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บทที ่1 
บทน ำ 

 
1.1 ทีม่ำและควำมส ำคญัของปัญหำ 

ความทา้ทายของโลกาภิวตัน์ต่อการอุดมศึกษา การบริการการศึกษาขา้มพรมแดน และการ
เคล่ือนย้ายนักศึกษาและบัณฑิตอันเป็นผลจากการรวมตัวของประเทศในภูมิภาคอาเซียน 
สถาบนัอุดมศึกษาตอ้งสร้างความมัน่ในแก่สังคมว่าสามารถพฒันาองค์ความรู้และผลิตบณัฑิต 
ตอบสนองต่อยุทธศาสตร์การพฒันาประเทศให้มากข้ึน ไม่ว่าจะเป็นการสร้างขีดความสามารถใน
การแข่งขนัระดบัสากล การพฒันาภาคการผลิตจริงทั้งอุตสาหกรรมและบริการ การพฒันาอาชีพ 
คุณภาพชีวิต ความเป็นอยู่ระดับท้องถ่ินและชุมชน ( คู่ มือการประกันคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ประจ าปี 2555, 2555) 

ปัจจุบนัแนวโน้มของสถาบนัอุดมศึกษาไทยมีการพฒันานวตักรรมทางการศึกษาเพื่อ
ตอบสนองความตอ้งการของผูเ้รียนโดยเน้นการรักษาคุณภาพ และการพฒันามหาวิทยาลยัไปสู่
ระดบัมาตรฐานสากล สถาบนัอุดมศึกษาไทยจึงจ าเป็นตอ้งมีการปฏิรูปการศึกษาในหลายๆ ดา้น  
เพื่อใหก้ารด าเนินภารกิจของมหาวทิยาลยับรรลุเป้าประสงคแ์ละมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง และสร้าง
ความเขม้แขง็ให้สามารถแข่งขนักบัสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืนได ้ดงันั้นสถาบนัการศึกษาจึงจ าเป็นตอ้ง
พฒันาคุณภาพของการศึกษา ตามภารกิจหลกั 4 ประการ คือ การผลิตบณัฑิต การวิจยั การใหบ้ริการ
ทางวิชาการแก่สังคม และการท านุบ า รุงศิลปะและวัฒนธรรม ด้วยเหตุผลดังท่ีกล่าวมา 
สถาบันอุดมศึกษาร่วมกับต้นสังกัดจึงจ าเป็นต้องพฒันาระบบและกลไกการประกันคุณภาพ
การศึกษา 

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นคณะในกลุ่มวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี ท่ีตระหนกัถึงประโยชน์ของระบบและกลไกการจดัการเรียนการสอน   ตามกรอบ
มาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-HEd) และตามพนัธกิจของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
รวมถึงการปฏิบัติตามเกณฑ์การประกันคุณภาพของ ส านักงานรับรองมาตรฐานและประเมิน
คุณภาพการศึกษา โดยใชร้ะบบมาตรฐาน เช่น QA, TQA และ ISO เป็นตน้ โดยมีการพฒันาและ
ส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ ความเขา้ใจ และสามารถปฏิบติัไดอ้ย่างเหมาะสมถูกตอ้งในดา้นการ
จดัการเรียนการสอน  

วิทยาลยัฯ มีการจดัการเรียนการสอนในระดบับณัฑิตศึกษา 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตร
วิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความรู้, หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชา
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การจดัการความรู้ และหลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ระดับ
ปริญญาตรี จ านวน 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ 
(นานาชาติ)  หลกัสูตรวิทยาศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาแอนนิเมชนั และหลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต 
สาขาวิชาการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ และในปีการศึกษา 2556 มีแผนท่ีจะเปิด
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรีเพิ่มอีก 1  หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรศิลปศาสตรบณัฑิต สาขาวิชาการ
จดัการสารสนเทศระบบธุรกิจ (Business Informatics) ทั้งน้ีในปัจจุบนั เพื่อด าเนินการตามเป้าหมาย 
วิทยาลยัฯ จึงจดัให้มีหลกัสูตรท่ีรองรับการเขา้สู่ความเป็นนานาชาติ AEC 2015 (ASEAN 
Economics Community 2015) จ านวน 3 หลกัสูตร ไดแ้ก่ หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ หลกัสูตร
การจดัการสารสนเทศระบบธุรกิจ และหลกัสูตรการจดัการความรู้ เพื่อรับนกัศึกษาจากต่างประเทศ 
โดยให้เป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-HEd) ซ่ึงถือเป็นกรอบ
มาตรฐานส าคญั ในการบริหารและพฒันาหลกัสูตรระดบั ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก  

