ์และแนะแนวการศึกษา  ได้แก่ งานด้าน

ประชาสัมพนัธ์และแนะแนวการศึกษาสัญจร งานด้านผลิตส่ือ
ประชาสัมพันธ์  งานด้านจัดนิทรรศการตลาดนัดหลักสูตร
อุดมศึกษา งานสัมมนาครูแนะแนว 

1.5.2) งานรับสมคัรและคดัเลือกนักศึกษาระดับปริญญาตรีและระดบั
บณัฑิตศึกษา  
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 ่ายระเบียนการศ ก า
 

 ่ายทะเบียนการศ ก า
 

 ่ายบริการการศ ก า
และจัดการท่ัว ป

 ่ายประมวล ล
การศ ก าและจัดสอบ

 

หัวหน้าส่วนทะเบียนและประมวล ล
 

 ่ายรับนักศ ก า
 

 
ภำพท่ี 2.7 โครงสร้ำงส่วนทะเบียนและประมวลผล 

2) บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา มีจ  านวน 6 คน โดยมีหนา้ท่ีรับความผดิชอบ ดงัน้ี 
2.1) นายอนุชา โกดถา ต าแหน่ง หัวหน้าฝ่ายตารางสอนและจดัสอบ มีหน้าท่ี

รับผดิชอบดูแลและตรวจสอบความถูกตอ้งของงานในฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
2.2) นางสาวธนัญชกร ศรีมูล ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบ

งานจดัตารางสอนและงานลงทะเบียนเรียน 
2.3) นายฐนกร เดชอ่อน ต าแหน่ง เจา้หน้าท่ีบริหาร มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน

จดัตารางสอน งานลงทะเบียนเรียน งานบนัทึกอาจารย์ท่ีปรึกษาให้กบั
นกัศึกษาและงานบริการจองหอ้งเรียน 

2.4) นายโชคอนนัต ์ตนัหนิม ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีรับผดิชอบงาน
จดัตารางวนัสอบ งานลงทะเบียนเรียน งานลงทะเบียนเรียนสอบวดัความรู้
ก่อนส าเร็จการศึกษา งานรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาและงานบริการ
จองหอ้งเรียน 

2.5) นางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท์ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
งานจดัท าค าสั่งพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษาเพราะไม่ลงทะเบียนเรียน 
งานลาพกัการศึกษา งานขอกลบัเขา้ศึกษา งานขอคืนสถานภาพการเป็น
นกัศึกษา งานลาออกจากการเป็นนกัศึกษา งานเทียบโอนรายวิชาภายนอก
และงานบนัทึกอาจารยท่ี์ปรึกษาใหก้บันกัศึกษา 

2.6) นางสาวอุไรพร วรรณบูรณ ต าแหน่ง เจา้หนา้ท่ีบริหาร มีหนา้ท่ีรับผิดชอบ
งานจดัตารางสอน จดัตารางวนัสอบ งานลงทะเบียนเรียนและงานเทียบโอน
รายวชิาภายใน 

 
 
 



 

22 

2.3. การ  ันาระบบการจัดการความรู้ 

2.3.1 ความหมายของระบบการจดัการความรู้ 
Barnes (2002) อธิบายวา่ระบบการจดัการความรู้ เป็นระบบท่ีพฒันาส าหรับการบริหาร

จดัการกิจกรรมแบบมืออาชีพ โดยมุ่งเน้นไปท่ีการสร้าง การรวบรวม การจดัระเบียบและการ
เผยแพร่ความรู้ขององคก์ร 

พรรณี สวนเพลง (2552) ให้รายละเอียดว่า ระบบการจดัการความรู้ เป็นระบบสารสนเทศ
ระบบหน่ึงท่ีสนบัสนุนการสร้าง การเก็บรักษา และการแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองคก์ร ซ่ึงประกอบดว้ยเทคโนโลยหีลายประเภทท่ีน ามาประยกุตด์ว้ยกนั 

พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลชยั (2552) ไดอ้ธิบายวา่ ระบบการจดัการความรู้ คือ 
การน าระบบคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนบัสนุนการจดัการความรู้ สามารถ
รวบรวม จ าแนก เลือกและท าการเผยแพร่ขอ้มูลท่ีมีความส าคญัและขอ้มูลท่ีเก่ียวกบัความ
เช่ียวชาญซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของความทรงจ าขององค์กรในรูปแบบความรู้ฝังลึกมาแปลงเป็น
รูปแบบความรู้ชดัแจง้ ซ่ึงช่วยในการบริหารงานในองคก์รมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

Chaney (2557) ระบุวา่ ระบบการจดัการความรู้ หมายถึง ระบบส าหรับใชจ้ดัการความรู้
ในองค์กรเพื่อสนับสนุนการสร้าง  การจับภาพ การจัดเก็บและเผยแพร่ข้อมูล ซ่ึงเป็น
ส่วนประกอบหน่ึงของการจดัการความรู้ 

Janssen (2557) ให้ค  าจ  ากัดความว่า ระบบการจัดการความรู้ เป็นระบบท่ีมีการ
ประยุกต์ใชก้บัหลกัการการจดัการความรู้ มีวตัถุประสงคใ์นการขบัเคล่ือนขอ้มูลการท างานใน
ธุรกิจ รูปแบบจ าลองทางธุรกิจท่ีใชใ้นการแข่งขนั รวมทั้งการวเิคราะห์โอกาสทางธุรกิจและอ่ืน ๆ 

สรุปไดว้า่ ระบบการจดัการความรู้ คือ ระบบเทคโนโลยสีารสนเทศท่ีใชเ้ป็นเคร่ืองมือใน
การบนัทึก รวบรวม จดัการความรู้ ความช านาญของคนในองคก์ร เพื่อใหทุ้กคนถ่ายทอดความรู้
ท่ีเกิดจากประสบการณ์การท างานหรือความรู้ท่ีมีอยู่ในตนเอง รวมทั้งแบ่งปัน แลกเปล่ียน
ความรู้ซ่ึงกนัและกนั อีกทั้งช่วยให้บุคคลท่ีต้องการเรียนรู้สามารถค้นหาความรู้ได้ง่ายและ
รวดเร็ว 

2.3.2 องคป์ระกอบของระบบการจดัการความรู้ 

ธีระ กุลสวัสด์ิ  (2553) ได้อธิบายว่าองค์ประกอบของระบบการจัดการความรู้
ประกอบดว้ย 

1) เทคโนโลยกีารส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยใหบุ้คลากรสามารถ
เขา้ถึงขอ้มูล ความรู้ได้สะดวกรวดเร็วข้ึน รวมถึงยงัสามารถติดต่อส่ือสารกบั
คนอ่ืนได ้
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2)  เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน (Collaboration Technology) ช่วยประสาน
การท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ช่วยลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง 
และช่วงเวลาท่ีแตกต่างกนั 

3) เทคโนโลยีการจดัเก็บ (Storage Technology) เป็นเทคโนโลยีพื้นฐานท่ี
ส าคญัส าหรับระบบการจดัการความรู้ ในการจดัเก็บความรู้ สืบค้น และเป็น
ฐานขอ้มูลในการแลกเปล่ียนความรู้ระหวา่งบุคลากร 

2.3.3 ประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ 
พรรณี สวนเพลง (2552) อธิบายว่า การน าเทคโนโลยีสารสนเทศมาใช้ในการจดัการ

ความรู้ จะช่วยเปิดโอกาสใหค้นท างานแลกเปล่ียนความรู้ ทกัษะ และประสบการณ์จากหลายๆ
แห่งได ้ช่วยให้มีการระดมสมองของผูท่ี้เก่ียวขอ้งมาช่วยกนัตดัสินใจ สามารถแกไ้ขปัญหาได้
อยา่งรวดเร็ว หลีกเล่ียงความผดิพลาด อีกทั้งองคก์รสามารถสร้างความช านาญเฉพาะดา้นท่ีตนเอง
เช่ียวชาญให้มีความโดดเด่นได้ การพฒันาสินค้าหรือบริการใหม่ใช้เวลาระยะรวดเร็วข้ึน 
เน่ืองจากองค์กรมีการเก็บความรู้ต่างๆท่ีเก่ียวข้อง ย่อมช่วยให้วงจรการพฒันาเป็นไปอย่าง
รวดเร็ว ซ่ึงเหมาะกบัยคุแห่งการเปล่ียนแปลงและแข่งขนัสูง 

พงษศ์กัด์ิ ผกามาศ (2553) อธิบายประโยชน์ของระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการวา่ช่วย
ใหผู้ใ้ชส้ามารถเขา้ถึงขอ้มูลสารสนเทศท่ีตอ้งการไดอ้ยา่งรวดเร็วและทนัต่อเหตุการณ์ เน่ืองจาก
ขอ้มูลสารสนเทศถูกจดัเก็บและบริหารจดัการอย่างเป็นระบบ ช่วยลดขั้นตอนการท างานใน
กระบวนการต่างๆ 

สรุปได้ว่าประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ คือ ช่วยส่งเสริมให้บุคลากรภายใน
องค์กรสามารถการแลกเปล่ียนเรียนรู้ ทกัษะ ความรู้ และประสบการณ์ในการท างานไดอ้ยา่ง
รวดเร็ว อีกทั้งช่วยป้องกนัความรู้สูญหายไปพร้อมกบัการเปล่ียนแปลงของบุคลากร องค์กร
สามารถรักษาความเช่ียวชาญ ความช านาญ และความรู้ท่ีเป็นประโยชน์ต่อองค์กรได ้ช่วยให้
เกิดแหล่งความรู้ในองคก์รท่ีสามารถเผยแพร่ใหบุ้คลากรไดรั้บรู้และไดศึ้กษาคน้ควา้ต่อไป 

2.3.4 การพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
กิติ ภกัดีวฒันะกุล และพนิดา พานิชกุล (2546) ให้รายละเอียดวา่ วงจรการพฒันาระบบ 

(System Development Life Cycle - SDLC) คือ กระบวนการทางความคิดในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ เพื่อแก้ปัญหาทางธุรกิจและตอบสนองความต้องการของผูใ้ช ้ ทั้งน้ี
พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลชัย (2552) ได้แบ่งกระบวนการพฒันาระบบ SDLC 

แบบน ้าตก (Waterfall Model) เป็น 5 ขั้นตอน (ภาพท่ี 2.8) ดงัน้ี 
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1) การวางแผน เร่ิมตน้ด้วยการส ารวจความต้องการของผูใ้ช้ระบบ และน ามา
วเิคราะห์ เพื่อคน้หาโครงการพฒันาระบบท่ีสามารถตอบสนองความตอ้งการของ
ผูใ้ชไ้ด ้จากนั้นคดัเลือกโครงการท่ีเหมาะสมและก าหนดขอบเขตของระบบใหม่ 
ศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการ จดัตารางการด าเนินงาน วางแผนการใช้
ทรัพยากรและจดัท างบประมาณ 

2) การวิเคราะห์ ทีมงานจะตอ้งศึกษาขั้นตอนการด าเนินงานของระบบเพื่อท าความ
เขา้ใจกบัปัญหาท่ีเกิดข้ึน รวบรวมความตอ้งการในระบบใหม่จากผูใ้ชร้ะบบ แลว้
น าความตอ้งการเหล่านั้นมาศึกษาและวิเคราะห์เพื่อหาทางแกไ้ขปัญหาดงักล่าว 
โดยน าแบบจ าลองต่างๆมาช่วยในการวิเคราะห์ เช่น DFD, E-R Diagram เป็นตน้ 

3) การออกแบบ  เป็นขั้นตอนที่ทีมงานจะตอ้งออกแบบระบบสารสนเทศที่จะ
น ามาใชแ้กปั้ญหาหรือตอบสนองความตอ้งการท่ีไดว้ิเคราะห์ไว ้โดยการก าหนด
รายละเอียดขององค์ประกอบส่วนต่างๆของระบบ เรียกรายละเอียดดงักล่าวว่า 
“ขอ้ก าหนดของการออกแบบ” 

4) การพฒันาและติดตั้ง เป็นขั้นตอนของการสร้างระบบ ทดสอบ และติดตั้งระบบ 
จากนั้นทีมงานจะตอ้งเตรียมการเปล่ียนแปลงจากระบบเก่าไปเป็นระบบใหม่ โดย
การอบรมการใชง้านใหแ้ก่ผูใ้ช ้และจดัเตรียมคูมือประกอบการใชง้านดว้ย 

5) การบ ารุงรักษา เป็นขั้นตอนท่ีทีมงานตอ้งคอยดูแลการท างานของระบบใหม่ให้
ราบร่ืน และมีประสิทธิภาพอยูเ่สมอ โดยการให้สนบัสนุนและช่วยเหลือผูใ้ชง้าน 
แกไ้ขปัญหาท่ีเกิดข้ึนระหวา่งการใชง้าน และหลงัจากช่วงระยะเวลาหน่ึงของการ
ใช้งานระบบผ่านไป อาจมีค าร้องขอให้ปรับปรุงหรือเปล่ียนแปลงระบบ ใน
ขั้นตอนน้ีจะตอ้งน าค าร้องขอดงักล่าวซ่ึงโดยทัว่ไปจะมีการระบุปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
เหตุผล และความจ าเป็นเอาไวด้้วย มาใช้เป็นข้อมูลความต้องการระบบเพื่อ
ปรับปรุงระบบ และเขา้สู่วงจรการพฒันาระบบอีกคร้ัง 
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ภาพท่ี 2.8 ขั้นตอนการพฒันาระบบ SDLC แบบน ้าตก (พนิดา พานิชกุล และสุธี พงศาสกุลชยั, 2552) 

โดยต่อมาได้มีการปรับปรุงวงจรให้สามารถย้อนกลับไป เพื่อแก้ไขหรือปรับปรุง
ขอ้ผิดพลาดจากขั้นตอนก่อนหน้าได้ เรียกว่า วงจรการพฒันาระบบ SDLC แบบน ้ าตกที่
ยอ้นกลบัขั้นตอนได ้(Adaptive Waterfall Model) ตามแนวคิดของ Dennis และ Wixom 

(Turban, E & Aronson, J, 2001) ดงัภาพท่ี 2.9 

         

            

         

                  

               
ภาพท่ี 2.9 ขั้นตอนการพฒันาระบบ SDLC แบบน ้าตกท่ียอ้นกลบัขั้นตอนได ้

(Turban, E. & Aronson, J., 2001) 
สรุปไดว้า่การพฒันาระบบการจดัการความรู้ให้ส าเร็จตามวตัถุประสงคแ์ละตอบสนอง

ความตอ้งการของผูใ้ช้นั้น ควรพฒันาตามวงจรการพฒันาระบบ โดยแบ่งเป็น 5 ระยะ คือ  
การวางแผน การวิเคราะห์ การออกแบบ การพฒันาและติดตั้ง และสุดทา้ยคือการบ ารุงรักษา 
โดยสามารถย้อนกลับไปขั้ นตอนก่อนหน้าได้ เพื่อปรับปรุงให้ระบบท างานอย่างมี
ประสิทธิภาพ 
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2.3.5 ซอฟตแ์วร์ท่ีใชพ้ฒันาระบบการจดัการความรู้ 

โปรแกรมจูมลา (Joomla, 2557) คือ ระบบซอฟตแ์วร์ท่ีช่วยในการจดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์
(Content Management System - CMS) ถูกสร้าง ข้ึนมาด้วยภาษาสคริปต์  PHP และ
JavaScript ท างานร่วมกบัไฟล์ฐานขอ้มูล MySQL และภาษาจดัการขอ้มูล XML เป็นระบบ
จดัการขอ้มูลของเวบ็ไซต์ท่ีอยูใ่นรูปแบบของเวบ็ท่า (Web portal) มีลิขสิทธ์ิแบบโอเพนซอร์ส 
ทุกคนสามารถน าไปใช้งานได้ฟรี โดยมีส่วนประกอบต่างๆท่ีใช้ในการจดัการเว็บไซต์และ
เน้ือหาบนเว็บไซต์ ในแต่ละส่วนผูใ้ช้งานสามารถน ามาติดตั้ง เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพตาม
วตัถุประสงคข์องผูใ้ชง้าน ท าใหช่้วยในการอ านวยความสะดวก ลดขั้นตอน และความยุง่ยากใน
การบริหารจดัการเวบ็ไซต์ โดยผูใ้ชง้านแทบไม่ตอ้งมีทกัษะหรือความรู้ในการเขียนโปรแกรม 
หรือออกแบบเวบ็ไซต ์

โปรแกรมจูมลามีการใชง้านทัว่โลกในการสร้างเวบ็ไซตต์ั้งแต่ขนาดเล็กไปจนถึงขนาด
ใหญ่ ทั้งภาครัฐและเอกชน ตวัอยา่งเช่น เวบ็ไซตข์ององคก์ร เวบ็ไซตอิ์นทราเน็ตส าหรับใชง้าน
ภายในองคก์ร เวบ็ไซตนิ์ตยสารออนไลน์ เวบ็ไซตห์นงัสือพิมพแ์ละส่ิงพิมพ ์เวบ็ไซตซ้ื์อขายสินคา้
และบริการออนไลน์ เวบ็ไซตห์น่วยงานของรัฐบาล เวบ็ไซตธุ์รกิจขนาดเล็ก เวบ็ไซตข์ององค์กร
ไม่แสวงหาผลก าไร เวบ็ไซตชุ์มชน เวบ็ไซตข์องโรงเรียนและศาสนา เวบ็ไซตส่์วนบุคคล เป็นตน้ 

สาธิต ชยัววิฒัน์ตระกลู (2556) ไดอ้ธิบายขอ้ดีของโปรแกรมจูมลา ดงัน้ี 
1) โปรแกรมจูมลาเป็น CMS แบบโอเพนซอร์ส ผูใ้ชส้ามารถดาวน์โหลดและใช้งาน

ไดฟ้รี โดยไม่เสียค่าใชจ้่ายใดๆทั้งส้ิน ช่วยลดค่าใชจ้่ายในการพฒันาเวบ็ไซต์
รวมถึงค่าใชจ่้ายในการดูแลรักษาได ้

2) โปรแกรมจูมลาสามารถติดตั้งและใชง้านไดท้นัที ดว้ยโครงสร้างท่ีออกแบบให้ใช้
งานง่าย ผูใ้ช้งานไม่จ  าเป็นต้องมีความรู้ทางด้านการเขียนโปรแกรมด้วยภาษา
ต่างๆ ก็สามารถสร้างเวบ็ไซต์ดว้ยตนเองได ้อีกทั้งยงัสามารถน าโปรแกรมจูมลา
ไปประยกุตส์ร้างเวบ็ไซตไ์ดทุ้กประเภท 

3) โปรแกรมจูมลาจดัเป็น CMS ที่มีโปรแกรมเสริมการท างาน (Extension) ท่ี
หลากหลายจ านวนมาก ไม่ว ่าจะเป็นคอมโพเนนต์ (Component), โมดูล 
(Module), ปลัก๊อิน (Plugin) และเทมเพลต (Templates) โดยมีกลุ่มผูพ้ฒันาทัว่โลก
ร่วมมือกันสร้างโปรแกรมเสริมเหล่าน้ีส าหรับใช้งานร่วมกับโปรแกรมจูมลา
โดยเฉพาะ อีกทั้งโปรแกรมเสริมส่วนใหญ่สามารถดาวน์โหลดมาใช้งานได้ฟรี 
ไม่มีค่าใชจ่้าย 
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4) เน่ืองจากเป็น CMS ท่ีไดรั้บความนิยมสูง โปรแกรมจูมลาจึงมีกลุ่มผูใ้ชง้านขนาด
ใหญ่และมีจ านวนเพิ่มมากข้ึนเร่ือยๆ โดยจะคอยให้ความช่วยเหลือในรูปแบบ
ต่างๆ เช่น ผา่นฟอรัมของจูมลาเอง, ผา่นทางระบบ Mailing List หรือการรวมตวั
ของกลุ่มผูใ้ชต่้างๆ ซ่ึงมีการจดักิจกรรมพบปะกนัเป็นระยะๆ 

5) ทีมงานพฒันาโปรแกรมจูมลามีการปรับปรุงขอ้มูลทางดา้นความปลอดภยัอยา่ง
สม ่าเสมอ ซ่ึงรวมไปถึงการออกแบบเวอร์ชันหรือโปรแกรมท่ีใช้ซ่อมแซม
จุดบกพร่อง (Patch) ท่ีมีการแกไ้ขช่องโหวต่่างๆของโปรแกรมจูมลา 

 สรุปได้ว่าโปรแกรมจูมลา เป็นซอฟต์แวร์ส าหรับสร้างและการจดัการเน้ือหาของเวบ็ไซต์ 
สามารถใชง้านไดฟ้รี ติดตั้งใชง้านง่าย มีโปรแกรมเสริมการท างานท่ีหลากหลาย มีกลุ่มผูใ้ชง้านขนาด
ใหญ่ท่ีแลกเปล่ียนและแบ่งปันความรู้ในสังคมออนไลน์ มีความเสถียรและปลอดภยั เน่ืองจากมีการ
ปรับปรุงซอฟต์แวร์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพอย่างสม ่าเสมอ ดงันั้นจึงมีความเหมาะสมกบัการใช้พฒันา
ระบบการจดัการความรู้ในรูปแบบเวบ็ไซต ์

2.4 งานวจัิยทีเ่กี่ยวข้อง 
ชชัชญา โสนะมิตร (2552) ไดศึ้กษาการพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับส่วนงานพฒันา

