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หัวข้อการค้นคว้าแบบอสิระ การจดัการความรู้เพื่อจดัท าคู่มือตน้แบบการบริหารโครงการ  
งานบริการวชิาการของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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บทคดัย่อ 
 

การคน้ควา้แบบอิสระเร่ืองการจดัการความรู้เพื่อจดัท าคู่มือตน้แบบการบริหารโครงการ
งานบริการวิชาการของศูนย์นวตักรรมและการจดัการความรู้ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวม ประมวล และวิเคราะห์ องค์ความรู้ภายใตก้าร
ด าเนินงานโครงการบริการวิชาการ เพื่อจดัท าคู่มือตน้แบบการด าเนินโครงการงานบริการวิชาการ 
และเพื่อเผยแพร่ขอ้มูลคู่มือตน้แบบการด าเนินโครงการงานบริการวิชาการของศูนยน์วตักรรมและการ
จดัการความรู้ ท่ีครบถว้นเพื่อใหส้ามารถเป็นตน้แบบและน ามาใชไ้ดอ้ยา่งเหมาะสม 

งานวิจยัน้ี ผูว้ิจยัใช้แบบสอบถามเพื่อศึกษาความรู้ความเขา้ใจงานบริการวิชาการหรือ  
งานบริหารโครงการของบุคลากรของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ และใช้วิธีการวิศวกรรม
ความ รู้  (Knowledge Engineering) โดยใช้กระบวนการ Common Knowledge Analysis and Data 
Structuring (Common KADS) มาจับความ รู้ (Knowledge Capture) วิ เคราะห์ความ รู้ (Knowledge 
Analysis) สังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) การใชค้วามรู้ (Knowledge Utilization)  

จากการศึกษาดงักล่าวพบว่า  ปัญหาและอุปสรรคในการจดัการความรู้ของการบริหาร
โครงการบริการวิชาการของศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ส่วนใหญ่ระดบัปัญหาและอุปสรรคในการบริหารโครงการเร่ืองการจดัการ
ความรู้ด้านการจัดซ้ือจัดจ้างของโครงการ ระดับมาก คิดเป็นร้อยละ 76.80 เน่ืองจากบุคลากร 
ส่วนใหญ่มีอายกุารท างานนอ้ย ขาดความรู้ ทกัษะและประสบการณ์ในดา้นการบริการวิชาการในการ
บริหารโครงการของหน่วยงานราชการ และยงัขาดระบบและกระบวนการท างานท่ีชัดเจน อาศยั
ประสบการณ์ท่ีเคยท างานมา และขาดการรวบรวม การวิเคราะห์ องค์ความรู้การบริการวิชาการท่ี
ครบถว้น ศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ ยงัไม่มีคู่มือในการปฏิบติังานในการบริหารโครงการท่ี
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สามารถใช้งานได้ในเวลาท่ีตอ้งการ อีกทั้ง ยงัไม่มีการรวบรวมขอ้มูลทั้งหมดท่ีจ าเป็นเพื่อตดัสินใจ
น าไปใชก้ารวางแผน  

องคค์วามรู้ในการบริหารโครงการ ไดแ้ก่ 1.องคค์วามรู้ดา้นการบริหารขอบเขตโครงการ 
(Project Scope Management) 2.การบริหารเวลา (Project Time Management) 3.การบริหารค่าใช้จ่าย
โครงการ (Project Cost Management) 4.การบริหารคุณภาพโครงการ (Project Quality Management) 
5.การบริหารการบูรณาการโครงการ (Project Integration Management) 6.การบริหารทพัยากรมนุษย์
โครงการ (Project Human Resource Management) 7.การบริหารการส่ือสารโครงการ (Project 
Communication Management)  8.การบริหารความเส่ียงโครงการ (Project Risk Management) 9.การ
บริหารการจดัซ้ือจดัจา้ง (Project Procurement Management) โดยน าองค์ความรู้ทั้ง 9 องค์ความรู้มา
การประสานความรู้การการบริหารโครงการทุกดา้นเพื่อให้งานของโครงการสามารถท าออกมาพร้อม
กนั ในเวลาท่ีก าหนดใหส้อดคลอ้งกบัในแต่กระบวนการบริหารโครงการ 
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ABSTRACT  
 

According to Chiang Mai University’s aimed to be the international class service 
university, the problem base analysis in our Center is significantly needs to defining body of 
knowledge which, relevant to be a design of knowledge management system. The primary propose 
of this independence service is for study this matter of face, to collect, process and analysis 
knowledge under Project management and to provide instruction in the underlying implementation 
project management and to publish your prototype project of the project management for 
Knowledge and Innovation Center and complete, usable at the time of need. 

Elementary information gathering of the research was done by questionnaire from 
academic staffs. Moreover, knowledge engineering technique, which is the common knowledge 
analysis, and data structuring (Common KADS), this technique enable to operating support several 
KM procedures such as, Knowledge capture, knowledge analysis, knowledge synthesis, knowledge 
utilization, and information base organization. These procedures are the important element to design 
the knowledge management system (KMS), in the further step. 

Regarding to the result can address noteworthy problems such as, problem of 
individual person’s ability to conduct the project, and hurdles in knowledge management, project 
management, technical services of the Knowledge and Innovation Center of College of Arts, Media 
and Technology, Chiang Mai University. Most of the problems and barriers in project management 
with knowledge management in the procurement of the project level and the average was 3.84 as 
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76.80%, because people were aged less work, lack of knowledge, skill and experience in the field. 
Academic services in project management of government agencies and the lack of any standard 
process to work. Lived experience worked the collection, analysis, and lack of knowledge of 
academic services to complete and the guide to working in project management. That can be used in 
times of need , and not all the information needed to use it for future planning decisions. 

The important bodies of knowledge for Knowledge and Innovation Center are Project 
Scope Management, Project Time Management, Project Cost Management, Project Quality 
Management, Project Integration Management, Project Human Resource Management, Project 
Communication Management, Project Risk Management and Project Procurement Management are 
in accord with process project management. 
 