นอกจากการให้ความส าคญัด้านงานบริหารหลกัสูตรและการจดัการเรียนการสอนแลว้
วิทยาลัยฯ ได้ส่งเสริมและมีการพัฒนาระบบและกลไกการประกันคุณภาพการศึกษาทั้ ง 9 
องคป์ระกอบใหมี้ประสิทธิภาพ โดยเฉพาะในองคป์ระกอบท่ี 2 การผลิตบณัฑิต ท่ีมีการด าเนินการ
ใหส้อดคลอ้งและเป็นตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF) ในการปฏิบติังาน
เพื่อให้การพฒันาการเรียนการสอนเป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
(TQF) นั้น ส านกัวิชาฯ คือหน่วยงานส าคญัอยา่งยิง่ในการส่งเสริม ผลกัดนั ดูแล และควบคุม ในการ 
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรทุกหลกัสูตร ซ่ึงส านกัวิชาฯ จะเขา้ไปมีบทบาทมี
หนา้ท่ีหลกัในการ วางแผน ดูแล ควบคุมคุณภาพในการจดัการเรียนการสอน FTES, SCCH, TOR, 
JA, การประเมินผลการปฏิบติังาน ทุนและการพฒันาอาจารย,์ บริการวิชาการแก่ชุมชน และ
ปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐาน
คุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-HEd) 

การจดัการเรียนการสอนการผลิตบณัฑิตให้มีคุณภาพ ให้บรรลุพนัธกิจ คณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรควรก าหนดปัจจัยน าเขา้ท่ีได้มาตรฐาน มีอาจารยท่ี์มีปริมาณและคุณภาพตาม
มาตรฐานของหลกัสูตร มีการบริหารจดัการท่ีมีหลกัการและความร่วมมือจากทุกฝ่ายทั้งภายในและ
ภายนอกสถาบนั ก าหนดกลยุทธ์ในการพฒันาหลกัสูตร พฒันาศกัยภาพอาจารยอ์ย่างต่อเน่ืองให้มี
ความสามารถในการถ่ายทอดความรู้และมีเคร่ืองมือ ส่ือการเรียนการสอน และวิธีการสอนทนัสมยั 
สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของผูใ้ชบ้ณัฑิต มีการส่งเสริมใหเ้กิดความร่วมมือทางวิชาการ และมีการ
วางระบบและกลไกการควบคุมคุณภาพขององค์ประกอบต่างๆ ท่ีใช้ในการผลิตบัณฑิต ตาม
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มาตรฐานและวิธีการประกนัคุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 ก าหนด และสอดคลอ้งกบัพนัธกิจ 
นโยบายของวิทยาลยัฯ 