วชิาการโรงเรียนเทคโนโลยสียาม โดยมีจุดประสงคก์ารวจิยัเพื่อพฒันาระบบการจดัการความรู้ส าหรับ
ส่วนงานพฒันาวิชาการโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม และเพื่อศึกษาความคิดเห็นของผูใ้ชง้านท่ีใชร้ะบบ
การจดัการความรู้ส าหรับส่วนงานพฒันาวิชาการโรงเรียนเทคโนโลยสียามท่ีพฒันาข้ึนในรูปแบบของ
เวบ็แอพพลิเคชัน่ โดยไดน้ าแนวคิดในลกัษณะการหมุนเกลียวการเรียนรู้ (Knowledge Spiral) มาใช้
เป็นกระบวนการจดัการความรู้ในส่วนงานพฒันาวชิาการโรงเรียนเทคโนโลยสียาม และเก็บขอ้มูลจาก
กลุ่มตวัอยา่งเป็นอาจารยผ์ูส้อนในโรงเรียนเทคโนโลยีสยาม จ านวน 30 คน เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการวิจยั 
คือ ระบบการจดัการความรู้ส าหรับส่วนงานพฒันาวิชาการและแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็น
ส าหรับผูเ้ช่ียวชาญและผูใ้ช้งานระบบ ผลการวิจยัพบวา่ องคค์วามรู้ในการจดัการงานพฒันาวิชาการ 
ไดค้วามรู้ในลกัษณะความรู้โดยนยัและความรู้ท่ีชดัแจง้จากเอกสารงานวชิาการเดิม ซ่ึงมีการวิเคราะห์
และรวบรวมองค์ความรู้ ส่วนระบบการจัดการความรู้ส าหรับส่วนงานพฒันาวิชาการโรงเรียน
เทคโนโลยีสยามไดพ้ฒันาข้ึนดว้ยโปรแกรมภาษา PHP และระบบการจดัการฐานขอ้มูล มายเอสคิวแอล 
โดยมีโครงสร้าง 3 ส่วน ประกอบดว้ย ส่วนของผูดู้แลระบบ มีหนา้ท่ีเก่ียวกบัการจดัการโครงสร้างของระบบ
ทั้งหมด ท าการประเมินแผนการจดัการเรียนรู้ เพิ่มหรือลบเอกสารทางวิชาการได้ พร้อมทั้งเป็นผู ้
ก  าหนดสิทธ์ิการเผยแพร่ขอ้มูลและแลกเปล่ียนเรียนรู้กนัไดโ้ดยผ่าน (Blog) และกระดานถาม-ตอบ 
(Web Board) ส่วนของอาจารยผ์ูส้อน มีหนา้ท่ีในการน าแผนการจดัการเรียนรู้ เขา้สู่ระบบ และส่วน
ผูใ้ช้งานทัว่ไป สามารถศึกษาเอกสารงานวิชาการต่างๆ พร้อมทั้งการแสดงความคิดเห็นแลกเปล่ียน
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เรียนรู้ได ้ผลการศึกษาความคิดเห็นของอาจารยผ์ูส้อนท่ีไดใ้ชร้ะบบ พบวา่ การแสดงความคิดเห็นดา้น
ผูใ้ชท้ ัว่ไปท่ีใชร้ะบบการจดัการความรู้ส าหรับส่วนงานพฒันาวชิาการโรงเรียนเทคโนโลยสียามอยู่ใน
ระดบัดีทั้งส่ีดา้น ท่ีประกอบดว้ยดา้นการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างานของระบบ ดา้นการติดต่อส่ือสาร
เพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ ดา้นการตอบสนองของระบบ และดา้นเอกสารคู่มือการใชง้านและติดตั้ง 

นรินทร์ พนัธ์เขียว (2552) ได้ศึกษาเกณฑ์การคดัเลือกเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยีสารสนเทศท่ี
เหมาะสมกบัการจดัการความรู้ มีจุดประสงค์เพื่อน าเสนอเกณฑ์การคดัเลือกเคร่ืองมือดา้นเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีใช้ไดดี้และเหมาะสมกบัการจดัการความรู้โดยประยุกต์มาตรฐานไอเอสบีเอสจี กลุ่ม
ตวัอยา่งผูใ้ชง้านจ านวน 20 คน เลือกมาจากกลุ่มตวัอยา่งท่ีลงทะเบียนเป็นสมาชิกของเวบ็บล็อก เป็น
การศึกษาถึงคุณลกัษณะของเคร่ืองมือทัว่ไปท่ีใชส้ าหรับการจดัการความรู้ในปัจจุบนั โดยศึกษาดา้น
คุณสมบติัและความสามารถของเคร่ืองมือแต่ละชนิดแลว้สรุปคุณลกัษณะและความสามารถทั้งหมด
ให้เป็นเกณฑ์เบ้ืองตน้ หลงัจากนั้นได้น าเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการจดัการ
ความรู้ท่ีสนใจศึกษา คือ เวบ็บล็อก เวบ็บอร์ด และวิกีพีเดีย มาเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละ
เคร่ืองมือผ่านเกณฑ์เบ้ืองต้นที่ได้ และได้ประยุกต์ขั้นตอนการเทียบสมรรถนะซอฟต์แวร์ตาม
มาตรฐานไอเอสบีเอสจี ซ่ึงเป็นมาตรฐานการเทียบสมรรถนะซอฟตแ์วร์ในระดบันานาชาติ ผลการศึกษา
พบว่า เคร่ืองมือทั้งสามชนิดมีความสามารถและคุณลกัษณะท่ีช่วยในการจดัการความรู้ตามเกณฑ์ท่ี
ก าหนดเบ้ืองตน้ โดยมีความสามารถท่ีใกลเ้คียงกนั แต่เวบ็บล็อกเป็นเคร่ืองมือท่ีเขา้กบัเกณฑ์เบ้ืองตน้
ไดม้ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือชนิดอ่ืน 

ปรีชญากรณ์ ไชยาโส (2553) ได้ศึกษาการพัฒนาระบบจัดการความรู้ของหน่วยพัฒนา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการจดัการความรู้ งานนโยบายและแผน และประกนัคุณภาพการศึกษา 
ส านกังานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ กลุ่มตวัอย่างในการศึกษา เป็นคณาจารยแ์ละ
บุคลากรในสังกดัคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ที่ปฏิบตัิงานในคณะพยาบาลศาสตร์ 

จ านวน 156 คน โดยศึกษาตามกรอบแนวคิดการจดัการความรู้และกระบวนการจดัการความรู้ของ
บดินทร์ วิจารณ์ โดยใชว้ิธีการศึกษา 6 ขั้นตอนตามกระบวนการจดัการความรู้คือ ขั้นตอนท่ี 1 การก าหนด
ชนิดของทุนทางปัญญาหรือความรู้ท่ีตอ้งการ ดว้ยการศึกษาองค์กร ก าหนดยุทธศาสตร์และกลยุทธ์
การจดัการความรู้ และการคดัเลือกหวัขอ้ความรู้ ขั้นตอนท่ี 2 การสร้างทุนทางปัญญาหรือการคน้หาใช้
ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ ดว้ยการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถส าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญในการ
ถ่ายทอดความรู้ และการคน้หาและเปรียบเทียบความรู้ในองคก์ร ขั้นตอนท่ี 3 การเสาะหาและจดัเก็บ
ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบด้วยการจบัความรู้ วิเคราะห์ความรู้ และสังเคราะห์ความรู้ของ
หวัขอ้ความรู้ท่ีคดัเลือก ขั้นตอนท่ี 4 การแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ดว้ยการจดั
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้และการจดัท าเวบ็ไซตส์ าหรับแบ่งปัน แลกเปล่ียน เผยแพร่ กระจาย ถ่ายโอน
ความรู้ ขั้นตอนท่ี 5 การใชป้ระโยชน์ การน าไปประยกุตใ์ชง้าน และขั้นตอนท่ี 6 การประเมินผลระบบ
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การจดัการความรู้การศึกษาโอกาสและแนวทางในการพฒันาต่อไป โดยไดค้ดัเลือกหัวขอ้ความรู้ท่ี
สอดคล้องกบัภาระงานของสายงานวิชาการและสายงานสนับสนุน ได้แก่ เทคโนโลยีสารสนเทศ
สนบัสนุนดา้นการเรียนการสอน (การใช้เทคโนโลยีสารสนเทศสนบัสนุนการเรียนการสอนแบบ 
E-Learning) เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนด้านการวิจัย  (การค้นหาข้อมูลฐานข้อมูล
อิเล็กทรอนิกส์) เทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนด้านบริหารจดัการ(การใช้ Web Portal ส าหรับ
เวบ็ไซตห์น่วยงาน) การใชง้านระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจดัการ (FONMIS และ CMU MIS) 

เทคนิควิธีการแกไ้ขปัญหาการใชเ้ทคโนโลยีสารสนเทศต่างๆในงาน (สารสนเทศช่วยสนบัสนุน
การปฏิบติังานประจ าวนั) ผลการศึกษาในภาพรวมพบวา่ความรู้ท่ีไดรั้บจากการแบ่งปันองคค์วามรู้นั้น 

มีเน้ือหาสาระส าคญัท่ีสามารถน าไปใช้สนับสนุนการปฏิบติังานได้จริง และระบบมีโอกาสและ
แนวทางในการพฒันาท่ีจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จได ้

จารุฉตัร โสรสิงห์ (2554) ไดศึ้กษาการพฒันาเวบ็สังคมส าหรับการจดัการความรู้ มีวตัถุประสงค์
เพื่อพฒันาเวบ็สังคมท่ีมีบทบาทเป็นเคร่ืองมือท่ีสามารถน าไปปรับใชใ้ห้เหมาะสมกบัแนวทางการจดัการ
ความรู้ของชุมชนครูมืออาชีพ โดยใชโ้รงเรียนวฒัโนทยัพายพั จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นสถานท่ีศึกษาและ
รวบรวมขอ้มูล โดยมีกลุ่มตวัอยา่งจ านวน 20 คน ประกอบดว้ยคณะผูบ้ริหาร คณะครูและผูดู้แลเวบ็ไซต์ 
การศึกษาน้ีแบ่งออกเป็นสามส่วนหลกั ประกอบดว้ย ส่วนแรกเป็นการศึกษาเคร่ืองมือท่ีใชส้ าหรับ
การจดัการความรู้ โดยแบ่งเป็นสองด้าน คือ เคร่ืองมือท่ีช่วยในด้านการเขา้ถึงและถ่ายทอดความรู้ 
ส่วนท่ีสองเป็นการศึกษาเคร่ืองมือพฒันาเวบ็สังคม โดยคดัเลือกจากซอฟต์แวร์ส าเร็จรูป คือ ดรูปัล 
(Drupal) จูมลา เวิร์ดเพรส (WordPress) และเอลก (Elgg) เพื่อเปรียบเทียบความสามารถของแต่ละ
เคร่ืองมือท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ มีคุณลกัษณะและความสามารถท่ีตรงกบัความตอ้งการใน
การพฒันาเวบ็สังคม ส่วนท่ีสามคือการพฒันาเวบ็สังคมโดยประยุกต์ขั้นตอนการพฒันาซอฟต์แวร์
แบบไอซีดีเอม็ท่ีใชรู้ปแบบการพฒันาแบบวิวฒันาการ และประเมินความพึงพอใจในการใชเ้วบ็สังคม
ท่ีท าหนา้ท่ีเป็นเคร่ืองมือท่ีช่วยในการจดัการความรู้ให้กบัโรงเรียนวฒัโนทยัพายพัผา่นแบบสอบถาม 

ผลการศึกษาพบว่า เว็บสังคมที่พฒันาข้ึนบรรลุวตัถุประสงค์ที่ก  าหนด โดยมีคุณลกัษณะที่เป็น
เคร่ืองมือในการจดัการความรู้ ประกอบด้วย ผูใ้ช้สามารถสร้างบล็อก แสดงความคิดเห็น สนทนา
ออนไลน์ ปฏิทินกิจกรรม แบบส ารวจและแบบทดสอบ เพราะหลกัส าคญัของการจดัการความรู้คือ
สมาชิกในชุมชนตอ้งมีปฏิสัมพนัธ์กนั และจากการสรุปสถิติขอ้มูล ผูใ้ชไ้ดมี้ปฏิสัมพนัธ์ในเวบ็สังคม
มากท่ีสุดในส่วนการสร้างบล็อก การแสดงความคิดเห็นและการสนทนาออนไลน์ และผลจากการ
ประเมินความพึงพอใจ สรุปไดว้า่ผูใ้ชมี้ความพึงพอใจอยูใ่นเกณฑร์ะดบัมากท่ีสุด 

จากการศึกษาเอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งตามล าดบัขา้งตน้ ผูศึ้กษาไดน้ าไปใชป้ระโยชน์ใน
การพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ซ่ึงจะน าเสนอรายละเอียดในบทต่อๆไป 
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บทที ่3 

วธีิด ำเนินกำรศึกษำ 

การศึกษาคร้ังน้ีเป็นการพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง โดยใช้โมเดล SECI เป็นกรอบแนวคิดในการจดัการความรู้ 
และใช้วงจรการพฒันาระบบแบบน ้ าตกท่ียอ้นกลบัขั้นตอนไดเ้ป็นแนวทางพฒันาระบบการจดัการ
ความรู้ในรูปแบบเวบ็ไซต ์ผูศึ้กษาด าเนินการศึกษา ซ่ึงจ าแนกเป็นหวัขอ้ดงัต่อไปน้ี 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.2 ขั้นตอนการศึกษา 
3.3 ประชากรและกลุ่มตวัอยา่ง 
3.4 วธีิการศึกษา 
3.5 เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการศึกษา 
3.6 สถานท่ีท่ีใชใ้นการด าเนินการศึกษาและรวบรวมขอ้มูล 

3.1 ขอบเขตกำรศึกษำ 
การศึกษาเร่ือง การพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดก้ าหนดขอบเขตการศึกษา ดงัน้ี 

3.1.1 ศึกษาขอ้มูลท่ีใช้ในการจดัการความรู้เป็นขอ้มูลนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี (ภาคปกติ) 
ภาคการศึกษาตน้ ปีการศึกษา 2557 

3.1.2 ใช้กระบวนการจัดการความรู้โมเดล  SECI สกัดเอาความรู้ฝังลึกจากบุคลากร
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ นายอนุชา โกดถา นางสาวธนญัชกร ศรีมูล 
นายฐนกร เดชอ่อน นายโชคอนนัต ์ตนัหนิม นางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์และนางสาว
อุไรพร วรรณบูรณ จ านวน 3 ดา้น ไดแ้ก่ ขั้นตอนการท างาน วิธีการท างานท่ีช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพการท างาน และแนวทางแก้ไขปัญหาในการท างาน โดยงานของฝ่าย
ทะเบียนการศึกษา มีรายละเอียดดงัน้ี 

1) งานจดัตารางสอนตารางสอบ ไดแ้ก่ 

1.1) งานจดัตารางสอน ผูรั้บผดิชอบคือ นายอนุชา โกดถา นางสาวธนญัชกร ศรีมูล 

นายฐนกร เดชอ่อน และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ 
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1.2) งานจดัตารางวนัสอบ ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา นายโชคอนันต์ 
ตนัหนิม และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ 

2) งานลงทะเบียนเรียน ไดแ้ก่ งานจดัระบบและเตรียมการลงทะเบียนเรียน งานแจง้
ความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า งานลงทะเบียนเรียนปกติ งาน
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า งานลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือลดรายวิชา งานลงทะเบียน
เรียนถอนรายวิชา ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา นางสาวธนัญชกร ศรีมูล 

นายฐนกร เดชอ่อน นายโชคอนนัต ์ตนัหนิม และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ 

2.1) งานลงทะเบียนเรียนสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ผูรั้บผิดชอบคือ 

นายอนุชา โกดถา และนายโชคอนนัต ์ตนัหนิม 

3) งานจัดท าค าสั่งพ้นสถานภาพการเป็นนักศึกษา เพราะไม่ลงทะเบียนเรียน 
ผูรั้บผดิชอบคือ นายอนุชา โกดถา และนางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์

4) งานลาพกัการศึกษา  ผูรั้บผดิชอบคือ นายอนุชา โกดถา และนางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์

5) งานขอกลบัเขา้ศึกษา ผูรั้บผดิชอบคือ นายอนุชา โกดถา และนางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์

6) งานรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ไดแ้ก่ กรณีลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวิชาท่ี
ไดรั้บสัญลกัษณ์ P และกรณีรอสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา ผูรั้บผิดชอบ
คือ นายอนุชา โกดถา และนายโชคอนนัต ์ตนัหนิม 

7) งานขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา และ
นางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์

8) งานลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา และนางสาวฐิตารีย ์
ค  าภีระนนัท ์

9) งานเทียบโอนรายวชิา ไดแ้ก่ 

9.1) การเทียบโอนภายใน ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา และนางสาวอุไรพร 
วรรณบูรณ 

9.2) การเทียบโอนภายนอก ผูรั้บผดิชอบคือ นายอนุชา โกดถา และนางสาวฐิตารีย ์
ค  าภีระนนัท ์

10) งานบนัทึกอาจารยท่ี์ปรึกษาให้กบันักศึกษา ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา 
นายฐนกร เดชอ่อน และนางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์

11) งานบริการจองห้องเรียน ผูรั้บผิดชอบคือ นายอนุชา โกดถา นายฐนกร เดชอ่อน 
และนายโชคอนนัต ์ตนัหนิม 
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3.1.3 รวบรวมความรู้ชัดแจ้งท่ีเก่ียวข้อง ได้แก่ ข้อบงัคบัมหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวงว่าด้วย  
การศึกษาชั้นปริญญาตรี ประกาศมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงการก าหนดอตัราเรียกเก็บเงิน
ค่าธรรมเนียมการศึกษาและค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืน ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
ข้อมูลการศึกษาและแนวปฏิบัติเก่ียวกับงานทะเบียนการศึกษาของนักศึกษาระดับ
ปริญญาตรี ฯลฯ 

3.1.4 จัดการความรู้ฝังลึกและความรู้ชัดแจ้งให้เป็นระบบ เป็นการจัดการความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่ตามชนิดงาน โดยจดัท าเน้ือหาให้เหมาะสมและตรงกบัความต้องการหรือ
ลักษณะการเรียนรู้ของผูใ้ช้ เพื่อให้ผูใ้ช้สามารถค้นหาและน าความรู้ดังกล่าวไปใช้
ประโยชน์ไดง่้าย 

3.1.5 ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ โดยจดัเป็นล าดบัขั้นตอนการท างานของฝ่ายทะเบียน
การศึกษาและน าเสนอเป็นแผนภาพ 

3.1.6 พฒันาระบบการจดัการความรู้โดยใช้โปรแกรมจูมลาเวอร์ชัน 3.3 
3.1.7 ประเมินผลระบบการจดัการความรู้ จะประเมินโดยบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา  และ

บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 4 ฝ่าย ประกอบดว้ย 
ฝ่ายบริการการศึกษาและจดัการทัว่ไป ฝ่ายระเบียนการศึกษา ฝ่ายประมวลผลการศึกษา
และจดัสอบ และฝ่ายรับนกัศึกษา และบุคคลอ่ืนๆท่ีสนใจ ไดแ้ก่ บุคลากรสายวิชาการ
และนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

3.2 ขั้นตอนกำรศึกษำ 
3.2.1 ศึกษาขอ้มูลแนวความคิด ทฤษฏี เอกสารและงานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้ง 
3.2.2 บ่งช้ีความรู้และตรวจสอบความรู้ 

3.2.3 สกดัความรู้ฝังลึกจากบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
3.2.4 รวบรวมและจดัการความรู้ใหเ้ป็นระบบ 

3.2.5 การประมวลผลกลัน่กรองความรู้ 

3.2.6 ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการความรู้ 
3.2.7 ติดตั้ง ทดสอบและปรับปรุงระบบการจดัการความรู้ 

3.2.8 ประเมินผลระบบการจดัการความรู้ 

3.2.9 สรุป อภิปรายผลและขอ้เสนอแนะ 
3.2.10 จดัท ารายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ 
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3.3 ประชำกรและกลุ่มตัวอย่ำง 
3.3.1 ประชากรท่ีใช้ในการศึกษาขอ้มูล ไดแ้ก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ านวน 6 คน 

ประกอบดว้ย นายอนุชา โกดถา นางสาวธนญัชกร ศรีมูล นายฐนกร เดชอ่อน นายโชคอนนัต ์
ตนัหนิม นางสาวฐิตารีย ์ค  าภีระนนัท ์และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ 

3.3.2 ประชากรท่ีประเมินผลระบบการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
จ านวน 6 คน และบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 4 ฝ่าย 
ประกอบดว้ย ฝ่ายบริการการศึกษาและจดัการทัว่ไป จ านวน 5 คน ฝ่ายระเบียนการศึกษา 
จ านวน 6 คน ฝ่ายประมวลผลการศึกษาและจดัสอบ จ านวน 6 คน และฝ่ายรับนกัศึกษา 
จ านวน 6 คน 

3.3.3 กลุ่มตวัอย่างท่ีประเมินผลระบบการจดัการความรู้ ไดแ้ก่ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 
227 คน จากจ านวนทั้งหมด 520 คน และนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ านวน 387 คน 
จากจ านวนทั้งหมด 11,376 คน (ขอ้มูล ณ วนัท่ี 15 ธนัวาคม 2557) โดยใชว้ธีิการคดัเลือก
แบบบงัเอิญ (Accidental Selection) เป็นการคดัเลือกกลุ่มตวัอย่างแบบไม่เจาะจง 
(Bailey, 1987) และใช้วิธีการค านวณของ Yamane (อา้งใน ธีรวุฒิ เอกะกุล, 2543) 
ก าหนดระดบัความเช่ือมัน่ 95% และค่าความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

