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บทที ่4  
ผลการศึกษาและสรุปสาระส าคญัของข้อมูล 

 
4.1  ผลการศึกษาและสาระส าคญัของข้อมูล 

ในการสร้างระบบการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ของวิทยาลยัฯ 
ผูว้ิจยัไดศึ้กษาขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ตอ้งมีความรู้ เช่น เอกสาร คู่มือทางดา้นการจดัการศึกษา และเอกสารจากการด าเนินงานของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร ขอ้มูลการจดัการศึกษาในงานของส านกัวิชาฯ หนา้ท่ีของส านกัวิชาฯ 
หนา้ท่ีของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร หนา้ท่ีของอาจารย ์และอาจารยท่ี์ปรึกษา ไดด้งัน้ี 

ส านักวิชาฯ เป็นหน่วยงานท่ีมีหน้าท่ีหลกัในการ วางแผน ดูแล ควบคุมคุณภาพในการ
จดัการเรียนการสอน FTES, SCCH, TOR, JA, การประเมินผลการปฏิบติังาน ทุนและการพฒันา
อาจารย,์ บริการวิชาการแก่ชุมชน และปรับปรุงหลกัสูตรให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตร
ระดบัอุดมศึกษาและกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-HEd) ดงัรูปท่ี 4.1 

 
 

รูปที ่4.1 กระบวนงานของส านักวิชาฯ 

 



54 
 

ในการจดัการเรียนการสอน บริการวิชาการ จดักิจกรรมท่ีส่งเสริมการเรียนรู้ การท าวิจยั 
และท างานร่วมกบังานอ่ืน ๆ ท่ีสนับสนุนทางดา้นการศึกษา ดงันั้น ส านักวิชาฯ จึงตอ้งมีอุปกรณ์
ห้องปฏิบติัการท่ีทนัสมยั และมีบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพ เพื่อแข่งขนักบัยุคท่ีมีการเปล่ียนแปลง
ทางด้านเทคโนโลยี และต้องปฏิรูปหน่วยงานให้อยู่รอด แล้วพฒันาไปสู่การเป็นผูน้ าทางด้าน
การศึกษาท่ีมีคุณภาพระดบันานาชาติ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็นส่วนงานท่ีส าคญัในการ
ผลกัดนัหลกัสูตรใหส้ามารถด าเนินการใหบ้รรลุพนัธกิจ ของมหาวิทยาลยั วิทยาลยัฯ โดยหนา้ท่ีของ
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร มีดงัน้ี 

1. ด าเนินงานจดัการศึกษาให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาและ
กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ (TQF-HEd) 

2. ประสานงานดา้นวิชาการของหลกัสูตรให้เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย มีคุณภาพ และมี
ประสิทธิภาพ 

3. น าเสนอผลการด าเนินงานต่อ คณะกรรมการบริหารประจ าวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี 

กระบวนการผลิตบณัฑิตของวิทยาลยัฯ คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรตอ้งมีกระบวนการ
ในการด าเนินงานสร้างผลผลิตทางการศึกษาให้มีคุณภาพ ให้บรรลุพันธกิจของวิทยาลัยฯ 
มหาวิทยาลยั ตอบสนองความตอ้งการของสังคมและของผูใ้ชบ้ณัฑิต โดยคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรท างานผา่นการบริหารจดัการของส านกัวิชาฯ  ดงัรูปท่ี 4.2 

 

 
 

รูปที ่4.2 ขั้นตอนในการเดินทางของงานบริหารหลกัสูตร 
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การด าเนินการจดัการศึกษาของหลกัสูตร อาจารยเ์ป็นบุคลากรท่ีมีความส าคญัยิ่งในการ
ปฏิบัติพนัธกิจผลิตบัณฑิต หน้าท่ีหลักของอาจารย์ คือ การสอน การวิจัย การเขียนต ารา และ
บทความทางวิชาการ อาจารยจึ์งตอ้งเป็นผูมี้ความรู้ความสามารถ มีความลุ่มลึกทางวิชาการ  มีการ
ติดตามความกา้วหน้าทางวิชาการ และพฒันาองคค์วามรู้ พฒันาตนเองให้พร้อมท่ีจะเรียนรู้ไปกบั
ผูเ้รียนได ้ตอ้งพฒันาประสิทธิภาพของการเป็นครู ในถ่ายทอดความรู้ มีการพฒันาทางดา้นจิตใจและ
ทศันคติในการเป็นอาจารย ์มีความรับผดิชอบ มีการเรียนรู้ท่ีจะพฒันา ปรับปรุงตนเองอยา่งต่อเน่ือง 
(ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่, 2553) 

นอกเหนือจากหนา้ท่ีการผลิตบณัฑิตแลว้ อาจารยย์งัมีหนา้ท่ีท่ีส าคญัอีกบทบาทหน่ึงคือ การ
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา ซ่ึงได้รับการแต่งตั้ งจากคณะ เพื่อท าหน้าท่ีช่วยเหลือแนะน านักศึกษาทั้ ง
ทางดา้นการศึกษา ดา้นวิชาการ วิชาชีพ และดูแลการศึกษาให้เป็นไปตามหลกัสูตรและแผนก าหนด
การศึกษา การใชบ้ริการสวสัดิการ การเขา้ร่วมกิจกรรมต่างๆ ของนกัศึกษา ตลอดจนการแนะน าการ
ใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัยอย่างมีความสุขจนส าเร็จการศึกษา (ส านักพัฒนาคุณภาพการศึกษา 
มหาวิทยาลยั เชียงใหม่, 2553) 