ในการด าเนินงานจดัการเรียนการสอนของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ระดบัปริญญา
ตรี อาทิ งานวางแผนการศึกษา งานควบคุม จดัการคุณภาพการเรียนการสอน งานวดัและประเมินผล 
และงานสรุป รายงานสัมฤทธ์ิผลในการด าเนินงาน พบว่าในหลายๆ งานของหลกัสูตรด าเนินการ
ล่าช้า ไม่เป็นไปตามแผนงานท่ีส านักวิชาฯ ในบางงานท่ีสามารถส่งไดต้ามก าหนด พบขอ้แกไ้ข
บ่อยคร้ัง อีกทั้งยงัมีการเปล่ียนแปลงคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบ่อย อาจารยท่ี์ลาออก ลาศึกษา
ต่อ หรือการโยกยา้ย เปล่ียนต าแหน่งหน้าท่ีไปบริหารงานอ่ืนในวิทยาลยัฯ การด าเนินงานบริหาร
หลกัสูตรไม่ต่อเน่ือง ส่งผลกระทบการด าเนินงานของหน่วยงานอ่ืนไม่เป็นไปตามระยะเวลาท่ี
ก าหนด และไม่สามารถด าเนินการในส่วนท่ีเก่ียวขอ้งต่อไปได ้ โดยหลกัสูตรแจง้ว่าสาเหตุท่ีท า
ให้ผลการด าเนินงานล่าชา้ดงักล่าว เน่ืองจากอยูร่ะหว่างการเรียนรู้ในงานนั้นๆ และขาดตวัอยา่งใน
การด าเนินงาน จึงใชว้ิธีการลองผิดลองถูก ประกอบกบัวิทยาลยัฯ เป็นคณะใหม่ท่ีมีผูป้ฏิบติังานท่ี
ขาดความรู้ (Knowledge) ทกัษะ (Skill) และความถนดั (Aptitude) ในงานบริหารหลกัสูตร อีกทั้งยงั
ขาดระบบสนบัสนุนการท างานของผูป้ฏิบติังานท่ีมีประสิทธิภาพ ทางออกท่ีแต่ละหลกัสูตรมกัจะใช้
คือ ขอแนวปฏิบติั หรือแบบฟอร์มท่ีตอ้งการจากเจา้หนา้ท่ีประจ าส านกัวิชาฯ และในบางปัญหาท่ีไม่
สามารถหาทางออกในหลกัสูตรเองได ้หลกัสูตรจึงขอความช่วยเหลือจากรองคณบดีฝ่ายวิชาการ  
หัวหน้าส านักวิชาฯ และกรณีท่ีเป็นปัญหาวิกฤติ จะขอค าปรึกษาจากท่ีปรึกษาคณบดี ซ่ึงก็ได้
แนวทางในการแกไ้ขปัญหาใหผ้า่นพน้ไปได ้ 

ประเด็นสาเหตุท่ีท าให้ผลการด าเนินงานล่าชา้และแนวปฏิบติัในการแกไ้ขดงัท่ีกล่าวมานั้น
เป็นเพียงบางส่วนในการด าเนินงานของหลกัสูตรเท่านั้น เม่ือผูว้ิจยัได้ซักถามแลกเปล่ียนความ
คิดเห็นอย่างไม่เป็นทางการ กบับุคลากรจากตวัแทนแต่ละหลกัสูตรแลว้ พบว่าสาเหตุท่ีก่อให้เกิด
ปัญหานั้นอาจเน่ืองมาจาก  

สำเหตุประกำรแรก คือ บุคลากรท่ีรับผิดชอบดูแลหลกัสูตรเป็นบุคลากรใหม่  ขาดความรู้ 
ความเขา้ใจเก่ียวกบัแนวคิด แนวปฏิบติั ในการด าเนินการ 

สำเหตุประกำรที่สอง คือ บุคลากรขาดการอบรม การถ่ายทอดความรู้ ขาดการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนั  และขาดการกระตุน้เตือนจากคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

สำเหตุประกำรสุดท้ำย คือ ขาดระบบสารสนเทศความรู้ และระบบการจดัเก็บความรู้ท่ี
เหมาะสม 