0.05 โดยใชสู้ตรการค านวณดงัน้ี 

𝒏 =
𝑵

𝟏 + 𝑵𝒆𝟐
 

n = ขนาดของกลุ่มตวัอยา่งท่ีตอ้งการ 

N = ขนาดของประชากร 

e = ความคลาดเคล่ือนของการสุ่มตวัอยา่งท่ียอมรับได ้

1) การค านวณหากลุ่มตวัอยา่งของบุคลากรสายวชิาการจากจ านวนทั้งหมด 520 คน 

𝑛 =
520

1 + 520(0.052)
 

 

𝑛 =  227 

2) การค านวณหากลุ่มตวัอยา่งนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ านวนทั้งหมด 11,376 คน 

𝑛 =
11,376

1 + 11,376(0.052)
 

 

𝑛 =  387 
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3.4 วธีิกำรศึกษำ 
3.4.1 การศึกษาขอ้มูลเบ้ืองตน้ เป็นขอ้มูลท่ีรวบรวมจากการศึกษาเอกสาร งานวิจยัท่ีเก่ียวขอ้ง 

ขอ้มูลพื้นฐานท่ีจ าเป็นต่อการจดัการความรู้  เป้าหมายและจุดประสงค์ในการจดัการ
ความรู้ องค์ประกอบการจัดการความรู้  กระบวนการจัดการความรู้ เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจดัการความรู้ เพื่อใชส้ร้างกรอบแนวคิดในการศึกษาคร้ังน้ี 

3.4.2 บ่งช้ีความรู้และตรวจสอบความรู้งานลงทะเบียน โดยตรวจสอบความรู้เดิมท่ีมีอยู่แล้ว 
และส ารวจความรู้ท่ีตอ้งการของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา บุคลากรสายวิชาการ
และนกัศึกษา จากการสัมภาษณ์และให้ตอบแบบสอบถาม น าผลท่ีไดม้าเปรียบเทียบเพื่อ
หาช่องวา่งของความรู้ วเิคราะห์การเล่ือนไหลของความรู้ภายในองคก์รและส่ิงท่ีขดัขวาง
หรือช่วยการเล่ือนไหลของความรู้ 

3.4.3 ใชก้ระบวนการจดัการความรู้ตามกรอบแนวคิดการจดัการความรู้ (โมเดล SECI) สกดั
เอาความรู้ฝังลึกจากบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ านวน 6 คน ไดแ้ก่ นายอนุชา โกดถา 
นางสาวธนัญชกร ศรีมูล นายฐนกร เดชอ่อน นายโชคอนันต์ ตนัหนิม นางสาวอจัฉรี 
ค าภีระนันท์ และนางสาวอุไรพร วรรณบูรณ โดยการบนัทึกขอ้มูลจากการสังเกต 
การสนทนา การสัมภาษณ์และทดลองปฏิบติัตาม แลว้น ามารวบรวมเขา้กบัความรู้ชัด
แจง้ท่ีมีอยูเ่ดิม ไดแ้ก่ ขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงวา่ดว้ย  การศึกษาชั้นปริญญาตรี 
ประกาศมหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวงการก าหนดอตัราเรียกเก็บเงินค่าธรรมเนียมการศึกษา
และค่าธรรมเนียมประเภทอ่ืน ส าหรับหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ขอ้มูลการศึกษาและ
แนวปฏิบติัเก่ียวกบังานทะเบียนการศึกษาของนกัศึกษาระดบัปริญญาตรี ฯลฯ 

3.4.4 รวบรวมและจดัการความรู้ให้เป็นระบบ โดยน าความรู้ท่ีไดม้ารวบรวมไวด้ว้ยกนั จดัท า
เน้ือหาเป็นหมวดหมู่ให้เหมาะสมและตรงกบัความตอ้งการหรือลกัษณะการเรียนรู้
ของผูใ้ช ้

3.4.5 ประมวลผลและกลัน่กรองความรู้ให้อยูใ่นรูปแบบและภาษาท่ีเขา้ใจง่าย สามารถใชง้าน
ไดส้ะดวก และตรวจสอบความถูกตอ้งของความรู้โดยบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษาท่ี
เช่ียวชาญ 

3.4.6 ออกแบบและพฒันาระบบการจดัการความรู้จากโปรแกรมจูมลาเวอร์ชนั 3.3 ในลกัษณะ
ของเวบ็ไซต ์

3.4.7 ทดสอบและปรับปรุงระบบการจดัการความรู้ 

3.4.8 แบ่งปันและแลกเปล่ียนความรู้ โดยการให้บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษาเรียนรู้และ
แลกเปล่ียนความรู้ผา่นระบบ และน าไปเผยแพร่ให้กบับุคลากรสายวิชาการ นกัศึกษา
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงหรือผูอ่ื้นท่ีสนใจ 
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3.4.9 ประเมินผลระบบการจดัการความรู้และแนวทางในการพฒันาต่อไป โดยผูศึ้กษาไดส้ร้าง
แบบสอบถามส าหรับการประเมินระบบ โดยจ าแนกเป็น 2 หวัขอ้ คือ 

1) ประเมินความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบ 
2) ประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ 

3.4.10 จดัท ารายงานการคน้ควา้แบบอิสระฉบบัสมบูรณ์ 

3.5 เคร่ืองมือทีใ่ช้ในกำรศึกษำ 
3.5.1 ดา้นซอฟตแ์วร์ 

1) Joomla 3.3 

2) Wamp Server 

2.1) Apache2 

2.2) PHP 

2.3) MySQL 

2.4) PhpMyAdmin 

3) Visual c++ 2010 

4) Adobe Photoshop CS6 

5) Photoscape 3.7 

6) IBM SPSS Statistics 22 

3.5.2 ดา้นฮาร์ดแวร์ 
1) เคร่ืองแม่ข่าย 

2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ส่วนบุคคล 

3.6 สถำนที่ทีใ่ช้ในกำรด ำเนินกำรศึกษำและรวบรวมข้อมูล 

3.6.1 ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
3.6.2 สาขาวชิาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่

3.6.3 ศูนยบ์รรณสารและส่ือการศึกษา มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
3.6.4 ส านกัหอสมุด มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทที ่4 

การวเิคราะห์และการพฒันาระบบ 

การพฒันาระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดใ้ช้วงจรการพฒันาระบบ แบบน ้ าตกท่ียอ้นกลบัขั้นตอนได ้ตาม
แนวคิดของ Dennis และ Wixom โดยไดเ้พิ่มส่วนของการประเมินระบบในขั้นตอนสุดทา้ย เพื่อใช้
เป็นแนวทางพฒันาระบบการจดัการความรู้ในรูปแบบเวบ็ไซต ์(ภาพท่ี 4.1) 

การวา แ น

การวิเคราะห์

การ  กแบบ

การพัฒนาและ ิ  ั  

การบ าร  รัก า

การ ระเ ินระบบ  
ภาพท่ี 4.1 วงจรการพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

จากภาพที่ 4.1 เป็นกระบวนการพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ซ่ึงประกอบดว้ย 6 ขั้นตอน ดงัน้ี 

4.1 การวางแผน 
4.2 การวเิคราะห์ 
4.3 การออกแบบ 
4.4 การพฒันาและติดตั้ง 
4.5 การบ ารุงรักษา 
4.6 การประเมิน 
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เร่ิมจากการศึกษาวางแผนความตอ้งการของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา โดยศึกษาถึงความ
เป็นไปไดใ้นการปฏิบติังาน ในการดูแลระบบและการใชง้าน น ามาวิเคราะห์รูปแบบในการถ่ายทอด
ความรู้ให้เหมาะสมกับผูเ้รียนรู้ แล้วจึงออกแบบระบบให้สามารถการจดัการความรู้ตามรูปแบบ
ดังกล่าว และน ามาพัฒนาและทดสอบระบบ จากนั้ นปรับปรุงระบบจนมีความเหมาะสมและ
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการและการออกแบบท่ีวางไว ้หลงัจากไดร้ะบบท่ีมีความสมบูรณ์แลว้จึงใช้
ระบบการจดัการความรู้ดงักล่าว รวมทั้งบ ารุงรักษาระบบให้มีประสิทธิภาพต่อไปและขั้นตอนสุดทา้ย
คือการประเมินระบบเพื่อน ามาพฒันาต่อไปในอนาคต โดยมีรายละเอียดของแต่ละขั้นตอนดงัน้ี 

4.1 การวา แ น 
ในการวางแผนการพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ

ประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดน้ าผลของการจดัการความรู้และลกัษณะการใชง้าน
ของผูใ้ช้ มาก าหนดความเป็นไปได้และขอบเขตของระบบ รวมถึงจดัท ำตำรำงกำรด ำเนินงำนใน
กำรศึกษำและพฒันำระบบ 

4.2 การวเิคราะห์ 
ในการวิเคราะห์ระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดน้ าผลของการจดัการความรู้มาวิเคราะห์รูปแบบของการจดัเก็บ
และการน าเสนอขอ้มูลบนเว็บไซต์ผ่านเครือข่ายอินเทอร์เน็ต เพื่อช่วยอ านวยความสะดวกในการ
แบ่งปันความรู้ โดยไดแ้บ่งเมนูเป็นหมวดหมู่ตามลกัษณะเน้ือหาและกลุ่มผูใ้ชง้านให้สอดคลอ้งกบัผล
ของการจดัการความรู้ดงัน้ี 

4.2.1 เมนูส าหรับนกัศึกษา 
1) ตารางเรียนตารางสอบ 
2) การลงทะเบียนเรียน ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยได้แก่ การแจ้งความ

ประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า การลงทะเบียนเรียนปกติ การ
ลงทะเบียนเรียนล่าช้า การลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือลดรายวิชา การ
ลงทะเบียนเรียนถอนรายวชิา 

3) การลาพกัการศึกษา 
4) การขอกลบัเขา้ศึกษา 
5) การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยไดแ้ก่ 

กรณีลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวิชาท่ีไดรั้บสัญลกัษณ์ P และกรณีรอสอบ
วดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

6) การขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
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7) การลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
8) การเทียบโอนรายวิชา ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยได้แก่ การเทียบโอน

ภายในและภายนอก 
9) การตรวจสอบช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
10) การสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

4.2.2 เมนูส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
1) การลงทะเบียนเรียนใหน้กัศึกษา 
2) การขอใชห้อ้งเรียน 

4.2.3 เมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
1) งานจดัตารางสอนตารางสอบ ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยได้แก่ งานจดั

ตารางสอน งานจดัตารางวนัสอบ 
2) งานลงทะเบียนเรียน ไดแ้ก่ งานจดัระบบและเตรียมการลงทะเบียนเรียน 

งานแจง้ความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียนล่วงหน้า งานลงทะเบียนเรียน
ปกติ งานลงทะเบียนเรียนล่าช้า งานลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือลดรายวิชา 
งานลงทะเบียนเรียนถอนรายวิชา งานลงทะเบียนเรียนสอบวดัความรู้ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

3) งานจดัท าค าสั่งพน้สถานภาพการเป็นนกัศึกษา เพราะไม่ลงทะเบียนเรียน 
4) งานลาพกัการศึกษา 
5) งานขอกลบัเขา้ศึกษา 
6) งานรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยไดแ้ก่ 

กรณีลงทะเบียนเรียนซ ้ าในรายวิชาท่ีไดรั้บสัญลกัษณ์ P และกรณีรอสอบ
วดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

7) งานขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
8) งานลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
9) งานเทียบโอนรายวิชา ประกอบด้วยหมวดหมู่ย่อยได้แก่ การเทียบโอน

ภายในและภายนอก 
10) งานบนัทึกอาจารยท่ี์ปรึกษา 
11) งานใหบ้ริการจองหอ้งเรียน 

 

 



 

39 

4.3 การ  กแบบ 

ในการออกแบบระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาได้แบ่งการออกแบบเป็น 3 ส่วน คือ การออกแบบโครงสร้าง
ฐานขอ้มูล การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซตแ์ละการออกแบบหนา้จอแสดงผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

4.3.1 การออกแบบโครงสร้างฐานขอ้มูลระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วน
ทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง (ภาพท่ี 4.2) มีรายละเอียดดงัน้ี 

 
ภาพท่ี 4.2 โครงสร้างฐานขอ้มูลระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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4.3.3 การออกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต ์
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบโครงสร้างเวบ็ไซต์ตามลกัษณะการใชง้าน โดยแบ่งออกเป็น 2 ส่วน 

คือ ส่วนของผูดู้แลระบบ (Administration) และส่วนของผูใ้ช้งานทัว่ไป (User) ดงันั้นเม่ือ
เขา้ใช้งานเวบ็ไซต์ผ่านโปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ ส่วนของผูดู้แลระบบและส่วนของผูใ้ช้งาน
ทัว่ไปจะมีโครงสร้างการใชง้านท่ีแตกต่างกนั ดงัน้ี 

1) ส่วนของผูดู้แลระบบ (ภาพท่ี 4.3) เลือกเมนูเขา้สู่ระบบในหนา้แรก โดยกรอกช่ือ
ผูใ้ชแ้ละรหสัผา่นแลว้ล็อกอินเขา้สู่ระบบ จากนั้นระบบจะแสดงเมนูส าหรับผูดู้แล
ระบบเพื่อใชบ้ริหารจดัการเวบ็ไซตซ่ึ์งประกอบดว้ย 2 ส่วน คือ 
1.1) ส่วนระบบจดัการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ ใช้ส าหรับจดัการระบบโดเมนเนม 

จดัการขอ้มูลของผูดู้แลระบบ จดัการติดตั้งและยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม 
1.2) ส่วนระบบจดัการเวบ็ไซต์ ใชส้ าหรับติดตั้งโปรแกรมเสริม จดัการรูปแบบ

หนา้จอแสดงผล เมนู และจดัการขอ้มูลสมาชิก 

หน้าแรก

ล็อกอิน

ระบบจดัการโอสต์เซิร์ฟเวอร์

ระบบจดัการเว็บไซต์

ล็อกอิน

ล็อกอิน

อพัโหลด ลบและแก้ไขไฟล์

จดัการข้อมูลของผูดู้แลระบบ

จดัการติดต ั้งและยกเลิกการติดตั้งโปรแกรม

ต ั้งค่าเว็บไซต ์

เพ่ิม ลบ และแกไ้ขข้อมูลสมาชิก

เพ่ิม ลบ และแกไ้ขเมนู

ติดต ั้ง/ยกเลิกติดตั้ง และแก้ไขโปรแกรมเสริม

ติดต ั้ง/ยกเลิกติดตั้ง และแก้ไขเทมเพลต

 
ภาพท่ี 4.3 โครงสร้างการท างานของผูดู้แลระบบ 
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2) ส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป (ภาพท่ี 4.4) โดยแบ่งเป็น 2 ประเภทดงัน้ี 
2.1) ผูใ้ช้งานท่ีเป็นสมาชิก ได้แก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา  สามารถ

ล็อกอินเขา้สู่ระบบเพื่อเรียกดู เพิ่ม ลบและแกไ้ขขอ้มูลเน้ือหาต่างๆไดทุ้ก
เมนูบนเวบ็ไซต์ และบุคลากรฝ่ายอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล 
สามารถล็อกอินเข้าสู่ระบบเพื่อเรียกดูข้อมูลเน้ือหาท่ีจ ากัดสิทธ์ิเฉพาะ
สมาชิกในเมนูต่างๆได ้

2.2) ผูใ้ชง้านท่ีไมเ่ป็นสมาชิก ไดแ้ก่ บุคลากรสายวิชาการ นกัศึกษาและผูส้นใจ
สามารถเรียกดูและคน้หาขอ้มูลเน้ือหาต่างๆเฉพาะท่ีเผยแพร่ทัว่ไปได ้

หน้าแรก

สมาชิก

บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนที่
สังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล เรียกดูข้อมูลความรู้ไดท้ั้งหมด

คน้หาข้อมูลความรู้ไดท้ั้งหมด

เพ่ิม ลบ และแกไ้ขข้อมูลความรู ้ไดท้ั้งหมด

เรียกดูข้อมูลทางสถิติ

เพ่ิม ลบ และแกไ้ขภาพน่ิง ภาพเคล่ือนไหวได้

คน้หาข้อมูลความรู้ไดท้ั้งหมด

เพ่ิม ลบ และแกไ้ขหมวดหมู่ได ้

ไม่เป็นสมาชิก

ล็อกอิน

บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา

คน้หาได้เฉพาะขอ้มูลความรู้เผยแพร่ทัว่ไป

เรียกดูได้เฉพาะขอ้มูลความรู้เผยแพร่ทั่วไป

 
ภาพท่ี 4.4 โครงสร้างการใชง้านระบบของผูใ้ชท้ ัว่ไป 
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4.3.4 การออกแบบหนา้จอแสดงผลของเวบ็ไซต ์
การออกแบบหนา้จอแสดงผลของเวบ็ไซต์ระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบหนา้หลกั เป็นส่วนต่างๆ 
ดงัน้ี 

1) ส่วนน าเสนอและแบ่งปันความรู้ 
1.1) ส าหรับนกัศึกษา 

1.1.1) ตารางเรียนตารางสอบ 
1.1.2) การลงทะเบียนเรียน ไดแ้ก่ การแจง้ความประสงค์ขอลงทะเบียน

เรียนล่วงหนา้ การลงทะเบียนเรียนปกติ การลงทะเบียนเรียนล่าชา้ 
การลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือลดรายวิชา การลงทะเบียนเรียนถอน
รายวชิา 

1.1.3) การลาพกัการศึกษา 
1.1.4) การขอกลบัเขา้ศึกษา 
1.1.5) การรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ไดแ้ก่ กรณีลงทะเบียนเรียน

ซ ้ าในรายวิชาท่ีได้รับสัญลกัษณ์ P และกรณีรอสอบวดัความรู้ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

1.1.6) การขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
1.1.7) การลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
1.1.8) การเทียบโอนรายวชิา ไดแ้ก่ การเทียบโอนภายในและภายนอก 
1.1.9) การตรวจสอบช่ืออาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.1.10) การขอใชห้อ้งเรียน 
1.1.11) การสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.2) ส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.2.1) การลงทะเบียนเรียนใหน้กัศึกษา 
1.2.2) การขอใชห้อ้งเรียน 

1.3) ส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
1.3.1) งานจดัตารางสอนตารางสอบ ได้แก่ งานจดัตารางสอน งานจดั

ตารางวนัสอบ 
1.3.2) งานลงทะเบียนเ รียน ได ้แก่ งานจดัระบบและเต รียมการ

ลงทะเบียนเรียน งานแจ้งความประสงค์ขอลงทะเบียนเรียน
ล่วงหน้า งานลงทะเบียนเรียนปกติ งานลงทะเบียนเรียนล่าช้า 
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งานลงทะเบียนเรียนเพิ่มหรือลดรายวิชา งานลงทะเบียนเรียนถอน
รายวชิา งานลงทะเบียนเรียนสอบวดัความรู้ก่อนส าเร็จการศึกษา 

1.3.3) งานจัดท าค าสั่ งพ้นสถานภาพการเป็นนัก ศึกษา เพราะไม่
ลงทะเบียนเรียน 

1.3.4) งานลาพกัการศึกษา 
1.3.5) งานขอกลบัเขา้ศึกษา 
1.3.6) งานรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษา ไดแ้ก่ กรณีลงทะเบียนเรียน

ซ ้ าในรายวิชาท่ีได้รับสัญลกัษณ์ P และกรณีรอสอบวดัความรู้ก่อน
ส าเร็จการศึกษา 

1.3.7) งานขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
1.3.8) งานลาออกจากการเป็นนกัศึกษา 
1.3.9) งานเทียบโอนรายวชิา ไดแ้ก่ การเทียบโอนภายในและภายนอก 
1.3.10) งานบนัทึกอาจารยท่ี์ปรึกษา 
1.3.11) งานใหบ้ริการจองหอ้งเรียน 

2) ส่วนน าเสนอขอ้มูลข่าวสาร 
2.1) ข่าวปฏิทินกิจกรรมต่างๆของส่วนทะเบียนและประมวลผล 
2.2) ข่าวประกาศ ประชาสัมพนัธ์ 

3) ส่วนสืบคน้ขอ้มูลในเวบ็ไซต ์
4) ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบ 
5) ส่วนประเมินระบบ 
6) ส่วนของผงัเวบ็ไซต ์

ส าหรับการออกแบบการแสดงผลหน้าจอระบบเว็บไซต์ของเมนูต่างๆนั้น ผูศึ้กษาได้
ออกแบบตามหวัขอ้ต่อไปน้ี 

1) หน้าหลกั เป็นหน้าท่ีน าเสนอหัวขอ้ความรู้และขอ้มูลต่างๆของเวบ็ไซต์ทั้งหมด 
ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบดงัภาพท่ี 4.5 
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ภาพท่ี 4.5 การออกแบบหนา้หลกั 

จากภาพท่ี 4.5 อธิบายส่วนประกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 
หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือเวบ็ไซต ์
หมายเลข 2 ส่วนแสดงการสืบคน้ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์
หมายเลข 3 ส่วนแสดงตวัอยา่งรูปภาพในเวบ็ไซต ์
หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการเมนู Facebook 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงขอ้ความทกัทาย 
หมายเลข 6 ส่วนแสดงปฏิทินก าหนดการต่างๆของส่วนทะเบียนและประมวลผล 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงเน้ือหาและประกาศประชาสัมพนัธ์ 
หมายเลข 8 ส่วนแสดงขอ้ความสงวนลิขสิทธ์ิและช่ือเวบ็ไซต ์
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หมายเลข 9 ส่วนแสดงเมนูเขา้สู่ระบบ 
หมายเลข 10 ส่วนแสดงรายการเมนูหลกั 
หมายเลข 11 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับนกัศึกษา 
หมายเลข 12 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
หมายเลข 13 ส่วนแสดงเมนูกลบัไปดา้นบน 

2) หน้าหลกัเม่ือเขา้สู่ระบบ เป็นหน้าท่ีน าเสนอหัวขอ้ความรู้และขอ้มูลต่างๆของ
เวบ็ไซต์ทั้งหมด หลงัจากท่ีสมาชิกเลือกเมนูเขา้สู่ระบบในหน้าจอหลกั โดยได้
กรอกช่ือผูใ้ชแ้ละรหสัผา่น แลว้คลิกปุ่มเขา้สู่ระบบ ระบบจะแสดงดงัภาพท่ี 4.6 

10
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14
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7 7
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3

 
ภาพท่ี 4.6 การออกแบบหนา้หลกัเม่ือเขา้สู่ระบบ 
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จากภาพท่ี 4.6 อธิบายส่วนประกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 
หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือเวบ็ไซต ์
หมายเลข 2 ส่วนแสดงการสืบคน้ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์
หมายเลข 3 ส่วนแสดงตวัอยา่งรูปภาพในเวบ็ไซต ์
หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการเมนู Facebook 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงขอ้ความทกัทาย 

หมายเลข 6 ส่วนแสดงปฏิทินก าหนดการต่างๆของส่วนทะเบียนและประมวลผล 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงเน้ือหาและประกาศประชาสัมพนัธ์ 
หมายเลข 8 ส่วนแสดงขอ้ความสงวนลิขสิทธ์ิและช่ือเวบ็ไซต ์
หมายเลข 9 ส่วนแสดงเมนูเขา้สู่ระบบ 
หมายเลข 10 ส่วนแสดงรายการเมนูหลกั 
หมายเลข 11 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับผูดู้และระบบ (สิทธ์ิผูดู้แลระบบ) 
หมายเลข 12 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
หมายเลข 13 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับนกัศึกษา 
หมายเลข 14 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
หมายเลข 15 ส่วนแสดงเมนูกลบัไปดา้นบน 
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3) หนา้รายการบทความ เป็นหนา้ท่ีน าเสนอรายการบทความต่างตามหมวดหมู่ท่ีได้
เลือก ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบดงัภาพท่ี 4.7 
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ภาพท่ี 4.7 การออกแบบหนา้รายการบทความ 

จากภาพท่ี 4.7 อธิบายส่วนประกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 
หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือเวบ็ไซต ์
หมายเลข 2 ส่วนแสดงการสืบคน้ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์
หมายเลข 3 ส่วนแสดงเมนูเพิ่มบทความ 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการเมนู Facebook 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงหมวดหมู่รายการ 
หมายเลข 6 ส่วนแสดงบทความ 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงเมนูแกไ้ขบทความ 
หมายเลข 8 ส่วนแสดงขอ้ความสงวนลิขสิทธ์ิและช่ือเวบ็ไซต ์
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หมายเลข 9 ส่วนแสดงเมนูเขา้สู่ระบบ 
หมายเลข 10 ส่วนแสดงรายการเมนูหลกั 
หมายเลข 11 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับผูดู้และระบบ (สิทธ์ิผูดู้แลระบบ) 
หมายเลข 12 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
หมายเลข 13 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับนกัศึกษา 
หมายเลข 14 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
หมายเลข 15 ส่วนแสดงเมนูกลบัไปดา้นบน 

4) หน้าเพิ่มบทความ เป็นหน้าที่ส าหรับใช้เพิ่มบทความขอ้มูลต่างๆของเวบ็ไซต์ 
ผูศึ้กษาได้ออกแบบดงัภาพท่ี 4.8 
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ภาพท่ี 4.8 การออกแบบหนา้เพิ่มบทความ 

จากภาพท่ี 4.8 อธิบายส่วนประกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 
หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือเมนูเพิ่ม 
หมายเลข 2 ส่วนแสดงเมนูบนัทึกขอ้มูล 



 

49 

หมายเลข 3 ส่วนแสดงเมนูปิดหนา้ต่าง 
หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการช่ือบทความ 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงช่องกรอกช่ือบทความ Alias (URL) 

หมายเลข 6 ส่วนแสดงเมนูเลือกหมวดหมู่ 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงช่องกรอก Tags 

หมายเลข 8 ส่วนแสดงเมนูเน้ือหาเด่น 
หมายเลข 9 ส่วนแสดงเมนูเผยแพร่บทความ 
หมายเลข 10 ส่วนแสดงช่องกรอกบทความ 

5) หนา้หนา้แสดงรายละเอียดบทความ ผูศึ้กษาไดอ้อกแบบดงัภาพท่ี 4.9 
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ภาพท่ี 4.9 การออกแบบหนา้แสดงรายละเอียดบทความ 
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จากภาพท่ี 4.9 อธิบายส่วนประกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 

หมายเลข 1 ส่วนแสดงช่ือเวบ็ไซต ์

หมายเลข 2 ส่วนแสดงการสืบคน้ขอ้มูลบนเวบ็ไซต ์

หมายเลข 3 ส่วนแสดงช่ือบทความ 

หมายเลข 4 ส่วนแสดงรายการเมนู Facebook 

หมายเลข 5 ส่วนแสดงใหค้ะแนนบทความ 

หมายเลข 6 ส่วนแสดงบทความ 
หมายเลข 7 ส่วนแสดงเมนูถูกใจ Facebook 

หมายเลข 8 ส่วนแสดงเมนูแบ่งปันใหเ้พื่อนทาง Facebook 

หมายเลข 9 ส่วนแสดงขอ้ความสงวนลิขสิทธ์ิและช่ือเวบ็ไซต ์
หมายเลข 10 ส่วนแสดงเมนูเขา้สู่ระบบ 

หมายเลข 11 ส่วนแสดงรายการเมนูหลกั 

หมายเลข 12 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับผูดู้และระบบ (สิทธ์ิผูดู้แลระบบ) 
หมายเลข 13 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
หมายเลข 14 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับนกัศึกษา 
หมายเลข 15 ส่วนแสดงรายการเมนูส าหรับอาจารยท่ี์ปรึกษา 
หมายเลข 16 ส่วนแสดงเมนูกลบัไปดา้นบน 

4.4 การพฒันาและ ิ  ั   

ผูศึ้กษาไดพ้ฒันาและติดตั้งระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล โดยมีรายละเอียดดงัน้ี 

1) จดัหาฮาร์ดแวร์ท่ีเหมาะสมรองรับการใชง้านของระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

1.1) เคร่ืองคอมพิวเตอร์ ใชเ้ป็นเคร่ืองเซิร์ฟเวอร์ 
1.2) เคร่ืองคอมพิวเตอร์โนต้บุก๊ ใชพ้ฒันาเวบ็ไซต ์

2) เลือกใชซ้อฟตแ์วร์ท่ีเหมาะสมกบัความตอ้งการของระบบ ซ่ึงประกอบดว้ย 

2.1) โปรแกรม Wamp Server ใชใ้นการจ าลองเคร่ืองเป็นเซิร์ฟเวอร์ 
2.2) โปรแกรม Joomla 3.3 ใชใ้นการบริหารจดัการเน้ือหาในเวบ็ไซต ์

2.3) โปรแกรม Photoscape ใชใ้นการจดัการรูปภาพ 

3) สร้างระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผลใน
ลกัษณะเวบ็ไซต ์ซ่ึงมีรายละเอียดดงัน้ี 
3.1) จ าลองเคร่ืองคอมพิวเตอร์เป็นเซิร์ฟเวอร์ 
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3.2) ติดตั้งโปรแกรมจูมลาใชใ้นการบริหารจดัการเน้ือหาในเวบ็ไซต ์
3.3) ตั้งตั้งโปรแกรมส่วนเสริมของโปรแกรมจูมลาท่ีจ าเป็นและเหมาะสมกบัความ

ตอ้งการของระบบ 
3.4) ติดตั้งเทมเพลตท่ีเหมาะสมกบัรูปแบบเน้ือหาตามท่ีไดอ้อกแบบเอาไว ้
3.5) จดัเตรียมเน้ือหาขอ้มูลท่ีไดจ้ากกระบวนการจดัการความรู้ โดยแบ่งเป็นหมวดหมู่ 
3.6) จดัเตรียมภาพน่ิง หรือภาพเคล่ือนไหวท่ีไดจ้ากกระบวนการจดัการความรู้ โดย

แบ่งเป็นหมวดหมู่ 
3.7) สร้างและก าหนดสิทธ์ิผูใ้ชง้าน โดยแบ่งระดบัการใชง้านดงัน้ี 

3.7.1) ผูดู้แลระบบ สามารถบริหารจดัการเวบ็ไซต์ซ่ึงประกอบดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 
บริหารจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ และบริหารจดัการเน้ือหาเวบ็ไซต ์

3.7.2) ผูใ้ชง้านทัว่ไป ประกอบดว้ยดงัน้ี 
1) ผูใ้ช้งานท่ีเป็นสมาชิก ซ่ึงประกอบดว้ย 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ กลุ่มแรก คือ

กลุ่มบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบเพื่อ
เรียกดู เพิ่ม ลบและแกไ้ขขอ้มูลเน้ือหาต่างๆไดทุ้กเมนูบนเวบ็ไซต์ 
กลุ่มท่ีสอง คือ กลุ่มบุคลากรฝ่ายอ่ืนท่ีสังกัดส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล สามารถล็อกอินเขา้สู่ระบบเพื่อเรียกดูขอ้มูลเน้ือหาท่ี
จ ากดัสิทธ์ิเฉพาะสมาชิกในเมนูต่างๆได ้

2) ผูใ้ช้งานท่ีไม่เป็นสมาชิก สามารถเรียกดูและค้นหาข้อมูลเน้ือหา
ต่างๆเฉพาะท่ีเผยแพร่ทัว่ไปได ้

3.8) น าเน้ือหาขอ้มูลและรูปภาพตามหมวดหมู่เพิ่มเขา้สู่ระบบ พร้อมก าหนดสิทธ์ิใน
การเขา้ถึงเน้ือหา 

3.9) สร้างเมนูตามหมวดหมู่เน้ือหาท่ีตอ้งการจะน าเสนอ พร้อมก าหนดสิทธ์ิในการ
เขา้ถึงเมนู 

3.10) ทดสอบและปรับปรุงแกไ้ขระบบ 
3.11) น าระบบไปใชง้านจริง 

ในส่วนของขั้นตอนการพฒันาและติดตั้งระบบอาจจะมีการยอ้นกระบวนการไปวิเคราะห์หรือ
ออกแบบ และน ามาพฒันาปรับปรุงแกไ้ขระบบใหม่ เพื่อให้สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของบุคลากร
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล และระบบจะถูกทดสอบความถูกตอ้งอีกคร้ัง
ก่อนจะน าไปใชง้านและเผยแพร่อยา่งเป็นทางการผา่นเวบ็ไซตบ์นเครือข่ายอินเทอร์เน็ต 
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4.5 การบ าร  รัก า 
ในการบ ารุงรักษาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือให้ผูใ้ช้งานสามารถแจง้ปรับปรุงระบบในส่วนท่ี
เป็นขอ้ผิดพลาด หรือแนะน าเพิ่มเติมในส่วนท่ีตอ้งการได ้โดยมีเมนูส าหรับติดต่อผูดู้แลระบบ ซ่ึงมี
รายละเอียดดงัภาพท่ี 4.10 
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ภาพท่ี 4.10 การออกแบบหนา้ติดต่อผูดู้แลระบบ 

จากภาพท่ี 4.10 อธิบายส่วนประกอบต่างๆได ้ดงัน้ี 
หมายเลข 1 ส่วนกรอกช่ือผูติ้ดต่อ (ผูใ้ช)้ 
หมายเลข 2 ส่วนกรอกอีเมล์ผูติ้ดต่อ 
หมายเลข 3 ส่วนกรอกหวัขอ้ในการติดต่อ 
หมายเลข 4 ส่วนกรอกขอ้ความ 
หมายเลข 5 ส่วนใหเ้ลือกส่งส าเนาอีเมลก์ลบัไปยงัผูติ้ดต่อ 
หมายเลข 6 ปุ่มส่งขอ้ความ 

ขอ้มูลเหล่าน้ีจะน าไปใชเ้ป็นขอ้มูลความตอ้งการระบบและน าไปปรับปรุงระบบ และเขา้สู่วงจร
การพฒันาระบบอีกคร้ัง 
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4.6 การ ระเ ิน 
ในการประเมินระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดส้ร้างเคร่ืองมือเป็นแบบสอบถามเพื่อประเมินความคิดเห็นของผูใ้ช้
ระบบ โดยแบ่งการประเมินเป็น 3 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) ส่วนการประเมินความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบ 
การประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบน้ี ผูศึ้กษาแบ่งกลุ่มผูป้ระเมินเป็น 5 กลุ่ม 

ได้แก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกัดส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล ผูดู้แลระบบ บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
2) ส่วนการประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ 

การประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้น้ี ผูศึ้กษาแบ่งกลุ่มผูป้ระเมินเป็น 4 กลุ่ม 
ได้แก่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกัดส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล บุคลากรสายวิชาการและนักศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
3) ส่วนขอ้เสนอแนะ 

ส าหรับผลการด าเนินงานและการประเมินระบบ ผูศึ้กษาได้น าเสนอรายละเอียดในบทต่อไป 
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บทที ่5 

ผลการด าเนินงานและการประเมินระบบ 

ในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
ได้ด าเนินการพฒันาตามขั้นตอนวงจรการพฒันาระบบ ตั้ งแต่การวางแผนความต้องการ การ
ออกแบบการใชง้าน การสร้างระบบ และการใชง้านระบบ จนระบบการจดัการความรู้ได้เผยแพร่เป็น
ท่ีรู้จกัของผูท่ี้เก่ียวขอ้ง และขั้นตอนสุดทา้ยของวงจรดงักล่าว คือ การประเมินระบบ ผูศึ้กษาไดใ้ช้
แบบสอบถาม เพื่อด าเนินการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบจากบุคลากรฝ่ายทะเบียน
การศึกษา บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล บุคลากรสายวิชาการ นกัศึกษา
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูดู้แลระบบ และประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้จากบุคลากรฝ่าย
ทะเบียนการศึกษา บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล บุคลากรสายวิชาการ  
และนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

5.1 ผลการด าเนินงาน 
จากการออกแบบ สร้าง และการใชง้านระบบท าให้ไดผ้ลลพัธ์ของระบบหรือการแสดงผลทาง

หนา้เวบ็ไซต ์ดงัน้ี 

5.1.1 หนา้แรกของระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 

 
ภาพท่ี 5.1 หนา้แรกของเวบ็ไซต ์www.kmregmfu.com 
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5.1.2 หนา้เวบ็ไซตแ์สดงรายการเมนูส าหรับผูดู้แลระบบ 

 
ภาพท่ี 5.2 หนา้เวบ็ไซตแ์สดงรายการเมนูส าหรับผูดู้แลระบบ 

5.1.3 หนา้เวบ็ไซตล์็อกอินเขา้สู่ระบบจดัการเวบ็ไซต ์

 
ภาพท่ี 5.3 หนา้เวบ็ไซตล์็อกอินเขา้สู่ระบบจดัการเวบ็ไซตจ์ูมลา 
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5.1.4 หนา้เวบ็ไซต ์Control Panel ของโปรแกรมจูมลาท่ีใชจ้ดัการเวบ็ไซต ์

 
ภาพท่ี 5.4 หนา้เวบ็ไซต ์Control Panel ของโปรแกรมจูมลา 

5.1.5 หนา้เวบ็ไซต ์Items Manager 

 
ภาพท่ี 5.5 หนา้เวบ็ไซต ์Items Manager 
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5.1.6 หนา้เวบ็ไซตก์ารสร้าง Items 

 
ภาพท่ี 5.6 หนา้เวบ็ไซตก์ารสร้าง Items 

5.1.7 หนา้เวบ็ไซต ์Menu Manager: Menus 

 
ภาพท่ี 5.7 หนา้เวบ็ไซต ์Menu Manager: Menus 
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5.1.8 หนา้เวบ็ไซต ์Menu Manager: Menu Items 

 
ภาพท่ี 5.8 หนา้เวบ็ไซต ์Menu Manager: Menu Items 

5.1.9 หนา้เวบ็ไซต ์Media Manager ส าหรับบริหารจดัการรูปภาพ 

 
ภาพท่ี 5.9 หนา้เวบ็ไซต ์Media Manager ส าหรับบริหารจดัการรูปภาพ 
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5.1.10 หนา้เวบ็ไซต ์Comments Manager 

 
ภาพท่ี 5.10 หนา้เวบ็ไซต ์Comments Manager 

5.1.11 หนา้เวบ็ไซต ์Users Manager: Users 

 
ภาพท่ี 5.11 หนา้เวบ็ไซต ์Users Manager: Users 
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5.1.12 หนา้เวบ็ไซต ์K2 Users Manager 

 
ภาพท่ี 5.12 หนา้เวบ็ไซต ์K2 Users Manager 

5.1.13 หนา้ล็อกอินของระบบจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 

 
ภาพท่ี 5.13 หนา้ล็อกอินของระบบจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 
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5.1.14 หนา้เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 

 
ภาพท่ี 5.14 หนา้เวบ็ไซตบ์ริหารจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 

5.1.15 หนา้เวบ็ไซตเ์มนูหลกั 

 
ภาพท่ี 5.15 ส่วนแสดงเมนูหลกั 
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5.1.16 หนา้เวบ็ไซตก์ารคน้หาขอ้มูลในเวบ็ไซต ์

 
ภาพท่ี 5.16 ผลการคน้หาโดยการใช ้Search Engine 
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5.1.17 หนา้เวบ็ไซตก์ารติดต่อผูดู้แลระบบ 

 
ภาพท่ี 5.17 การติดต่อผูดู้แลระบบ 

5.1.18 หนา้เวบ็ไซตเ์มนู Facebook ของส่วนทะเบียนและประมวลผล 

 
ภาพท่ี 5.18 หนา้เวบ็ไซต ์Facebook ของส่วนทะเบียนและประมวลผล 
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5.1.19 หนา้เวบ็ไซตก์ารตอบแบบประเมินความคิดเห็น 

 
ภาพท่ี 5.19 แบบประเมินความคิดเห็น 

5.1.20 หนา้เวบ็ไซตก์ารเลือกบทความ 

 
ภาพท่ี 5.20 แสดงหนา้หมวดหมู่บทความ 
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5.1.21 หนา้เวบ็ไซตก์ารเพิ่มบทความใหม่ 

 
ภาพท่ี 5.21 แสดงหนา้ท าการเพิ่มบทความใหม่ 

5.1.22 หนา้เวบ็ไซตก์ารเขา้ชมบทความเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์

 
ภาพท่ี 5.22 หนา้เวบ็ไซตก์ารเขา้ชมบทความเน้ือหาภายในเวบ็ไซต ์
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5.1.23 หนา้เวบ็ไซตส่์วนของการแสดงความคิดเห็นทา้ยบทความ 

 
ภาพท่ี 5.23 การแสดงความคิดเห็นทา้ยบทความ 

5.1.24 หนา้เวบ็ไซตแ์สดงการใหค้ะแนนบทความ 

 

ภาพท่ี 5.24 หนา้เวบ็ไซตแ์สดงการใหค้ะแนนบทความ 
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5.2 ผลการประเมินระบบ 

การประเมินระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล 
มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูศึ้กษาไดป้ระเมินความคิดเห็นของผูใ้ช้ระบบ ซ่ึงแบ่งเป็น 5 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
กลุ่มบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา กลุ่มบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล 
กลุ่มบุคลากรสายวชิาการ กลุ่มนกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง และกลุ่มผูดู้แลระบบ โดยผูศึ้กษาได้
เลือกใชม้าตรวดัลิเคร์ท (Likert Type หรือ Likert’s Method of Summated Rating) ซ่ึงใชว้ดัเจต
คติของบุคคลท่ีมีต่อส่ิงใดๆคิดคน้โดยเรนสิส ลิเคร์ท (Rensis Likert) เป็นการออกแบบสอบถามตาม
มาตรส่วนประมาณค่า (Rating Scale) ซ่ึงเป็นเคร่ืองมือในการศึกษาท่ีใชว้ดัส่ิงท่ีเป็นนามธรรม ดว้ย
การแปลงเป็นเชิงปริมาณ โดยไดก้ าหนดขอ้ความรายการประเมินท่ีเก่ียวขอ้งกบัเจตคติท่ีตอ้งการวดัให้
ผูป้ระเมินไดแ้สดงความคิดเห็นของตนเองบนมาตรวดัท่ีเป็นช่วงของความรู้สึกโดยก าหนดไวเ้ป็น
เกณฑร์ะดบัคุณภาพ 5 ระดบั (สิน พนัธ์ุพินิจ, 2549) ดงัน้ี 

5 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมากท่ีสุด 

4 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัมาก 

3 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบัปานกลาง 
2 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 

1 หมายถึง เห็นดว้ยในระดบันอ้ยท่ีสุด 

ผูศึ้กษาไดน้ าขอ้มูลท่ีไดจ้ากแบบประเมินมาวิเคราะห์หาค่าทางสถิติดว้ยโปรแกรม SPSS for 

Windows โดยหาค่าความถ่ี (Frequency) ค่าเฉล่ีย (x̅) และค่าส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐาน (Standard 

Deviation - S.D.) เพื่อหาค่าความคิดเห็นของผูป้ระเมินในแต่ละส่วน โดยมีการก าหนดค่าช่วงคะแนน
เกณฑร์ะดบัคุณภาพ ดงัแสดงในตารางท่ี 5.1 