ผูว้ิจยัไดน้ าประเด็นทั้ง 3 มาเป็นสมมุติฐานในการด าเนินการวิจยั เพื่อวิเคราะห์ปัญหาใน
การด าเนินงานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ให้เป็นไปในแนวทางท่ีถูกตอ้ง และเป็นเหตุเป็นผล 
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ซ่ึงท่ีผ่านมาของผูว้ิจัยซ่ึงปฏิบัติหน้าท่ีเป็นผูป้ระสานงานระหว่างหลักสูตร พบปัญหาในการ
ด าเนินงานหลายประการ ท่ีท างานผลการปฏิบติังานล่าชา้ และตอ้งแกไ้ขบ่อยคร้ัง ผูว้ิจยัเล็งเห็น
อุปสรรคท่ีเกิดข้ึน ท่ีส่งผลท าให้งานบริหารหลกัสูตรขาดประสิทธิภาพ และเห็นว่าควรรีบหาแนว
ทางแก้ไขปัญหาท่ีเกิดข้ึนเพื่อให้งานจัดการเรียนการสอน มีคุณภาพและประสิทธิภาพ เพื่อให้
วิทยาลยัฯ กา้วไปสู่ความเป็นองคก์รชั้นน า พร้อมรับกระแสของการเปล่ียนแปลงในยุคปัจจุบนั มี
ความเป็นเลิศทางวิชาการตามมาตรฐานสากล 

จากเหตุผลขา้งตน้  จึงเป็นแรงจูงใจใหผู้ว้ิจยัจะพฒันาระบบการจดัการความรู้ เพื่อใชใ้นการ
ติดต่อประสานงานกนัระหว่างหลกัสูตร เพื่อลดระยะเวลาในการส่ือสาร เป็นการแลกเปล่ียนเรียนรู้
ระหว่างผูป้ฏิบติังาน เนน้การสร้างวิธีการปฏิบติังานท่ีดีท่ีสุด ซ่ึงน าความรู้ท่ีไดจ้ากประสบการณ์ท่ี
ผา่นมากลัน่กรองเป็นบทเรียน โดยจดัเกบ็แนวทางการปฏิบติังาน วิธีการแกปั้ญหาท่ีเกิดข้ึน โดยการ
แบ่งปันความรู้ให้ผูป้ฏิบติังานไดศึ้กษาไดอ้ย่างรวดเร็ว ช่วยให้ผูป้ฏิบติังานไม่ตอ้งลองผิดลองถูก 
และเพื่อหลีกเล่ียงขอ้ผดิพลาดแบบเดิมๆ ขององคก์ร และเพื่อป้องกนัความรู้ฝังลึก (Tacit) ท่ีหายไป
กบัผูท่ี้ลาออก ลาศึกษาต่อ หรือโยกยา้ยต าแหน่งบริหารในวิทยาลยัฯ 

การวิจยัจะมุ่งเนน้ไปท่ีการบริหารจดัการความรู้ดว้ยวิธีการ วิศวกรรมความรู้ (Knowledge 
Engineering) ซ่ึงเร่ิมดว้ยการตรวจสอบความรู้ (Knowledge Audit) เพื่อระบุถึงองคค์วามรู้ในการ
ด าเนินงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ระดบัปริญญาตรี ว่ามีภารกิจอะไรบา้ง ส าหรับการ
น ามาเป็นหวัขอ้ในการบริหารจดัการความรู้ ถดัมาจะเป็นการจบัความรู้ (Knowledge Capture) ซ่ึงได้
จากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ถดัมาเป็นการวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) โดยการ
วิเคราะห์ค าส าคญั (Keyword Annotation) ในการสมัภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อสร้างบทวิเคราะห์ความรู้ 
(Transcript) แลว้น าไปสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) โดยค านึงถึงการใชง้าน ตอ้งช่วย
แก้ปัญหาการท างานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร และการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge 
Utilization) 

การพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรฯ โดยทฤษฏีองคก์รฐาน
สารสนเทศ (Information Based Organization) ดว้ยเคร่ืองมือระบบจดัการเน้ือหาเวบ็แบบโอเพน
ซอร์ส ท่ีเขียนดว้ยภาษาพีเอชพีและใชฐ้านขอ้มูล MySQL มีช่ือว่า Joomla Components 1.7 ในการ
สร้างระบบ  ผูว้ิจยัหวงัว่าระบบการจดัการความรู้น้ี จะช่วยเพิ่มขีดความสามารถในงานจดัการเรียน
การสอนของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ช่วยแกปั้ญหา สนบัสนุนการเรียนรู้วิธี
ท างาน ช่วยในการตดัสินใจ พร้อมเผยแพร่แก่กลุ่มผูใ้ช ้ไดเ้ลือกใชค้วามรู้ใหต้รงตามภารกิจ ผลกัดนั
ให้ผูป้ฏิบติังานตระหนักเห็นความส าคญัของการใช้เทคโนโลยีในการจดัการความรู้ มาเปล่ียน
พฤติกรรม วฒันธรรมในองคก์ร เพื่อใหอ้งคก์รสามารถพฒันา แข่งขนัและอยูไ่ดอ้ยา่งย ัง่ยนืในสังคม
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ฐานความรู้ (Knowledge-based society) และเศรษฐกิจฐานความรู้ (Knowledge-based economy) 
สืบไป 

 
1.2  วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 

1.2.1 วิเคราะห์ปัญหาและระบุองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรี 

1.2.2 พฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้ในงานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
 

1.3 ประโยชน์ที่จะได้รับจำกกำรศึกษำ 
1.3.1 เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีมีคุณภาพและ 

ประสิทธิภาพยิง่ข้ึน 
1.3.2 เพื่อเพิ่มช่องทางในการส่ือสาร แบ่งปัน ถ่ายโอน และแลกเปล่ียนความรู้  และเป็น 

แนวทางในการสร้างสรรค ์และเผยแพร่องคค์วามรู้ใหม่ในองคก์ร 
1.3.3 ผูบ้ริหาร เจา้หน้าท่ีท่ีเก่ียวขอ้ง เขา้ใจเขา้ถึงองคค์วามรู้ สามารถน าองค์ความรู้

เหล่านั้นมาเลือกใชใ้หต้รงตามวตัถุประสงคแ์ละภารกิจของตน 
1.3.4 เพื่อสนบัสนุนงานประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
1.4 ขอบเขตของกำรศึกษำ 

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาถึงสาเหตุ ท่ีเป็นปัญหาหลกัในการด าเนินงาน
บริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี จ  านวน 3 หลกัสูตร คือ 
หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ), หลกัสูตรแอนนิเมชนั และหลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่
และเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นการวิเคราะห์ถึงสภาพปัญหาท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรขาด
ความรู้ส่งผลงานล่าช้า และพบขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ังโดยมีสมมุติฐานในการด าเนินการวิจัย 3 
ประการขา้งตน้ โดยมีขอบเขตการศึกษาดงัน้ี 
 

1.4.1 ขอบเขตเนือ้หำ 
รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร

ตอ้งมีความรู้ เช่นเอกสาร คู่มือทางดา้นการจดัการศึกษา และเอกสารจากการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ขอ้มูลการจดัการศึกษาในงานของส านกัวิชาฯ เพื่อระบุหนา้ท่ีของ
ส านกัวิชาฯ หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หนา้ท่ีของอาจารย ์และอาจารยท่ี์ปรึกษา เก็บ
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รวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) จากประธานหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ทั้ง 3 
หลกัสูตร เพื่อให้ไดปั้ญหาในการด าเนินงานของหลกัสูตรท่ีผ่านมา แนวทางการแกไ้ขปัญหาและ
งานวิกฤติท่ีพบ และกรณีศึกษาของแต่ละหลกัสูตร ด าเนินการสัมภาษณ์หัวหนา้ส านกัวิชาพยาบาล
ศาสตร์ หวัหนา้ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ เพื่อจบัความรู้ในการบริหารงานภายใตโ้ครงสร้างส านกัวิชา
ฯ การบริหารงานของหลกัสูตร ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา 