ตารางท่ี 5.1 เกณฑ์ระดบัคุณภาพ และการแปลความหมาย 

ช่วงค่าเฉลีย่ของเกณฑ์ระดับคุณภาพ การแปลความหมาย 

4.50 – 5.00 มากท่ีสุด 

3.50 – 4.49 มาก 

2.50 – 3.49 ปานกลาง 

1.50 – 2.49 นอ้ย 

1.00 – 1.49 นอ้ยท่ีสุด 



 

68 

แบบสอบถามน้ีไดแ้บ่งเป็นทั้งหมด 4 ตอน คือ 

ตอนท่ี 1 ขอ้มูลเบ้ืองตน้ของผูต้อบแบบสอบถาม 

ตอนท่ี 2 ความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบ 

ตอนท่ี 3 ความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ 

ตอนท่ี 4 ขอ้เสนอแนะ 

ผลจากการประเมินสรุปไดด้งัน้ี 

ตอนที ่1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม จ านวนผูต้อบแบบสอบถามมีทั้งหมด 419 คน 
สามารถแยกเป็น บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ านวน 6 คน บุคลากรฝ่ายงานอื่นที่สังก ัด
ส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 23 คน ผูดู้แลระบบจ านวน 3 คน บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 
227 คน และนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ านวน 387 คน 

ตอนที่ 2 ความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ ในการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบ      
ผูศึ้กษาไดแ้บ่งแบบประเมินเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง การประเมินความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบ
ของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา และบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล 
ส่วนท่ีสอง การประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา 
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง และส่วนท่ีสาม ความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบของผูดู้แลระบบ 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา และ
บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล จ าแนกผลการประเมินไดด้งัตารางท่ี 5.2 
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ตารางท่ี 5.2 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรฝ่ายทะเบียน
การศึกษา และบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผลท่ีมีต่อการใชง้านระบบ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

1. การเขา้สู่ระบบท าไดง่้ายและสะดวก
ต่อการใชง้าน 

8 13 8 - - 4.00 0.76 มาก 

2. การออกแบบหนา้จอมีความสวยงาม
และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการ
น าเสนอ 

4 11 14 - - 3.66 0.72 มาก 

3. การใชเ้มนูต่างๆ มีความสะดวก 9 12 8 - - 4.03 0.78 มาก 
4. เน้ือหามีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และ
อ่านเขา้ใจง่าย 

7 18 4 - - 4.10 0.62 มาก 

5. ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ 
แบบตวัอกัษร (Font) ขนาด สี มีความ
ชดัเจน ง่ายต่อการอ่าน 

12 14 3 - - 4.31 0.66 มาก 

6. เทคโนโลยีการน าเสนอส่วนรูปภาพ
และไฟล์วิดีโอ มีความเหมาะสม 
ชัดเจน และดูง่าย 

7 12 10 - - 3.90 0.77 มาก 

7. มีประกาศแจง้จากระบบเม่ือมี
ขอ้ขดัขอ้ง เช่น ระบบล่ม ฯลฯ 

1 13 15 - - 3.52 0.57 มาก 

8. การท างานของระบบสามารถแสดงผล 
ไดร้วดเร็ว 

4 7 18 - - 3.52 0.74 มาก 

9. แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบายไดช้ดัเจน       
ง่ายต่อการดูโครงสร้างของเวบ็ไซต ์

8 16 5 - - 4.10 0.67 มาก 

10. ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีความ
สะดวก ใชง้านง่าย 

16 9 4 - - 4.41 0.73 มาก 

11. การเขา้ - ออกระบบของสมาชิกท าได้
ง่าย 

9 17 3 - - 4.21 0.62 มาก 
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12. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
ท าได้ง่ายและเหมาะสม 

9 16 4 - - 4.17 0.66 มาก 

รวม 94 15
8 

95 - - 4.00 0.74 มาก 

จากตารางท่ี 5.2 สรุปไดว้า่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ านวน 6 คน และบุคลากรฝ่ายงานอ่ืน
ท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 23 คน เห็นดว้ยระดบัมากในทุกรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อ
การใชง้านระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษาและบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียน
และประมวลผลเห็นดว้ยกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้งานระบบในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ีย
มากท่ีสุด คือ ส่วนของการติดต่อผูดู้แลระบบมีความสะดวก ใชง้านง่าย มีค่าเฉล่ีย 4.41 

ส าหรับความคิดเห็นด้วยในระดับมากกับรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้งานระบบท่ีมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 4.49 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ แบบตวัอกัษร (Font) ขนาด สี มีความชดัเจน ง่ายต่อ
การอ่าน มีค่าเฉล่ีย 4.31 

2) การเขา้ - ออกระบบของสมาชิกท าไดง่้าย มีค่าเฉล่ีย 4.21 
3) การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกท าไดง่้ายและเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.17 
4) เน้ือหามีความเหมาะสม ถูกตอ้ง อ่านเขา้ใจง่าย และแผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบายไดช้ดัเจน ง่าย

ต่อการดูโครงสร้างของเวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ีย 4.10 
5) การใชเ้มนูต่างๆ มีความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.03 
6) การเขา้สู่ระบบท าไดง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.00 
7) เทคโนโลยกีารน าเสนอส่วนรูปภาพและไฟลว์ิดีโอ มีความเหมาะสม ชดัเจน และดูง่าย มี

ค่าเฉล่ีย 3.90 
8) การออกแบบหนา้จอมีความสวยงาม และมีความคิดสร้างสรรคใ์นการน าเสนอ มีค่าเฉล่ีย 3.66 
9) การท างานของระบบสามารถแสดงผลได้รวดเร็ว และมีประกาศแจง้จากระบบเม่ือมี

ขอ้ขดัขอ้ง เช่น ระบบล่ม ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 3.52 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใช้งานระบบของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ าแนกผลการประเมินไดด้งัตารางท่ี 5.3 
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ตารางท่ี 5.3 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรสายวิชาการและ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงท่ีมีต่อการใชง้านระบบ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

1. การเขา้สู่ระบบท าไดง่้ายและ
สะดวกต่อการใชง้าน 

217 283 114 - - 4.17 0.72 มาก 

2. การออกแบบหนา้จอมีความ
สวยงาม และมีความคิดสร้างสรรค์
ในการน าเสนอ 

80 235 268 31 - 3.59 0.78 มาก 

3. การใชเ้มนูต่างๆ มีความสะดวก 76 313 225 - - 3.76 0.66 มาก 
4. เน้ือหามีความเหมาะสม ถูกตอ้ง 
และอ่านเขา้ใจง่าย 

148 309 157 - - 3.99 0.71 มาก 

5. ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ 
แบบตวัอกัษร (Font) ขนาด สี  

 มีความชดัเจน ง่ายต่อการอ่าน 

182 332 100 - - 4.13 0.66 มาก 

6. เทคโนโลยกีารน าเสนอส่วน
รูปภาพและไฟลว์ดีิโอ มีความ
เหมาะสม ชดัเจน และดูง่าย 

135 308 171 - - 3.94 0.70 มาก 

7. มีประกาศแจง้จากระบบ เม่ือมี
ขอ้ขดัขอ้ง เช่น ปัญหาระบบล่ม 
ฯลฯ 

61 243 310 - - 3.59 0.66 มาก 

8. การท างานของระบบสามารถ
แสดงผลไดร้วดเร็ว 

86 233 286 9 - 3.64 0.73 มาก 

9. แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบายไดช้ดัเจน 
ง่ายต่อการดูโครงสร้างของ
เวบ็ไซต ์

116 279 219 - - 3.83 0.72 มาก 
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10. ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีความ
สะดวก ใชง้านง่าย 

236 249 126 3 - 4.17 0.76 มาก 

รวม 1,337 2,784 1,976 43 - 3.88 0.74 มาก 

จากตารางท่ี 5.3 สรุปไดว้่า บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 227 คน และนกัศึกษามหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง จ านวน 387 คน เห็นดว้ยระดบัมากในทุกรายการความคิดเห็นที่มีต่อการใช้งานระบบ
การจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
กล่าวคือ บุคลากรสายวิชาการและนกัศึกษามหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง เห็นดว้ยกบัรายการความคิดเห็น
ท่ีมีต่อการใช้งานระบบในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ส่วนการติดต่อผูดู้แลระบบมีความ
สะดวก ใชง้านง่าย และส่วนการเขา้สู่ระบบท าไดง่้ายและสะดวกต่อการใชง้าน มีค่าเฉล่ีย 4.17 

ส าหรับความคิดเห็นด้วยในระดับมากกับรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้งานระบบท่ีมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 4.49 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ แบบตวัอกัษร (Font) ขนาด สี มีความชดัเจน ง่ายต่อ
การอ่าน มีค่าเฉล่ีย 4.13 

2) เน้ือหามีความเหมาะสม ถูกตอ้ง และอ่านเขา้ใจง่าย มีค่าเฉล่ีย 3.99 
3) เทคโนโลยกีารน าเสนอส่วนรูปภาพและไฟลว์ิดีโอ มีความเหมาะสม ชดัเจน และดูง่าย มี

ค่าเฉล่ีย 3.94 
4) แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบายไดช้ดัเจน ง่ายต่อการดูโครงสร้างของเวบ็ไซต ์มีค่าเฉล่ีย 3.83 
5) การใชเ้มนูต่างๆ มีความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 3.76 
6) การท างานของระบบสามารถแสดงผลไดร้วดเร็ว มีค่าเฉล่ีย 3.64 
7) การออกแบบหน้าจอมีความสวยงาม มีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ  และมี

ประกาศแจง้จากระบบเม่ือมีขอ้ขดัขอ้ง เช่น ปัญหาระบบล่ม ฯลฯ มีค่าเฉล่ีย 3.59 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบของผูดู้แลระบบ จ าแนกผลการประเมินไดด้งั
ตารางท่ี 5.4 
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ตารางท่ี 5.4 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูดู้แลระบบท่ีมีต่อการใช้
งานระบบ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

1. การเขา้สู่ระบบในส่วนหนา้เวบ็มี
ความสะดวกและง่าย 

- 2 1 - - 3.67 0.58 มาก 

2. การเขา้สู่ระบบในส่วนผูดู้แลระบบ
มีความสะดวกและง่าย 

1 1 1 - - 4.00 1.00 มาก 

3. โปรแกรมท่ีใชพ้ฒันาระบบมีความ
ยาก - ง่ายเหมาะสมกบัความ
ตอ้งการของระบบ 

1 2 - - - 4.33 0.58 มาก 

4. การออกแบบหนา้จอมีความ
สวยงาม เป็นสัดส่วน และมีความคิด
สร้างสรรคใ์นการน าเสนอ 

1 1 1 - - 4.00 1.00 มาก 

5. การใชเ้มนูต่างๆ มีความสะดวก ไม่
ซบัซอ้น 

- 2 1 - - 3.67 0.58 มาก 

6. ความเหมาะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ 
แบบตวัอกัษร (Font) ขนาด สี        
มีความชดัเจน ง่ายต่อการอ่าน 

- 3 - - - 4.00 0.00 มาก 

7. เทคโนโลยกีารน าเสนอส่วนรูปภาพ 
ไฟลว์ดีิโอ และเสียง มีความ
เหมาะสม ชดัเจน และดูง่าย 

- 2 1 - - 3.67 0.58 มาก 

8. การประกาศแจง้จากระบบเม่ือเกิด
ขอ้ผดิพลาด มีความเหมาะสม เขา้ใจ
ง่าย 

1 1 1 - - 4.00 1.00 มาก 
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9. การท างานของระบบสามารถ
แสดงผลไดร้วดเร็ว 

- 2 1 - - 3.67 0.58 มาก 

10. ระบบสามารถเรียกใชง้านไดทุ้กท่ี 
ทุกเวลา 

3 - - - - 5.00 0.00 มาก
ท่ีสุด 

ตารางท่ี 5.4 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของผูดู้แลระบบท่ีมีต่อการใช้
งานระบบ (ต่อ) 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

11. แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบายไดช้ดัเจน 
ง่ายต่อการดูโครงสร้างของ
เวบ็ไซต ์

1 2 - - - 4.33 0.58 มาก 

12. ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีความ
สะดวก ใชง้านง่าย 

1 2 - - - 4.33 0.58 มาก 

13. ระบบการบริหารจดัการเวบ็บอร์ด
เขา้ถึงง่าย สะดวกต่อการใชง้าน
และมีความรวดเร็วในการท างาน 

- 2 1 - - 3.67 0.58 มาก 

14. การเขา้ - ออกระบบของสมาชิก
ท าไดง่้าย 

1 2 - - - 4.33 0.58 มาก 

15. การจัดการข้อมูลของสมาชิก   
ท าไดง่้ายและเหมาะสม 

- 3 - - - 4.00 0.00 มาก 

16. การแสดงความคิดเห็นของสมาชิก
ท าไดง่้ายและเหมาะสม 

1 2 - - - 4.33 0.58 มาก 

17. การบ ารุงรักษาระบบท าไดง่้าย 
สามารถแกไ้ขขอ้ผิดพลาด 
ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบให้
รองรับความตอ้งการใหม่ๆ  

 ท่ีเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้ระบบ หรือ 
 เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพใหก้บัระบบ 

- 2 1 - - 3.67 0.58 มาก 
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รวม 11 29 8 - - 4.06 0.63 มาก 

จากตารางท่ี 5.4 สรุปไดว้า่ ผูดู้แลระบบ จ านวน 3 คน เห็นดว้ยระดบัมากถึงมากท่ีสุดในรายการ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้งานระบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ ผูดู้แลระบบเห็นดว้ยกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการ
ใชง้านระบบในระดบัมากท่ีสุด คือ ระบบสามารถเรียกใชง้านไดทุ้กท่ี ทุกเวลา มีค่าเฉล่ีย 5.00 

ส าหรับความคิดเห็นด้วยในระดับมากกับรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการใช้งานระบบท่ีมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 4.49 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) โปรแกรมท่ีใช้พฒันาระบบมีความยาก - ง่ายเหมาะสมกบัความตอ้งการของระบบ ใช้
งานง่าย การเขา้-ออกระบบของสมาชิกท าไดง่้าย การแสดงความคิดเห็นของสมาชิกท า
ได้ง่ายและเหมาะสม แผนผงัเว็บไซต์อธิบายได้ชัดเจน ง่ายต่อการดูโครงสร้างของ
เวบ็ไซต ์และส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีความสะดวก มีค่าเฉล่ีย 4.33 

2) การเขา้สู่ระบบในส่วนผูดู้แลระบบมีความสะดวกและง่าย การออกแบบหนา้จอมีความ
สวยงาม เป็นสัดส่วน และมีความคิดสร้างสรรค์ในการน าเสนอ ความเหมาะสมของ
ตวัอกัษร ไดแ้ก่ แบบตวัอกัษร (Font) ขนาด สี มีความชดัเจน ง่ายต่อการอ่าน การประกาศ
แจง้จากระบบเม่ือเกิดขอ้ผิดพลาดมีความเหมาะสมเขา้ใจง่าย และการจดัการขอ้มูลของ
สมาชิกท าไดง่้ายและเหมาะสม มีค่าเฉล่ีย 4.00 

3) การเขา้สู่ระบบในส่วนหน้าเวบ็มีความสะดวกและง่าย การใชเ้มนูต่างๆ มีความสะดวก 
ไม่ซบัซ้อน เทคโนโลยีการน าเสนอส่วนรูปภาพ ไฟล์วิดีโอ และเสียง มีความเหมาะสม 
ชดัเจน และดูง่าย การท างานของระบบสามารถแสดงผลไดร้วดเร็ว ระบบการบริหาร
จดัการเวบ็ไซต์เขา้ถึงง่าย สะดวกต่อการใช้งานและมีความรวดเร็วในการท างาน การ
บ ารุงรักษาระบบท าได้ง่าย สามารถแก้ไขข้อผิดพลาด ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบให้
รองรับความตอ้งการใหม่ๆ ท่ีเพิ่มข้ึนของผูใ้ช้ระบบ หรือเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพให้กบั
ระบบ มีค่าเฉล่ีย 3.67 

 ตอนที่ 3 ความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ ในการประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ 
ผูศึ้กษาไดแ้บ่งแบบประเมินเป็น 3 ส่วน คือ ส่วนท่ีหน่ึง การประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้
ของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนท่ีสอง การประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ของ
บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล และส่วนท่ีสาม การประเมินความคิดเห็น
ต่อการจดัการความรู้ของบุคลากรสายวชิาการและนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
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ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ของบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ าแนกผล
การประเมินไดด้งัตารางท่ี 5.5 

 

 

 

ตารางท่ี 5.5 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรฝ่ายทะเบียน
การศึกษาท่ีมีต่อการจดัการความรู้ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

1. การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลความรู้ใน
ส่วนน าเสนอขอ้มูลหนา้หลกัมี
ความเหมาะสม และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

1 2 3 - - 3.67 0.82 มาก 

2. การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของ
สมาชิก ช่วยใหผู้ท่ี้สนใจไดรั้บ
ความรู้ตามความตอ้งการ 

1 2 3 - - 3.67 0.82 มาก 

3. ความรู้ท่ีไหลเวยีนในเวบ็ไซตท์ าให้
ผูท่ี้สนใจมีความรู้มากข้ึน 

2 2 2 - - 4.00 0.89 มาก 

4. ขอ้มูลความรู้ในระบบจะช่วยใหผู้ท่ี้
สนใจสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไป
ฝึกปฏิบติัไดด้ว้ยตนเอง 

2 3 1 - - 4.17 0.75 มาก 

5. ท่านสามารถแบ่งปันความรู้ไดอ้ยา่ง
สะดวก และสามารถปรับเปล่ียน
ขอ้มูลความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว 

2 3 1 - - 4.17 0.75 มาก 

6. ระบบน้ีช่วยแบ่งเบาภาระการ
ถ่ายทอดความรู้ของท่าน 

2 2 2 - - 4.00 0.89 มาก 

7. ท่านมีความเตม็ใจร่วมแบ่งปัน
ความรู้ในระบบน้ี 

2 4 - - - 4.33 0.52 มาก 
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8. ระบบการให้คะแนนบทความมี
ความเหมาะสมและช่วยจูงใจให้
เขา้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ 

- 2 3 1 - 3.17 0.75 ปาน
กลาง 

9. ความรู้ในระบบมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์ร 

2 3 1 - - 4.17 0.75 มาก 

 

ตารางท่ี 5.5 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรฝ่ายทะเบียน
การศึกษาท่ีมีต่อการจดัการความรู้ (ต่อ) 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

10. ถา้มีโอกาสท่านจะเขา้มาร่วม
แบ่งปันความรู้ในระบบน้ีอีก 

3 3 - - - 4.50 0.55 มาก
ท่ีสุด 

11. ท่านคิดวา่ในอนาคตระบบน้ีจะ
สามารถพฒันาไปสู่การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

2 2 2 - - 4.00 0.89 มาก 

12. ระบบน้ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่ง
หรือแนวทางในการพฒันาระบบ
การจดัการความรู้ใหก้บัฝ่ายงาน
อ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล หรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ได ้

2 3 1 - - 4.17 0.75 มาก 

รวม 21 31 19 1 - 3.99 0.83 มาก 

จากตารางท่ี 5.5 สรุปไดว้า่ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา จ านวน 6 คน เห็นดว้ยระดบัปานกลาง
ถึงมากท่ีสุดในรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษาเห็นดว้ยกบัรายการ
ความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้ในระดับมากท่ีสุด คือ ถ้ามีโอกาสท่านจะเขา้มาร่วมแบ่งปัน
ความรู้ในระบบน้ีอีก มีค่าเฉล่ีย 4.50 
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ส าหรับความคิดเห็นด้วยในระดับมากกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 4.49 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ท่านมีความเตม็ใจร่วมแบ่งปันความรู้ในระบบน้ี มีค่าเฉล่ีย 4.33 
2) ขอ้มูลความรู้ในระบบจะช่วยให้ผูท่ี้สนใจสามารถน าความรู้ท่ีไดรั้บไปฝึกปฏิบติัไดด้ว้ย

ตนเอง ท่านสามารถแบ่งปันความรู้ได้อย่างสะดวก และสามารถปรับเปล่ียนข้อมูล
ความรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว ความรู้ในระบบมีคุณค่าและประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองค์กร  
ระบบน้ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งหรือแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ให้กบั
ฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงานอ่ืนๆได ้มีค่าเฉล่ีย 4.17 

3) ความรู้ท่ีไหลเวียนในเวบ็ไซตท์  าให้ผูท่ี้สนใจมีความรู้มากข้ึน ระบบน้ีช่วยแบ่งเบาภาระ
การถ่ายทอดความรู้ของท่าน ท่านคิดวา่ในอนาคตระบบน้ีจะสามารถพฒันาไปสู่การเป็น
สังคมแห่งการเรียนรู้ มีค่าเฉล่ีย 4.00 

4) การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลความรู้ในส่วนน าเสนอขอ้มูลหน้าหลกัมีความเหมาะสม และ
เอ้ือต่อการเรียนรู้ การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของสมาชิก ช่วยให้ผูท่ี้สนใจได้รับ
ความรู้ตามความตอ้งการ มีค่าเฉล่ีย 3.67 

นอกจากน้ียงัมีระดบัความคิดเห็นด้วยในระดบัปานกลางกบัรายการความคิดเห็นที่มีต่อ
การจดัการความรู้ท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 – 3.49 คือ ระบบการให้คะแนนบทความ มีความเหมาะสม
และช่วยจูงใจใหเ้ขา้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.17 

ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ของบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียน
และประมวลผล จ าแนกผลการประเมินไดด้งัตารางท่ี 5.6 

ตารางท่ี 5.6 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ี
สังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผลท่ีมีต่อการจดัการความรู้ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

1. การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลความรู้ใน
ส่วนน าเสนอขอ้มูลหนา้หลกัมี
ความเหมาะสม และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

2 12 9 - - 3.70 0.63 มาก 
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2. การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของ
สมาชิก ช่วยใหไ้ดรั้บความรู้ตาม
ความตอ้งการ 

1 10 12 - - 3.52 0.59 มาก 

3. ความรู้ท่ีไหลเวยีนในเวบ็ไซตช่์วย
ใหมี้ความรู้มากข้ึน 

4 11 8 - - 3.83 0.72 มาก 

4. ความรู้ท่ีไดจ้ากระบบสามารถน าไป
ฝึกปฏิบติัเพื่อใหเ้กิดความช านาญ
ในการปฏิบติังานดว้ยตนเอง 

2 8 13 - - 3.52 0.67 มาก 

 

ตารางท่ี 5.6 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ี
สังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผลท่ีมีต่อการจดัการความรู้ (ต่อ) 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

5. ระบบการใหค้ะแนนบทความ  
 มีความเหมาะสมและช่วยจูงใจให้
เขา้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ 

1 5 15 2 - 3.22 0.67 ปาน
กลาง 

6. ระบบการจดัการความรู้น้ีช่วย
แกปั้ญหาการเดินทางไปรับการ
ถ่ายทอดความรู้โดยตรงจาก
บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

2 9 11 1 - 3.52 0.73 มาก 

7. ความรู้ในระบบมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์ร 

4 15 4 - - 4.00 0.60 มาก 

8. ถา้มีโอกาสท่านจะเขา้มาร่วม
แบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ใน
ระบบน้ีอีก 

3 10 10 - - 3.70 0.70 มาก 

9. ท่านคิดวา่ในอนาคตระบบน้ีจะ
สามารถพฒันาไปสู่การเป็นสังคม
แห่งการเรียนรู้ 

4 10 9 - - 3.78 0.74 มาก 
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10. ระบบน้ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่ง
หรือแนวทางในการพฒันาระบบ
การจดัการความรู้ใหก้บัฝ่ายงานอ่ืน
ท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล หรือหน่วยงานอ่ืนๆได ้

3 14 6 - - 3.87 0.63 มาก 

รวม 26 104 97 3 - 3.67 0.69 มาก 

จากตารางท่ี 5.6 สรุปไดว้า่ บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล จ านวน 23 คน 
เห็นดว้ยในระดบัมากในทุกรายการความคิดเห็นที่มีต่อการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยแม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ บุคลากรฝ่ายงานอ่ืนที่สังก ัด
ส่วนทะเบียนและประมวลผลเห็นดว้ยกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้ในระดบัมาก
โดยมีค่าเฉล่ียมากท่ีสุด คือ ความรู้ในระบบมีคุณค่าและประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์ร มีค่าเฉล่ีย 4.00 

ส าหรับความคิดเห็นด้วยในระดับมากกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 4.49 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ระบบน้ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่งหรือแนวทางในการพฒันาระบบการจดัการความรู้ให้กบั
ฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงานอ่ืนๆได ้มีค่าเฉล่ีย 3.87 

2) ความรู้ท่ีไหลเวยีนในเวบ็ไซตช่์วยใหมี้ความรู้มากข้ึน มีค่าเฉล่ีย 3.83 
3) ท่านคิดว่าในอนาคตระบบน้ีจะสามารถพฒันาไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ มี

ค่าเฉล่ีย 3.78 
4) การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลความรู้ในส่วนน าเสนอขอ้มูลหน้าหลกัมีความเหมาะสม และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ถา้มีโอกาสท่านจะเขา้มาร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ในระบบน้ีอีก 
มีค่าเฉล่ีย 3.70 

5) การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของสมาชิก ช่วยให้ได้รับความรู้ตามความต้องการ 
ความรู้ท่ีไดจ้ากระบบสามารถน าไปฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิดความช านาญในการปฏิบติังาน
ดว้ยตนเอง ระบบการจดัการความรู้น้ีช่วยแกปั้ญหาการเดินทางไปรับการถ่ายทอดความรู้
โดยตรงจากบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา มีค่าเฉล่ีย 3.52 

นอกจากน้ีความคิดเห็นดว้ยในระดบัปานกลางกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้
ท่ีมีค่าเฉล่ียตั้งแต่ 2.50 – 3.49 คือ ระบบการให้คะแนนบทความ มีความเหมาะสมและช่วยจูงใจให้เขา้
ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ มีค่าเฉล่ีย 3.22 
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ผลการประเมินความคิดเห็นต่อการจัดการความรู้ของบุคลากรสายวิชาการและนักศึกษา
มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง จ าแนกผลการประเมินไดด้งัตารางท่ี 5.7 

 

 

 

 

 

 

ตารางท่ี 5.7 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรสายวิชาการและ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงท่ีมีต่อการการจดัการความรู้ 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

1. การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลความรู้ใน
ส่วนน าเสนอขอ้มูลหนา้หลกัมี
ความเหมาะสม และเอ้ือต่อการ
เรียนรู้ 

159 304 143 8 - 4.00 0.74 มาก 

2. การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของ
สมาชิก ช่วยใหไ้ดรั้บความรู้ตาม
ความตอ้งการ 

141 316 156 1 - 3.97 0.70 มาก 

3. ความรู้ท่ีไหลเวียนในเว็บไซต์  
ช่วยใหท้่านไดท้ราบความรู้ท่ีอยูใ่น 

 ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วน
ทะเบียนและประมวลผลมากข้ึน 

160 340 114 - - 4.07 0.66 มาก 

4. ความรู้ในระบบเอ้ือต่อการเรียนรู้
ของคนทุกกลุ่ม 

136 271 186 21 - 3.85 0.80 มาก 

5. ระบบการใหค้ะแนนบทความ  154 272 181 7 - 3.93 0.77 มาก 
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 มีความเหมาะสมและช่วยจูงใจให้
เขา้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ 

6. ความรู้ในระบบมีคุณค่าและ
ประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์ร 

158 314 142 - - 4.03 0.70 มาก 

7. ถา้มีโอกาสท่านจะเขา้มาร่วม
แบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ใน
ระบบน้ีอีก 

146 280 188 - - 3.93 0.73 มาก 

8. ในอนาคตท่านอาจไปติดต่อฝ่าย
ทะเบียนการศึกษา เพื่อต้องการ
รับข้อมูลความรู้จากฝ่ายทะเบียน
การศึกษาโดยตรงด้วยตนเอง  

156 294 161 3 - 3.98 0.73 มาก 

ตารางท่ี 5.7 ตารางแสดงค่าความถ่ี ค่าเฉล่ียและส่วนเบ่ียงเบนมาตรฐานของบุคลากรสายวิชาการและ
นกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงท่ีมีต่อการการจดัการความรู้ (ต่อ) 

รายการ 

ระดับความคิดเห็น 

5 4 3 2 1 x̅ S.D. 
แปล
ความ 

9. ท่านคิดว่าในอนาคตระบบน้ีจะ
สามารถพฒันาองคก์รของท่าน
ไปสู่การเป็นสังคมแห่งการเรียนรู้ 

120 277 206 11 - 3.82 0.76 มาก 

10. ระบบน้ีสามารถใชเ้ป็นตวัอยา่ง
หรือแนวทางในการพฒันาระบบ
การจดัการความรู้ใหก้บัฝ่ายงาน
อ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล หรือหน่วยงานอ่ืนๆ
ได ้

188 292 134 - - 4.09 0.72 มาก 

รวม 1,518 2,960 1,611 51 - 3.97 0.74 มาก 

จากตารางท่ี 5.7 สรุปไดว้า่ บุคลากรสายวิชาการ จ านวน 387 คน และนกัศึกษามหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง จ านวน 387 คน เห็นดว้ยในระดบัมากในทุกรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้
ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง กล่าวคือ บุคลากรสาย



 

83 

วชิาการและนกัศึกษามหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวงเห็นดว้ยกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้
ในระดบัมากโดยมีค่าเฉล่ียมากที่สุด คือ ระบบน้ีสามารถใช้เป็นตวัอย่างหรือแนวทางในการพฒันา
ระบบการจดัการความรู้ให้กบัฝ่ายงานอ่ืนท่ีสังกดัส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงานอ่ืนๆได ้
มีค่าเฉล่ีย 4.09 

ส าหรับความคิดเห็นด้วยในระดับมากกบัรายการความคิดเห็นท่ีมีต่อการจดัการความรู้ท่ีมี
ค่าเฉล่ียตั้งแต่ 3.50 – 4.49 มีรายการดงัต่อไปน้ี 

1) ความรู้ท่ีไหลเวียนในเวบ็ไซตช่์วยให้ท่านไดท้ราบความรู้ท่ีอยูใ่นฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผลมากข้ึน ค่าเฉล่ีย 4.07 

2) ความรู้ในระบบมีคุณค่าและประโยชน์ต่อหน่วยงานหรือองคก์ร ค่าเฉล่ีย 4.03 
3) การแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลความรู้ในส่วนน าเสนอขอ้มูลหน้าหลกัมีความเหมาะสม และ

เอ้ือต่อการเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย 4.00 
4) ในอนาคตท่านอาจไปติดต่อฝ่ายทะเบียนการศึกษา เพื่อตอ้งการรับขอ้มูลความรู้จากฝ่าย

ทะเบียนการศึกษาโดยตรงดว้ยตนเอง ค่าเฉล่ีย 3.98 
5) การแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ของสมาชิก ช่วยให้ได้รับความรู้ตามความต้องการ 

ค่าเฉล่ีย 3.97 
6) ระบบการให้คะแนนบทความ มีความเหมาะสมและช่วยจูงใจให้เข้าร่วมแบ่งปัน 

แลกเปล่ียนความรู้ และถา้มีโอกาสท่านจะเขา้มาร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนความรู้ในระบบ
น้ี ค่าเฉล่ีย 3.93 

7) ความรู้ในระบบเอ้ือต่อการเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม ค่าเฉล่ีย 3.85 
8) ท่านคิดว่าในอนาคตระบบน้ีจะสามารถพฒันาองค์กรของท่านไปสู่การเป็นสังคมแห่ง

การเรียนรู้ ค่าเฉล่ีย 3.82 

ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ แบบประเมินความคิดเห็น การใชร้ะบบการจดัการความรู้ฝ่ายทะเบียน
การศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง ผูป้ระเมินไดใ้หข้อ้เสนอแนะดงัน้ี 

1) ความคิดเห็นต่อการใชง้านระบบ 
1.1) ใชป้ระโยชน์จากส่ือสังคมออนไลน์ไดดี้ ท าให้สามารถแบ่งปันขอ้มูล ความรู้ของ

ฝ่ายทะเบียนการศึกษาไดเ้ป็นอยา่งดี เขา้กบัยคุสมยั 
1.2) ควรน าเสนอขอ้มูลเป็นภาษาองักฤษดว้ย จะได้เอ้ือต่อการให้ขอ้มูลของนกัศึกษา

และคณาจารยช์าวต่างประเทศ 
2) ความคิดเห็นต่อการจดัการความรู้ 
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2.1) ความรู้ของฝ่ายทะเบียนการศึกษาท่ีน าเสนอบนระบบเป็นประโยชน์อยา่งมากแก่
นกัศึกษา คณาจารยแ์ละบุคลากรท่ีเก่ียวขอ้ง 

2.2) อธิบายเน้ือหารายละเอียดไดดี้ มีภาพหนา้จอประกอบอยา่งชดัเจน 
3) อ่ืนๆ 

3.1) ควรปรับปรุงและเพิ่มขอ้มูล ความรู้ใหม่ๆอย่างสม ่าเสมอ เพื่อตอบสนองความ
ตอ้งการของผูใ้ชง้านไดอ้ยา่งต่อเน่ือง 

3.2) ควรมีขอ้มูล ความรู้ของฝ่ายงานอ่ืน ในส่วนทะเบียนและประมวลผล 
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ภาคผนวก ก 

คู่มือการใช้งานระบบ 

 

การใชง้านระบบการจดัการฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลยั
แม่ฟ้าหลวง ไดแ้บ่งกลุ่มผูใ้ชเ้ป็น 2 ส่วน คือ ส่วนของผูดู้แลระบบและส่วนของผูใ้ชง้านทัว่ไป ทั้งน้ี
สามารถเขา้ใชง้านไดโ้ดยการเขา้สู่ระบบอินเทอร์เน็ต ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 

1. ส่วนของผู้ดูแลระบบ 

1.1 การเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ 

การเรียกใชง้านสามารถใชโ้ปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ (แนะน าใชโ้ปรแกรม Google Chrome) 

โดยพมิพช่ื์อเวบ็ไซต ์www.kmregmfu.com ในช่อง Address Bar แลว้กดปุ่ ม Enter ดงัภาพที่ ก.1 

 

ภาพที่ ก.1 การพมิพช่ื์อเวบ็ไซตเ์พือ่เขา้ชม 

เม่ือเขา้สู่หนา้แรกของเวบ็ไซต ์จะแสดงผลดงัภาพที่ ก.2 

 

ภาพที่ ก.2 หนา้เวบ็ไซต ์www.kmregmfu.com  
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1.2 การล็อกอินจากหน้าแรกของเว็บไซต์ 

หลงัจากเขา้สู่หนา้แรกของเวบ็ไซตแ์ลว้ ผูดู้แลระบบสามารถกรอกช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่นและ 
Secret Key (ถ้าก าหนด) ในส่วน “เขา้สู่ระบบ” เพื่อเรียกการแสดงผล “เมนูส าหรับผูดู้แล
ระบบ” แสดงดงัภาพที ่ก.3 และ ก.4 ตามล าดบั 

 

ภาพที ่ก.3 ส่วนล็อกอินเขา้สู่ระบบ 

 

ภาพที่ ก.4 หนา้จอแสดงรายการเมนูส าหรับผูดู้แลระบบ 

เม่ือล็อกอินผ่าน จะมีรายการ “เมนูส าหรับผูดู้แลระบบ” แสดงขึ้นมาซ่ึงเมนูจะอยูด่า้นขวา 
(แสดงผลเฉพาะสิทธ์ิผูดู้แลระบบ) มีรายการให้เลือกใช้งานระหว่างระบบจัดการโฮสต์
เซิร์ฟเวอร์ และระบบจดัการเวบ็ไซต ์การที่ผูดู้แลระบบมีขั้นตอนการเขา้หลายขั้นเพราะตอ้งการ
รักษาความปลอดภยั 
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1.3 การล็อกอินเข้าสู่หน้าระบบจัดการเว็บไซต์ 

เม่ือผูดู้แลระบบเลือกเขา้สู่หนา้ระบบจดัการเวบ็ไซต ์จะปรากฏหนา้จอแสดงผลใหก้รอก
ช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น เพือ่ท  าการล็อกอินเขา้สู่โปรแกรมจูมลา ดงัภาพที่ ก.5 

 

ภาพที่ ก.5 หนา้ล็อกอินเขา้สู่ระบบจดัการเวบ็ไซตข์องจูมลา 

 

ภาพที่ ก.6 หนา้จอ Control Panel ของโปรแกรมจูมลา 

Tool Bar 

Work Space 

 

Module Admin 

 

Menu Bar 
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จากภาพที่ ก.6 จะเห็นวา่ส่วนประกอบหนา้จอโปรแกรมจูมลา แบ่งเป็น 4 ส่วน ไดแ้ก่ 

1) Menu Bar เป็นแถบค าสัง่ส าหรับการท างาน 

2) Tool Bar เป็นแถบเคร่ืองมือใชช่้วยในการท างาน 

3) Work Space เป็นพื้นที่ท  างาน ใชจ้ดัการเน้ือหาบนเวบ็ไซต ์

4) Module Admin เป็นส่วนก าหนดการตั้งค่าต่างๆ 

1.4 การก าหนดโครงสร้างของเนื้อหา 
เม่ือผูดู้แลระบบเขา้สู่หน้า Control Panel ของโปรแกรมจูมลาแล้ว สามารถก าหนด

โครงสร้างของเน้ือหาเพื่อใส่ข้อมูลประเภทต่างๆ ที่ได้จัดเตรียมไว้ โดยเลือกใช้เมนู 
Components แลว้เลือก K2 (ภาพที่ ก.7) ซ่ึงโครงสร้างของการสร้างเน้ือหาประกอบไปดว้ย 
2 ส่วน ไดแ้ก่ Categories และ Items โดยมีความหมายดงัน้ี 

 ช่ือ ความหมาย ตวัอยา่ง 
1) Categories หมวดหมู่ของเน้ือหา งานลงทะเบียนเรียน 

2) Items  เน้ือหา   การลงทะเบียนเรียน (ส าหรับนกัศึกษา) 

 

ภาพที่ ก.7 การเรียกใช ้Components K2 
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1.5 การสร้างและแก้ไข Categories 

เม่ือเขา้สู่หน้า Categories เรียบร้อยแลว้ ให้คลิกปุ่ ม “New” เพื่อเร่ิมสร้าง Categories 

หรือหมวดหมู่ของเน้ือหาที่ตอ้งการ ดงัภาพที่ ก.8 

 

ภาพที่ ก.8 การเรียกใช ้Categories 

จากนั้นใหใ้ส่ขอ้มูลตามหวัขอ้ต่างๆ ซ่ึงแสดงดงัภาพที่ ก.9 

 

ภาพที่ ก.9 หนา้จอของการสร้าง Category ใหม่ 

จาก ภาพที่ ก.9 จะเห็นว่าหน้าจอการสร้าง Category ใหม่ ประกอบไปด้วย 3 ส่วน 
ไดแ้ก่ 
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ส่วนที่ 1 Detail 

1) Title ให้ใส่ช่ือของ Category ลงไป เช่น งาน
 ลงทะเบียนเรียน 

2) Title alias (URL) ให้ใส่ช่ือรอง ถ้าว่างไวร้ะบบจะสร้างให้
 เองโดยใส่เป็นวนัที่ 

3) Parent category ประเภทหลกั 
4) Inherit parameter options ตวัเลือกในสืบทอดพารามิเตอร์จากหมวดใด 

 from category  
5) Associated “Extra Fields Group” เลือกที่เก่ียวขอ้ง “กลุ่มเขตขอ้มูลพเิศษ” 
6) Published เลือกวา่จะเผยแพร่ Category น้ีหรือไม่ 

7) Access level เลือกระดับสิทธ์ิของผูใ้ช้งานที่สามารถ
 เขา้ถึงได ้

8) Language เลือกใหแ้สดงในภาษาใดบา้ง 

ส่วนที่ 2 Description 

เป็นส่วนของการใส่รายละเอียด ซ่ึงอาจใส่รายละเอียดเก่ียวกับ Category ที่
สร้างใหม่น้ี วา่เป็นหมวดหมู่ที่มีเน้ือหาเก่ียวกบัอะไรหรือจะเวน้วา่งก็ได ้

ส่วนที่ 3 Tool Bar 

1) ปุ่ ม Save & Close ใชบ้นัทึก แลว้กลบัสู่หนา้ Categories 

2) ปุ่ ม Save & New ใชบ้นัทึก แลว้กลบัสู่หนา้จอของการสร้าง Categories ใหม่ 

3) ปุ่ ม Save ใชบ้นัทึก แลว้ยงัคงอยูห่นา้เดิม 

4) ปุ่ ม Cancel ใชใ้นการยกเลิก 
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ส าหรับการแก้ไข  Category ให้ค ลิกค าสั่ ง  Components ► K2 ► Categories 

จากนั้นใหค้ลิกเลือก Category ที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัภาพที่ ก.10 

 

ภาพที่ ก.10 หนา้จอแกไ้ข Category 

1.6 การสร้างและแก้ไข Items 

การสร้าง Items หรือเน้ือหา จะเป็นขั้นตอนหลงัจากสร้าง Categories ไวแ้ลว้ วธีิสร้าง 
Items ใหค้ลิกที่เมนู “Items” เพือ่เขา้สู่หนา้จอการจดัการ Items ดงัภาพที่ ก.11 จากนั้นคลิกที่
ปุ่ ม “New” ดงัภาพที่ ก.11 

 

ภาพที่ ก.11 การเรียกใช ้Items Manager 
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ภาพที่ ก.12 หนา้จอการสร้าง Items ใหม่ 

จาก ภาพที่ ก.13 จะเห็นว่าหน้าจอการสร้าง Items ใหม่ เหมือนกับหน้าจอการสร้าง 
Category ใหม่ แต่ทั้งน้ียงัมีความแตกต่างที่การสร้าง Items หรือเน้ือหา จะตอ้งระบุ Category 

หรือหมวดหมู่ของเน้ือหาดว้ย ยกเวน้กรณีตอ้งการสร้าง Items ใหม่โดยไม่ระบุหมวดหมู่ก็ให้
เลือก Uncategorized 

ส าหรับการแก้ไข Items ให้คลิกค าสั่ง Components ► K2 ► Items แล้วให้คลิก
เลือก Items ที่ตอ้งการแกไ้ข (ขั้นตอนเหมือนการแกไ้ข Category) ดงัภาพที่ ก.13 

 

ภาพที่ ก.13 หนา้จอแกไ้ข Items 
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1.7 การต้ังค่า Parameters ของเนื้อหา 
การตั้งค่ามาตรฐานต่างๆ ของเน้ือหา Items เพื่อให้มีรูปแบบการแสดงผลตามตอ้งการ

ในเว็บเบราว์เซอร์ ให้คลิกค าสั่ง Components ► K2 แล้วกดปุ่ ม “Parameters” จากนั้ น
ก าหนดค่าต่างๆตามที่ตอ้งการ เสร็จแลว้คลิกปุ่ ม Save ดงัภาพที่ ก.14 