วิเคราะห์ข้อมูลท่ีได้จากการสัมภาษณ์ประธานคณะกรรมการบริหารหลักสูตรทั้ ง 3 
หลกัสูตรซ่ึงขอ้มูลปัญหาท่ีไดจ้ากการสมัภาษณ์ จะมีความแตกต่างกนัตามบริบทของแต่ละหลกัสูตร 
ซ่ึงหลกัสูตรวิศวกรรมซอฟต์แวร์ (Software Engineering) เป็นการจดัการเรียนการสอนเพื่อ
สนบัสนุนการผลิตซอฟตแ์วร์องคก์ร (Enterprise Software) ซอฟตแ์วร์สมองตวัฝังลึก (Embedded 
Software) และซอฟตแ์วร์โทรศพัทมื์อถือ (Mobile Software) หลกัสูตรแอนนิเมชนั (Animation) 
เพื่อสนับสนุนการผลิตซอฟตแ์วร์ดว้ยคอมพิวเตอร์กราฟฟิก แอนนิเมชนั และเกมส์ ซ่ึงใชเ้ป็นส่ือ
ดิจิตอลทางธุรกิจบนัเทิงและการศึกษา  หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยีสารสนเทศ 
(Modern Management and Information Technology Program) เพื่อสนบัสนุนการใชซ้อฟตแ์วร์ใน
ภาคการผลิตโดยเฉพาะนิคมอุตสาหกรรมในจงัหวดัล าพูน (ณพศิษฏ์ จกัรพิทกัษ์,2552 หน้า 36) 
จากนั้นน าปัญหามาแยกหมวดหมู่ แลว้วิเคราะห์ปัจจยัท่ีแทจ้ริงท่ีเป็นสาเหตุในการด าเนินงานของ
หลกัสูตรล่าชา้และพบขอ้ผิดพลาดบ่อยคร้ัง ตามกรอบแนวคิด Why-Why Analysis น าเสนอใน
รูปแบบของผงักา้งปลา แลว้หามาตรการเพื่อแกไ้ขปัญหา 

ผูว้ิจยัน าวิธีการวิศวกรรมความรู้ (Knowledge Engineering) โดยเคร่ืองมือ Common 
KADS: Knowledge Analysis and Data Structuring ซ่ึงประกอบดว้ย การจบัความรู้ (Knowledge 
Capture) การวิเคราะห์ความรู้ (Knowledge Analysis) การสังเคราะห์ความรู้ (Knowledge Synthesis) 
และการน าความรู้ไปใช ้(Knowledge Utilization) มาบริหารจดัการความรู้ชดัแจง้ (Explicit 
Knowledge) และความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ท่ีเป็นองคค์วามรู้ท่ีจ าเป็นในงานบริหารหลกัสูตร  

 ผูว้ิจยัพฒันาตน้แบบระบบการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี โดยใช้
ทฤษฏีองคก์รฐานสารสนเทศ (Information Based organization) ดว้ยเคร่ืองมือระบบจดัการเน้ือหา
เวบ็แบบโอเพนซอร์ส ท่ีเรียกว่า Joomla Components 1.7 ในการสร้างระบบ เพื่อช่วยแกปั้ญหา 
สนับสนุนการเรียนรู้วิธีท างาน และช่วยในการตดัสินใจในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรระดบั
ปริญญาตรีใหบ้รรลุตามวตัถุประสงคต่์อไป 

 
1.4.2 ขอบเขตประชำกร 
บุคลากรภายใตโ้ครงสร้างส านกัวิชาฯ ท่ีมีส่วนในการศึกษาคน้ควา้อิสระคร้ังน้ี ไดแ้ก่ 
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- หวัหนา้ส านกัวิชา 
- คณะพยาบาลศาสตร์  
- คณะเศรษฐศาสตร์ 
- วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 

- ประธาน/เลขานุการ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี 
- หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ) 
- หลกัสูตรแอนนิเมชนั 
- หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

รูปที ่1.1 โครงสร้ำงส ำนักวชิำศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
  

1.4.3  ขอบเขตระยะเวลำ 
ตั้งแต่เดือน กรกฎาคม พ.ศ. 2554 ถึง เดือนเมษายน พ.ศ. 2555 