 

ภาพที่ ก.14 หนา้จอตั้งค่า Parameters ของเน้ือหา 

1.8 การสร้างกลุ่มเมนู 

เม่ือสร้าง Categories และ Items เสร็จแลว้จะไม่สามารถแสดงผลไดท้นัทีในเวบ็ไซต ์
ดงันั้นจึงตอ้งมีการสร้างเมนูเพื่อเรียกใชง้านเน้ือหานั้นมาแสดง โดยก่อนที่จะสร้างเมนูส าหรับ
เน้ือหาต่างๆนั้น ต้องสร้างกลุ่มเมนูเพื่อจัดกลุ่มเมนูย่อยให้เป็นระเบียบ โดยให้คลิกค าสั่ง 
Menus ► Menu Manger ดงัภาพที่ ก.15 

 

ภาพที่ ก.15 การเรียกใช ้Menu Manager 
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เม่ือเขา้สู่หนา้จอ Menu Manager ดงัภาพที่ ก.16 แลว้ใหค้ลิกที่ปุ่ ม New เพือ่สร้างกลุ่ม
เมนูตามที่ตอ้งการ ดงัภาพที่ ก.17 

 

ภาพที่ ก.16 หนา้จอ Menu Manager 

 

ภาพที่ ก.17 หนา้จอการสร้างกลุ่มเมนูใหม่ 

จาก ภาพที่ ก.17 จะเห็นวา่หนา้จอการสร้างกลุ่มเมนูใหม่ ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน คือ 

ส่วนที่ 1 Menu Details 

1) Title  ใหใ้ส่ช่ือของกลุ่มเมนูลงไป เช่น เมนูหลกั 
2) Menu Type ใหใ้ส่ช่ือประเภทกลุ่มเมนู 

3) Description ใหใ้ส่รายละเอียด อธิบายกลุ่มเมนูที่สร้างใหม่น้ีวา่มีเน้ือหา
   เก่ียวกบัอะไรหรือจะเวน้วา่งก็ได ้

 

 



 

105 

ส่วนที่ 2 Tool Bar 

1) ปุ่ ม Save ใชบ้นัทึก แลว้ยงัคงอยูห่นา้เดิม 

2) ปุ่ ม Save & Close ใชบ้นัทึก แลว้กลบัสู่หนา้ Menu Manager 

3) ปุ่ ม Save & New ใชบ้นัทึก แลว้กลบัสู่หนา้จอการสร้างกลุ่มเมนูใหม่ 

4) ปุ่ ม Cancel ใชใ้นการยกเลิก 

ส าหรับการแกไ้ขกลุ่มเมนู ใหค้ลิกค าสัง่ Menus ► Menu Manager แลว้ใหค้ลิกเลือก 
กลุ่มเมนูที่ตอ้งการแกไ้ข จากนั้นคลิกปุ่ ม Edit ดงัภาพที่ ก.18 

 

ภาพที่ ก.18 การแกไ้ขกลุ่มเมนู 

1.9 การสร้างเมนู 

การสร้างเมนูเพื่อเรียกใช้งานเน้ือหามาแสดงนั้ น ให้คลิกค าสั่ง Menus ► Menu 

Manger ► Menu Items ดงัภาพที่ ก.19 แลว้ใหค้ลิกที่ปุ่ ม New เพือ่สร้างเมนูที่ตอ้งการ     ดงั
ภาพที่ ก.20 

 

ภาพที่ ก.19 หนา้จอ Menu Items 
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ภาพที่ ก.20 การสร้างเมนูเน้ือหาใหม่ 

จาก ภาพที่ ก.20 จะเห็นวา่หนา้จอการสร้างเมนูใหม่ ประกอบไปดว้ยหลายส่วน ซ่ึงส่วน
ที่ส าคญัที่ตอ้งตั้งค่า ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 Menu Details 

1) Menu Title ใหใ้ส่ช่ือของเมนูลงไป เช่น การลงทะเบียนเรียน 

2) Alias ให้ใส่ช่ือรองของเมนูลงไป ถ้าว่างไวร้ะบบจะสร้าง
 ใหเ้องโดยใส่เป็นวนัที่ 

3) Menu Item Type ตั้งค่าประเภทเมนูที่ตอ้งการใหแ้สดงผล เช่น เลือก K2 

 ► Categories เพือ่แสดงเน้ือหาแบบหมวดหมู่ หรือ
 เลือก K2 ► Item เพือ่แสดงเน้ือหาจาก Itemโดยตรง 

4) Link ระบบตั้งค่าใหเ้อง 
5) Target Window ตั้งค่ารูปแบบการเปิดเม่ือคลิกเมนู ซ่ึงแบ่งเป็น 3 แบบ 

แบบที่ 1 Parent เป็นการเปิดในหนา้ต่างเดิม 

แบบที่ 2 New Window with Navigation เป็น
การเปิดในหนา้ต่างใหม่ 

แบบที่ 3 New Without Navigation เ ป็นการเปิด
ในหน้าต่างใหม่โดยไม่มีเค ร่ืองมือของ 
Browser 

6) Template Style ตั้งค่ารูปแบบ Template ที่ใชก้บัเมนูน้ี 

7) Menu Location ตั้งค่าเมนูใหแ้สดงที่กลุ่มเมนูใด 

8) Parent Item ตั้งค่าระดบัของเมนู เช่น เมนูหลกั เมนูยอ่ย เป็นตน้ 
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9) Status ตั้งค่าสถานะการเผยแพร่เมนู 
10) Default Page ตั้งค่าหนา้เร่ิมตน้ 

11) Access ตั้งค่าระดบัการเขา้ถึงเมนู 

12) Language ตั้งค่าภาษาที่จะใหแ้สดงผล 
13) Note ใส่หมายเหตุ 

ส่วนที่ 2 Tool Bar 

1) ปุ่ ม Save ใชบ้นัทึก แลว้ยงัคงอยูห่นา้เดิม 

2) ปุ่ ม Save & Close ใชบ้นัทึก แลว้กลบัสู่หนา้ Menu Manager 

3) ปุ่ ม Save & New ใชบ้นัทึก แลว้กลบัสู่หนา้จอการสร้างกลุ่มเมนูใหม่ 

4) ปุ่ ม Cancel ใชใ้นการยกเลิก 

ส าหรับการแกไ้ขเมนู ใหค้ลิกค าสัง่ Menus ► Menu Manager ► Menu Items แลว้
ใหค้ลิกเลือก เมนูที่ตอ้งการแกไ้ข ดงัภาพที่ ก.21 

 

ภาพที่ ก.21 การแกไ้ขเมนูเน้ือหา 
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1.10 การจัดการรูปภาพ 

ขั้นตอนการจดัการรูปภาพ เร่ิมจากคลิกที่ค  าสัง่ Content ► Media Manager ดงัภาพที่ 
ก.22 และจะปรากฏหนา้จอบริหารจดัการรูปภาพ แสดงดงัภาพที่ ก.23 

 

ภาพที่ ก.22 การเรียกใช ้Media Manager 

 

ภาพที่ ก.23 หนา้จอ Media Manager ส าหรับบริหารจดัการรูปภาพ 

 จากภาพที่ ก.23 หนา้จอ Media Manager ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 Tool Bar 

1) ปุ่ ม Upload ใชอ้พัโหลดไฟลรู์ปภาพ 
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2) ปุ่ ม Create New Folder ใชส้ร้างโฟลเดอร์ใหม่ 
3) ปุ่ ม Delete ใชล้บรูปภาพหรือโฟลเดอร์ 

ส่วนที่ 2 โฟลเดอร์ต่างๆ โดยรูปภาพจะอยู่ในโฟลเดอร์ images ให้คลิกเข้าไปใน
โฟลเดอร์แลว้ท าการสร้างโฟลเดอร์ใหม่ อพัโหลดหรือลบไฟลรู์ปภาพ 

1.11 การจัดการ Comments 

ในการจัดการ Comments ให้คลิกที่ค  าสั่ง Components ► K2 ► Comments จะ
แสดงผลดงัภาพที่ ก.24  

 

ภาพที่ ก.24 หนา้จอ Comments Manager 

จากภาพที่ ก.24 หนา้จอ Comments Manager ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 Tool Bar 

1) ปุ่ ม Published ใชเ้ผยแพร่ Comments 

2) ปุ่ ม Unpublished ใชง้ดเผยแพร่ Comments 
3) ปุ่ ม Delete ใชล้บ Comments 

4) ปุ่ ม Delete all unpublished ใชล้บ Comments ที่งดเผยแพร่ 
ส่วนที่ 2 Comments ต่างๆ 

ในกรณีที่ผูดู้แลระบบตอ้งการจดัการ Comments ใหค้ลิก Comments นั้นๆ แลว้
คลิกปุ่ มในส่วนของ Tool Bar 
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1.12 การจัดการ Users 

ในการจดัการ Users ให้คลิกที่ค  าสั่ง Users ► User Manger ► Users จะแสดงผล
ดงัภาพที่ ก.25 

 

ภาพที่ ก.25 หนา้จอ Users Manager: Users 

จากภาพที่ ก.25 หนา้จอ Users Manager: Users ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 Tool Bar 

1) ปุ่ ม New  ใชส้ร้างสมาชิกใหม่ 

2) ปุ่ ม Edit  ใชแ้กไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

3) ปุ่ ม Activate ใชย้นืยนัการเป็นสมาชิก 
4) ปุ่ ม Block ใชร้ะงบัการเป็นสมาชิก 
5) ปุ่ ม Unblock ใชย้กเลิกระงบัการเป็นสมาชิก 

6) ปุ่ ม Delete ใชล้บสมาชิก 

7) ปุ่ ม Batch  ใชก้ารประมวลผลแบบกลุ่ม 
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ส่วนที่ 2 Users ที่ไดส้ร้างไวแ้ลว้  
ในกรณีที่ผูดู้แลระบบตอ้งการจดัการ Users ใหค้ลิก Users นั้นๆ แลว้คลิกปุ่ มใน

ส่วนของ Tool Bar เพือ่ตั้งค่าต่างๆ และใหค้ลิกที่ค  าสัง่ Components ► K2 ► Users 
จะแสดงผลดงัภาพที่ ก.26 เพือ่ตั้งค่าผูใ้ชง้านในส่วนของ Components ► K2 

 

ภาพที่ ก.26 หนา้จอ K2 Users Manager 

จากภาพที่ ก.26 หนา้จอ Users Manager: Users ประกอบไปดว้ย 2 ส่วน ไดแ้ก่ 

ส่วนที่ 1 Tool Bar 

1) ปุ่ ม Move    ใชย้า้ยสมาชิก 

2) ปุ่ ม Delete   ใชล้บสมาชิก 

3) ปุ่ ม Enable   ใชเ้ปิดการใชง้านสมาชิก 
4) ปุ่ ม Disable   ใชปิ้ดการใชง้านสมาชิก 
5) ปุ่ ม Edit    ใชแ้กไ้ขขอ้มูลสมาชิก 

6) ปุ่ ม Reset User Details  ใชต้ั้งค่ารายละเอียดสมาชิกใหม่ 

7) ปุ่ ม Import Joomla! users ใชน้ าเขา้สมาชิกจากจูมลา 
ส่วนที่ 2 Users ที่ไดส้ร้างไวแ้ลว้  

ในกรณีที่ผูดู้แลระบบตอ้งการจดัการ Users ใหค้ลิก Users นั้นๆ แลว้คลิกปุ่ มใน
ส่วนของ Tool Bar เพือ่ตั้งค่าต่างๆ 
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1.13 การจัดการ Extension 

ในการจัดการ Extension ให้คลิกที่ค  าสั่ง Extension ► Extension Manager จะ
แสดงหนา้จอ Extension Manager: Install ดงัภาพที่ ก.27 ซ่ึงใชใ้นการติดตั้ง Extension 

 

ภาพที่ ก.27 หนา้จอ Extension Manager: Install 

หากตอ้งการอัพเดต Extension ให้คลิกที่ค  าสั่ง Extension ► Extension Manager 
► Update แสดงดงัภาพที่ ก.28 

 

ภาพที่ ก.28 หนา้จอ Extension Manager: Update 
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หากตอ้งการจดัการ Extension ใหค้ลิกที่ค  าสัง่ Extension ► Extension ► 

Manage แสดงดงัภาพที่ ก.29 

 

ภาพที่ ก.29 หนา้จอ Extension Manager: Manage 

1.14 การจัดการ Module 

การจัดการ Module ให้คลิกที่ค  าสั่ง Extensions ► Module Manager ► Site จะ
เป็นการจดัการ Module ในส่วนของหน้าเวบ็ไซต ์ทั้งต  าแหน่งการแสดง การเผยแพร่ และอ่ืนๆ 
ภาพที่ ก.30 

 

ภาพที่ ก.30 หนา้จอ Module Manager: Modules ส าหรับ Site 
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ส่วนการจดัการ Module ในหน้าเวบ็ของผูดู้แลระบบนั้น ให้คลิกที่ค  าสั่ง Extensions 
► Module Manager ► Administrator เพื่อเรียกใช้งานในการตั้งค่า Module ของผูดู้แล
ระบบ ดงัภาพที่ ก.31 

 

ภาพที่ ก.31 หนา้จอ Module Manager: Modules ส าหรับ Administrator 

1.15 การจัดการ Plugins 

การจดัการ Plugins ใหค้ลิกที่ค  าสัง่ Extensions ► Plugin Manager ดงัภาพที่ ก.32 

 

ภาพที่ ก.32 หนา้จอ Plugin Manager: Plugins 
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1.16 การจัดการ Template 

ให้คลิกที่ค  าสั่ง Extensions ► Template Manager ► Styles (ภาพที่  ก.33) เม่ือ
ปรากฏหนา้จอจดัการ Template ใหค้ลิกช่ือ Template ที่ตอ้งการใช ้แลว้กดปุ่ ม Default บน 
Toolbar  

 

ภาพที่ ก.33 หนา้จอ Template Manager: Styles 

ใหค้ลิกที่ค  าสัง่ Extensions ► Template Manager ► Templates (ภาพที่ ก.34) เม่ือ
ปรากฏหนา้จอ Template Manager: Templates ใหค้ลิก Preview Templates ที่ตอ้งการใช ้
เพือ่เรียกดูตวัอยา่งหนา้เวบ็ไซต ์

 

ภาพที่ ก.34 หนา้จอ Template Manager: Templates 
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1.17 การล็อกอินเข้าสู่หน้าระบบจัดการโฮสต์เซิร์ฟเวอร์ 

เม่ือผูดู้แลระบบเลือกเขา้สู่หน้าระบบจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ จะปรากฏหนา้จอแสดงผล
ใหก้รอกช่ือผูใ้ช ้รหสัผา่น เพือ่ท  าการล็อกอินเขา้สู่ระบบจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ ดงัภาพที่ ก.35 

 

ภาพที่ ก.35 หนา้ล็อกอินของระบบจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 

จากภาพที่ ก.35 เม่ือเขา้สู่หนา้ล็อกอินของโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ ใหผู้ดู้แลระบบใส่ช่ือผูใ้ชแ้ละ
รหัสผ่านจากนั้นกดปุ่ ม Enter หรือกดปุ่ ม Login เพื่อเขา้สู่หนา้บริหารจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 
ดงัภาพที่ ก.36 

 

ภาพที่ ก.36 หนา้จอการท างานของระบบจดัการโฮสตเ์ซิร์ฟเวอร์ 
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2 ส่วนของผู้ใช้ 

2.1 การเข้าสู่หน้าแรกของเว็บไซต์ 

การเรียกใชง้านสามารถใชโ้ปรแกรมเวบ็เบราวเ์ซอร์ (แนะน าโปรแกรม Google Chrome) 

โดยพมิพช่ื์อเวบ็ไซต ์www.kmregmfu.com ในช่อง Address Bar แลว้กดปุ่ ม Enter ดงัภาพ
ที่ ก.37 

 

ภาพที่ ก.37 การพมิพช่ื์อเวบ็ไซตเ์พือ่เขา้ชม 

เม่ือเขา้สู่หนา้แรกของเวบ็ไซต ์จะแสดงผลดงัภาพที่ ก.38 

 

ภาพที่ ก.38 หนา้เวบ็ไซต ์www.kmregmfu.com 

2.2 การเข้าใช้งานเมนู 

ภายในเว็บไซต์ระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา ส่วนทะเบียนและ
ประมวลผล มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง จะประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ เมนูเขา้สู่ระบบ เมนู
หลัก เมนูส าหรับนักศึกษา เมนูส าหรับอาจารยท์ี่ปรึกษา เมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียน
การศึกษา ซ่ึงผูใ้ชง้านสามารถเรียกใชง้านเมนูไดโ้ดยการคลิกเมนูที่ตอ้งการเขา้ชมเน้ือหา โดยมี
รายละเอียดเมนูต่างๆ ดงัน้ี 
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2.2.1 เมนูเขา้สู่ระบบ 

สมาชิกสามารถเขา้สู่ระบบ (ภาพที่ ก.39) ไดเ้พียงกรอกช่ือสมาชิก รหัสผ่านและ 
Secret Key (ถา้มี) แลว้คลิกที่ปุ่ ม “เขา้สู่ระบบ” จากนั้นระบบจะแสดงผลขอ้มูลและเมนู
ต่างๆตามสิทธ์ิของผูใ้ชง้าน 

 

ภาพที่ ก.39 ส่วนแสดงเมนูเขา้สู่ระบบ 

2.2.2 เมนูหลกั 

เมนูหลกัจะประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ หน้าแรก มหาวิทยาลยัแม่ฟ้าหลวง 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล แนะน าหน่วยงาน บุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา ระบบ
บริการการศึกษา (reg.mfu.ac.th) ติดต่อผูดู้แลระบบ แบบประเมินความคิดเห็น แผนผงั
เวบ็ไซต ์ดงัภาพที่ ก.40 

 

ภาพที่ ก.40 ส่วนแสดงเมนูหลกั 
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2.2.3 เมนูส าหรับนกัศึกษา 

เมนูส าหรับนกัศึกษาจะประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ การลงทะเบียนเรียน การ
ขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา การลาออกจากการเป็นนกัศึกษา การลาพกัการศึกษา 
การขอกลับเข้าศึกษา การรักษาสถานภาพการเป็นนักศึกษา ดังภาพที่ ก.41 ซ่ึงเมนู
ดงักล่าวจะอาจจะมีเมนูยอ่ยใหเ้ลือกเขา้ชมอีก ดงัภาพที่ ก.42 

 

ภาพที่ ก.41 ส่วนแสดงเมนูส าหรับนกัศึกษา 

 

ภาพที่ ก.42 การแสดงเมนูยอ่ย 
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2.2.4 เมนูส าหรับอาจารยท์ี่ปรึกษา 

เมนูส าหรับอาจารยท์ี่ปรึกษาจะประกอบไปดว้ยเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ การลงทะเบียน
ใหน้กัศึกษา การขอใชห้อ้งเรียน ดงัภาพที่ ก.43 

 

ภาพที่ ก.43 ส่วนแสดงเมนูส าหรับอาจารยท์ี่ปรึกษา 

2.2.5 เมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 

เมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษาจะประกอบไปด้วยเมนูต่างๆ ไดแ้ก่ 
งานจดัตารางสอนตารางสอบ งานลงทะเบียนเรียน งานจดัท าค  าสัง่พน้สถานภาพการเป็น
นกัศึกษา เพราะไม่ลงทะเบียนเรียน งานลาพกัการศึกษา งานขอกลบัเขา้ศึกษา งานรักษา
สถานภาพการเป็นนกัศึกษา งานขอคืนสถานภาพการเป็นนักศึกษา งานลาออกจากการ
เป็นนักศึกษา งานเทียบโอนรายวิชา งานบันทึกอาจารยท์ี่ปรึกษา งานบริการจอง
หอ้งเรียน ดงัภาพที่ ก.44 

 

ภาพที่ ก.44 ส่วนแสดงเมนูส าหรับบุคลากรฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
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จากภาพที่ ก.44 เม่ือผูใ้ชค้ลิกเมนู ระบบจะแสดงเน้ือหา ทั้งตวัอกัษรและรูปภาพ
ประกอบ โดยเม่ือคลิกที่รูปภาพ ระบบจะแสดงเป็นภาพขนาดใหญ่ทนัที ดงัภาพที่ ก.45 

 

ภาพที่ ก.45 แสดงหนา้ที่มีรูปภาพประกอบเม่ือคลิก 

2.3 การค้นหาข้อมูลในเว็บไซต์ 

ผูช้มสามารถพมิพค์  าคน้ (Keyword) ลงไปในกล่องขอ้ความของ Search Engine ที่อยู่
มุมบนขวาของหน้าเวบ็ไซต์ ดงัภาพที่ ก.46 เม่ือพิมพค์  าคน้เสร็จสามารถกดปุ่ ม Enter ผลการ
คน้หาจะปรากฏ ณ ต าแหน่งกลางของหนา้เวบ็ ภาพที่ ก.47 ตามล าดบั 

 

ภาพที่ ก.46 การใช ้Search Engine 



 

122 

 

ภาพที่ ก.47 ผลการคน้หาโดยการใช ้Search Engine 
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2.4 การติดต่อผู้ดูแลระบบ 

ให้คลิกที่เมนู “ติดต่อผูดู้แลระบบ” ในส่วนของเมนูหลัก ซ่ึงประกอบไปด้วย 2 ส่วน 
ไดแ้ก่  

ส่วนที่ 1 การติดต่อ เป็นรายละเอียดที่อยู ่เบอร์โทรศพัท ์ดงัภาพที่ ก.48 

ส่วนที่ 2 แบบฟอร์มการติดต่อ ให้พิมพช่ื์อผูติ้ดต่อ อีเมล หัวขอ้การติดต่อ และพิมพ์
ขอ้ความลงในกล่องขอ้ความ เม่ือเสร็จแลว้ใหก้ดปุ่ ม “ส่ง” ดงัภาพที่ ก.49 

 

ภาพที่ ก.48 การติดต่อผูดู้แลระบบ 

 

ภาพที่ ก.49 การส่งอีเมลติดต่อผูดู้แลระบบ 
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2.5 เมนู Facebook ของส่วนทะเบียนและประมวลผล 

เป็นส่ือสังคมออนไลน์ที่ช่วยในการประชาสัมพนัธ์ข่าวสาร ก าหนดการต่างๆของส่วน
ทะเบียนและประมวลผล ใหผู้ท้ี่สนใจคลิกถูกใจ เพือ่ติดตามข่าวสารได ้ดงัภาพที่ ก.50 

 

ภาพที่ ก.50 เมนู Facebook ของส่วนทะเบียนและประมวลผล 

เม่ือเขา้สู่หน้าเพจ Facebook ของส่วนทะเบียนและประมวลผล จะมีขอ้มูลข่าวสาร
ประชาสมัพนัธแ์จง้ใหท้ราบ ดงัภาพที่ ก.51 

 

ภาพที่ ก.51 หนา้เพจ Facebook ของส่วนทะเบียนและประมวลผล 
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2.6 การตอบแบบประเมินความคดิเห็น 

ในหน้าแรกของเวบ็ไซต ์ผูช้มสามารถตอบแบบประเมินความคิดเห็นได ้โดยการคลิกที่ 
เมนู “แบบประเมินความคิดเห็น” แสดงดงัภาพที่ ก.52 

 

ภาพที่ ก.52 แบบประเมินความคิดเห็น 

2.7 การเพิ่มบทความใหม่ 

สมาชิกเวบ็ไซตท์ี่มีระดบัสามารถเพิม่บทความใหม่ได ้โดยเลือกหมวดหมู่ของบทความ 
แล้วคลิก เข้าไปในหมวดหมู่ย่อยที่ต้องการ  จากนั้ นกดปุ่ ม  “Add a new item in this 

category” ซ่ึงอยูด่า้นบนขวา ดงัภาพที่ 53 

 

ภาพที่ ก.53 แสดงหนา้หมวดหมู่บทความ 
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พมิพช่ื์อบทความ ขอ้ความที่ตอ้งการ สามารถตกแต่งเอกสารไดโ้ดยการใชเ้คร่ืองดา้นบน
กล่องขอ้ความ เม่ือเสร็จแลว้ให้กดปุ่ ม “Save” ดงัภาพที่ ก.54 และกดปุ่ ม “Close” เพือ่ปิดหนา้ต่าง 

 

ภาพที่ ก.54 แสดงหนา้ท าการเพิม่บทความใหม่ 

2.8 การแก้ไขบทความ 
สมาชิกมีสิทธ์ิท าการแกไ้ขบทความที่ตนเองสร้างได ้วธีิการคือ คลิกเขา้บทความดงักล่าว 

แลว้คลิกค าสั่ง “Edit item” ตรงมุมบนดา้นขวาของบทความ แสดงดงัภาพที่ ก.55 จากนั้นจะ
เขา้สู่หน้าแกไ้ขให้ท  าการแก้ไขขอ้ความหรือส่วนที่ตอ้งการ เม่ือเสร็จแล้วให้กดปุ่ ม “Save” 

ภาพที่ ก.56 

 

ภาพที่ ก.55 หนา้แสดงบทความที่เลือก 
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ภาพที่ ก.56 หนา้แสดงการแกไ้ขบทความ 

2.9 การแสดงความคดิเห็นท้ายบทความ 

สมาชิกของเวบ็ไซตส์ามารถแสดงความคิดเห็นทา้ยบทความได้ โดยคลิกบทความจาก
หมวดหมู่ที่ตอ้งการ เล่ือนมาทา้ยสุดของบทความ แลว้พมิพแ์สดงความคิดเห็น เสร็จแลว้ กดปุ่ ม 
“Submit comment” ดงัภาพที่ ก.57 

 

ภาพที่ ก.57 การแสดงความคิดเห็นทา้ยบทความ 
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2.10 การให้คะแนนบทความ 

ผูช้มเวบ็ไซตส์ามารถให้คะแนนบทความได ้โดยคลิกบทความจากหมวดหมู่ที่ตอ้งการ 
แลว้ไปที่ดา้นบนสุดของบทความ และเลือกใหค้ะแนน ดงัภาพที่ ก.58 

 

ภาพที่ ก.58 แสดงการใหค้ะแนนบทความ 
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ภาคผนวก ข 

แบบประเมินความคดิเห็น การใช้ระบบการจัดการความรู้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา 
ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหาวทิยาลยัแม่ฟ้าหลวง 

 

ค าช้ีแจง 
1. แบบประเมินน้ีจดัท ำขึ้นเพื่อตอ้งกำรทรำบผลกำรใช้งำนระบบกำรจดักำรควำมรู้ฝ่ำย

ทะเบียนกำรศึกษำ ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหำวิทยำลยัแม่ฟ้ำหลวง และเพื่อใช้
เป็นขอ้มูลในกำรปรับปรุงและพฒันำระบบใหมี้ประสิทธิภำพยิง่ขึ้นในโอกำสต่อไป 

2. ขอให้ท่ำนกรอกขอ้มูลตำมควำมเป็นจริง เพรำะควำมคิดเห็นที่ท่ำนตอบน้ีจะมีคุณค่ำ
อยำ่งยิง่ต่อผูศึ้กษำ และจะไม่ส่งผลกระทบใดๆต่อผูป้ระเมินทั้งส้ิน 

3. แบบประเมินมีทั้งหมด 4 ตอน คือ 
ตอนที่ 1 ขอ้มูลเบื้องตน้ของผูต้อบแบบสอบถำม 
ตอนที่ 2 ควำมคิดเห็นต่อกำรใชง้ำนระบบ 
ตอนที่ 3 ควำมคิดเห็นต่อกำรจดักำรควำมรู้ 
ตอนที่ 4 ขอ้เสนอแนะ 

4. ควำมหมำยของตวัเลขในแบบประเมินระดบัควำมคิดเห็น ใชเ้กณฑม์ำตรส่วนประมำณค่ำ 
5 ระดบั ดงัน้ี 

5  หมำยถึง  เห็นดว้ยในระดบัมำกที่สุด 
4  หมำยถึง  เห็นดว้ยในระดบัมำก 
3  หมำยถึง  เห็นดว้ยในระดบัปำนกลำง 
2  หมำยถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ย 
1  หมำยถึง  เห็นดว้ยในระดบันอ้ยที่สุด 

ตอนที่ 1 ข้อมูลเบือ้งต้นของผู้ตอบแบบสอบถาม 
1. เพศ � ชำย  � หญิง 
2. สถำนภำพ 
 � บุคลำกรฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ � ผูดู้แลระบบ 
 � บุคลำกรสำยวชิำกำร  � นกัศึกษำ 
 � บุคลำกรฝ่ำยงำนอ่ืนสงักดัส่วนทะเบียนและประมวลผล
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ตอนที่ 2 ความคดิเห็นต่อการใช้งานระบบ 
จำกระบบกำรจดักำรควำมรู้ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหำวทิยำลยั

แม่ฟ้ำหลวง ที่ผูศ้ึกษำพฒันำขึ้นในลกัษณะของเวบ็ไซต ์ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อกำรเขำ้ถึงขอ้มูล ควำม
ยำกง่ำยของกำรใชร้ะบบและรูปแบบของระบบตำมรำยกำรขอ้ควำมในตำรำงต่อไปน้ีมำกนอ้ยเพียงใด 
ทั้งน้ีกรุณำก ำหนดระดบัควำมคิดเห็นโดยกำรท ำเคร่ืองหมำย  ในช่องที่ตรงกบัควำมเห็นของท่ำน 
และกรุณำระบุระดบัควำมคิดเห็นในส่วนที่ตรงกบัสถำนภำพของท่ำน 

2.1 ส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ และบุคลำกรฝ่ำยงำนอ่ืนสงักดัส่วนทะเบียนและประมวลผล 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรเขำ้สู่ระบบท ำไดง่้ำยและสะดวกต่อกำรใชง้ำน      
2. กำรออกแบบหน้ำจอมีควำมสวยงำม และมีควำมคิด
สร้ำงสรรคใ์นกำรน ำเสนอ 

     

3. กำรใชเ้มนูต่ำงๆ มีควำมสะดวก      
4. เน้ือหำมีควำมเหมำะสม ถูกตอ้ง และอ่ำนเขำ้ใจง่ำย      
5. ควำมเหมำะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ แบบตวัอกัษร (Font) 
ขนำด สี มีควำมชดัเจน ง่ำยต่อกำรอ่ำน 

     

6. เทคโนโลยกีำรน ำเสนอส่วนรูปภำพและไฟลว์ดีิโอ มีควำม
เหมำะสม ชดัเจน และดูง่ำย 

     

7. มีประกำศแจง้จำกระบบเม่ือมีขอ้ขดัขอ้ง เช่น ระบบล่ม ฯลฯ      
8. กำรท ำงำนของระบบสำมำรถแสดงผลไดร้วดเร็ว      
9. แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบำยได้ชดัเจน ง่ำยต่อกำรดูโครงสร้ำง
ของเวบ็ไซต ์

     

10. ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีควำมสะดวก ใชง้ำนง่ำย      
11. กำรเขำ้-ออกระบบของสมำชิกท ำไดง่้ำย      
12. กำรแสดงควำมคิด เห็นของสมำชิกท ำได้ ง่ ำยและ
เหมำะสม 
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2.2 ส ำหรับบุคลำกรสำยวชิำกำรและนกัศึกษำ 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรเขำ้สู่ระบบท ำไดง่้ำยและสะดวกต่อกำรใชง้ำน      
2. กำรออกแบบหน้ำจอมีควำมสวยงำม และมีควำมคิด
สร้ำงสรรคใ์นกำรน ำเสนอ 

     

3. กำรใชเ้มนูต่ำงๆ มีควำมสะดวก      
4. เน้ือหำมีควำมเหมำะสม ถูกตอ้ง และอ่ำนเขำ้ใจง่ำย      
5. ควำมเหมำะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ แบบตวัอกัษร (Font) 
ขนำด สี มีควำมชดัเจน ง่ำยต่อกำรอ่ำน 

     

6. เทคโนโลยกีำรน ำเสนอส่วนรูปภำพและไฟลว์ดีิโอ มีควำม
เหมำะสม ชดัเจน และดูง่ำย 

     

7. มีประกำศแจง้จำกระบบเม่ือมีขอ้ขดัขอ้ง เช่น ปัญหำระบบล่ม 
ฯลฯ 

     

8. กำรท ำงำนของระบบสำมำรถแสดงผลไดร้วดเร็ว      
9. แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบำยได้ชดัเจน ง่ำยต่อกำรดูโครงสร้ำง
ของเวบ็ไซต ์

     

10. ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีควำมสะดวก ใชง้ำนง่ำย      
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2.3 ส ำหรับผูดู้แลระบบ 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรเขำ้สู่ระบบในส่วนหนำ้เวบ็มีควำมสะดวกและง่ำย      
2. กำรเขำ้สู่ระบบในส่วนผูดู้แลระบบมีควำมสะดวกและง่ำย      
3. โปรแกรมที่ใชพ้ฒันำระบบมีควำมยำก-ง่ำยเหมำะสมกับ
ควำมตอ้งกำรของระบบ 

     

4. กำรออกแบบหน้ำจอมีควำมสวยงำม เป็นสัดส่วน และมี
ควำมคิดสร้ำงสรรคใ์นกำรน ำเสนอ 

     

5. กำรใชเ้มนูต่ำงๆ มีควำมสะดวก ไม่ซบัซอ้น      
6. ควำมเหมำะสมของตวัอกัษร ไดแ้ก่ แบบตวัอกัษร (Font) 
ขนำด สี มีควำมชดัเจน ง่ำยต่อกำรอ่ำน 

     

7. เทคโนโลยกีำรน ำเสนอส่วนรูปภำพ ไฟล์วิดีโอ และเสียง 
มีควำมเหมำะสม ชดัเจน และดูง่ำย 

     

8. กำรประกำศแจ้งจำกระบบเม่ือเกิดข้อผิดพลำดมีควำม
เหมำะสมเขำ้ใจง่ำย 

     

9. กำรท ำงำนของระบบสำมำรถแสดงผลไดร้วดเร็ว      
10. ระบบสำมำรถเรียกใชง้ำนไดทุ้กที่ ทุกเวลำ      
11. แผนผงัเวบ็ไซตอ์ธิบำยไดช้ดัเจน ง่ำยต่อกำรดูโครงสร้ำง

ของเวบ็ไซต ์
     

12. ส่วนติดต่อผูดู้แลระบบมีควำมสะดวก ใชง้ำนง่ำย      
13. ระบบกำรบริหำรจดักำรเวบ็ไซตเ์ขำ้ถึงง่ำย สะดวกต่อกำร

ใชง้ำนและมีควำมรวดเร็วในกำรท ำงำน 
     

14. กำรเขำ้-ออกระบบของสมำชิกท ำไดง่้ำย      
15. กำรจดักำรขอ้มูลของสมำชิกท ำไดง่้ำยและเหมำะสม      
16. กำรแสดงควำมคิดเห็นของสมำชิกท ำไดง่้ำยและเหมำะสม      
17. กำรบ ำรุงรักษำระบบท ำไดง่้ำย สำมำรถแกไ้ขขอ้ผดิพลำด 

ปรับปรุงหรือแก้ไขระบบให้รองรับควำมตอ้งกำรใหม่ๆที่
เพิม่ขึ้นของผูใ้ชร้ะบบ หรือเพือ่เพิม่ประสิทธิภำพใหก้บัระบบ 
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ตอนที่ 3 ความคดิเห็นต่อการจัดการความรู้ 
จำกระบบกำรจดักำรควำมรู้ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหำวทิยำลยั

แม่ฟ้ำหลวง ที่พฒันำขึ้นในลกัษณะของเวบ็ไซต ์ท่ำนมีควำมคิดเห็นต่อกำรจดักำรควำมรู้ตำมรำยกำร
ขอ้ควำมในตำรำงต่อไปน้ีมำกนอ้ยเพยีงใด กรุณำก ำหนดระดบัควำมคิดเห็นโดยกำรท ำเคร่ืองหมำย  
ในช่องที่ตรงกบัควำมเห็นของท่ำน และกรุณำระบุระดบัควำมคิดเห็นในส่วนที่ตรงกบัสถำนภำพของท่ำน 

3.1 ส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลควำมรู้ในส่วนน ำเสนอขอ้มูลหน้ำ
หลกัมีควำมเหมำะสม และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

     

2. กำรแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ของสมำชิก ช่วยให้ผูท้ี่
สนใจไดรั้บควำมรู้ตำมควำมตอ้งกำร 

     

3. ควำมรู้ที่ไหลเวยีนในเวบ็ไซตท์  ำใหผู้ท้ี่สนใจมีควำมรู้มำกขึ้น      
4. ข้อมูลควำมรู้ในระบบจะช่วยให้ผู ้ที่สนใจสำมำรถน ำ
ควำมรู้ที่ไดรั้บไปฝึกปฏิบตัิไดด้ว้ยตนเอง 

     

5. ท่ำนสำมำรถแบ่งปันควำมรู้ไดอ้ยำ่งสะดวก และสำมำรถ
ปรับเปล่ียนขอ้มูลควำมรู้ไดอ้ยำ่งรวดเร็ว 

     

6. ระบบน้ีช่วยแบ่งเบำภำระกำรถ่ำยทอดควำมรู้ของท่ำน      
7. ท่ำนมีควำมเตม็ใจร่วมแบ่งปันควำมรู้ในระบบน้ี      
8. ระบบกำรให้คะแนนบทควำม มีควำมเหมำะสมและช่วย
จูงใจใหเ้ขำ้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ 

     

9. ควำมรู้ในระบบมีคุณค่ำและประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือ
องคก์ร 

     

10. ถำ้มีโอกำสท่ำนจะเขำ้มำร่วมแบ่งปันควำมรู้ในระบบน้ีอีก      
11. ท่ำนคิดว่ำในอนำคตระบบน้ีจะสำมำรถพฒันำไปสู่กำร

เป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 
     

12. ระบบน้ีสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงหรือแนวทำงในกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรควำมรู้ให้กบัฝ่ำยงำนอ่ืนที่สงักดั
ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงำนอ่ืนๆได ้
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3.2 ส ำหรับบุคลำกรฝ่ำยงำนอ่ืนสงักดัส่วนทะเบียนและประมวลผล 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลควำมรู้ในส่วนน ำเสนอขอ้มูลหน้ำ
หลกัมีควำมเหมำะสม และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

     

2. กำรแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ของสมำชิก ช่วยให้ได้รับ
ควำมรู้ตำมควำมตอ้งกำร 

     

3. ควำมรู้ที่ไหลเวยีนในเวบ็ไซตช่์วยใหมี้ควำมรู้มำกขึ้น      
4. ควำมรู้ที่ไดจ้ำกระบบสำมำรถน ำไปฝึกปฏิบติัเพื่อให้เกิด
ควำมช ำนำญในกำรปฏิบตัิงำนดว้ยตนเอง 

     

5. ระบบกำรให้คะแนนบทควำม มีควำมเหมำะสมและช่วย
จูงใจใหเ้ขำ้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ 

     

6. ระบบกำรจดักำรควำมรู้น้ีช่วยแกปั้ญหำกำรเดินทำงไปรับ
กำรถ่ำยทอดควำมรู้โดยตรงจำกบุคลำกรฝ่ำยทะเบียน
กำรศึกษำ 

     

7. ควำมรู้ในระบบมีคุณค่ำและประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือ
องคก์ร 

     

8. ถ้ำมีโอกำสท่ำนจะเขำ้มำร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้
ในระบบน้ี 

     

9. ท่ำนคิดว่ำในอนำคตระบบน้ีจะสำมำรถพฒันำไปสู่กำร
เป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     

10. ระบบน้ีสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงหรือแนวทำงในกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรควำมรู้ให้กบัฝ่ำยงำนอ่ืนที่สงักดั
ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงำนอ่ืนๆได ้
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3.3 ส ำหรับบุคลำกรสำยวชิำกำรและนกัศึกษำ 

รายการ 
ระดับความคดิเห็น 

5 4 3 2 1 

1. กำรแบ่งหมวดหมู่ขอ้มูลควำมรู้ในส่วนน ำเสนอขอ้มูลหน้ำ
หลกัมีควำมเหมำะสม และเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ 

     

2. กำรแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ของสมำชิก ช่วยให้ได้รับ
ควำมรู้ตำมควำมตอ้งกำร 

     

3. ควำมรู้ที่ไหลเวียนในเวบ็ไซตช่์วยให้ท่ำนไดท้รำบควำมรู้
ที่ อ ยู่ ใน ฝ่ ำยทะเบี ยนกำร ศึกษำ  ส่วนทะ เบียนและ
ประมวลผลมำกขึ้น 

     

4. ควำมรู้ในระบบเอ้ือต่อกำรเรียนรู้ของคนทุกกลุ่ม      
5. ระบบกำรให้คะแนนบทควำม มีควำมเหมำะสมและช่วย
จูงใจใหเ้ขำ้ร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้ 

     

6. ควำมรู้ในระบบมีคุณค่ำและประโยชน์ต่อหน่วยงำนหรือ
องคก์ร 

     

7. ถ้ำมีโอกำสท่ำนจะเขำ้มำร่วมแบ่งปัน แลกเปล่ียนควำมรู้
ในระบบน้ี 

     

8. ในอนำคตท่ำนอำจไปติดต่อฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ เพื่อ
ต้องกำรรับข้อมูลควำมรู้จำกฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ
โดยตรงดว้ยตนเอง 

     

9. ท่ำนคิดว่ำในอนำคตระบบน้ีจะสำมำรถพฒันำองคก์รของ
ท่ำนไปสู่กำรเป็นสงัคมแห่งกำรเรียนรู้ 

     

10. ระบบน้ีสำมำรถใช้เป็นตัวอย่ำงหรือแนวทำงในกำร
พฒันำระบบกำรจดักำรควำมรู้ให้กบัฝ่ำยงำนอ่ืนที่สงักดั
ส่วนทะเบียนและประมวลผล หรือหน่วยงำนอ่ืนๆได ้
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ตอนที่ 4 ข้อเสนอแนะ 
4.1 ควำมคิดเห็นต่อกำรใชง้ำนระบบ 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.2 ควำมคิดเห็นต่อกำรจดักำรควำมรู้ 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
 
4.3 อ่ืนๆ 

………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 
………………………………………………………………………………………………………. 

 
ขอขอบพระคุณ 
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ประวตัิผู้เขียน 

ช่ือ – สกลุ นำยโชคอนนัต ์ ตนัหนิม 

วัน เดือน ปีเกิด 2 พฤศจิกำยน 2529 

ประวัติการศึกษา บริหำรธุรกิจบณัฑิต สำขำคอมพวิเตอร์ธุรกิจ เกียรตินิยม อนัดบั 2 
 มหำวทิยำลยันเรศวร ปีกำรศึกษำ 2551 

ประสบการณ์การท างาน พ.ศ. 2552 – ปัจจุบนั ต ำแหน่งเจำ้หนำ้ที่บริหำร ฝ่ำยทะเบียนกำรศึกษำ 
  ส่วนทะเบียนและประมวลผล มหำวทิยำลยัแม่ฟ้ำหลวง 
 

 
 
 

 