 
4.1.1  หลกัวิธีการในการท างานภายใต้โครงสร้างส านักวิชาฯ 
จากการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) โดยการสัมภาษณ์ รอง

ศาสตราจารย ์ดร.ภทัราภรณ์ ทุ่งปันค า  หัวหน้าส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ ซ่ึงคณะพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นคณะท่ีเป็นองคก์รภาคการศึกษาท่ีมีการก าหนดกลยทุธ์เพื่อด าเนินการโดย
ใชแ้นวคิดองคก์รสมยัใหม่ และไดน้ าการจดัการความรู้ (Knowledge Management: KM) มาพฒันา
องคก์รเรียนรู้ (Learning Organization: LO) มาเป็นกลยทุธ์ท่ีส าคญัในการพฒันาการบริหารจดัการ 
และสัมภาษณ์รองศาสตราจารย ์ดร. ศศิเพญ็ พวงสายใจ หัวหนา้ส านักวิชาเศรษฐศาสตร์  ซ่ึงคณะ
เศรษฐศาสตร์ มีการบริหารจดัการท่ีมีโครงสร้างการบริหารงานใกลเ้คียงกบัวิทยาลยัฯ เพื่อจบัความรู้
ในการบริหารงานภายใตโ้ครงสร้างส านกัวิชาฯ ปัญหาท่ีพบและแนวทางการแกไ้ขปัญหาท่ีผา่นมา
สรุปไดต้ามตาราง ดงัน้ี 
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ตาราง 4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 
ผลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัราภรณ์   ทุ่งปัน
ค า หัวหน้าส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพญ็ พวงสายใจ 
หัวหน้าส านักวชิาเศรษฐศาสตร์ 

ลกัษณะ
โครงสร้าง
ส านกัวิชาฯ 

- ส านกัวิชาฯ รวมจาก 8 ภาควิชา มี
ภาควิชาการพยาบาลจิตเวช การบริหาร
การพยาบาล ภาควิชาการพยาบาล
ศลัยศาสตร์ การพยาบาลอายรุะศาสตร์ 
การพยาบาลพื้นฐาน การพยาบาล
สาธารณสุข การพยายสูตินารีเวชศาสตร์ 
และการพยาบาลกมุารเวชศาสตร์ 

- หวัหนา้ส านกัวชิาฯ ด ารงต าแหน่ง
ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร ทั้ง
หลกัสูตรปกติ และหลกัสูตรนานาชาติ 

- ด ารงต าแหน่งรองประธาน
คณะกรรมการ HRM ฝ่ายคณะท างาน  

- รองวิชาการดูแลงานระดบับณัฑิตศึกษา 
(รายละเอียดงาน ตามภาคผนวก ฉ 
โครงสร้างส านกัวิชาพยาบาลศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

- ส านกัวิชาฯ มีหลกัสูตรเดียว 3 
โครงการ คือ ภาคปกติ ภาคพิเศษ และ 
ปริญญาตรี, ปริญญาโท สองภาษา 

- หวัหนา้ส านกัวชิาฯ จดัการศึกษาทั้ง
ระดบัปริญญาตรี และบณัฑิตศึกษา 

- ส านกัวิชาฯ ถือวา่เป็นฝ่ายเลขานุการ 
ดูแลงานวิชาการทั้งหมด 

- คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรมีชุด
เดียว เรียกวา่กรรมการวิชาการประจ า
คณะ 

 
 
 
(รายละเอียดงาน ตามภาคผนวก ฉ 
โครงสร้างส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่) 

กระบวนการ
ท างาน 
ส านกัวิชาฯ 

- อาจารยล์า หรือติดภารกิจอ่ืน หาอาจารย์
สอนแทนโดยใหป้ระธานหลกัสูตรแจง้
ใหส้ านกัวิชาฯ 

- นกัศึกษายืน่ใบค าร้องท่ีงานบริการการ
การศึกษา เจา้หนา้ท่ีเป็นผูป้ระสานงาน
ผา่นส านกัวิชาฯ 

- หน่วยบณัฑิต หน่วยปริญญาตรี ในงาน
บริการการศึกษา ดูแลเร่ือง การส่งเร่ือง 
การลงทะเบียน แลว้เสนอต่อหวัหนา้
ส านกัวิชาฯ  

- หวัหนา้ 2 คน ร่วมเป็นกรรมการกบั
อาจารย ์

- พนกังานเขา้ใหม่ จะมีพี่เล้ียงดูแลจน
สามารถท างานได ้
- การขอเปิดกระบวนวิชาเจา้หนา้ท่ีเป็น
ผูด้  าเนินการ โดยผา่นการเห็นชอบของ
อาจารยก่์อน 
- การส่ือสารในคณะใช ้e-Office เป็น
หลกั หากมีกรณีเร่งด่วนจะใชก้าร
โทรศพัท ์
- อาจารยใ์ช ้e-Mail หรือ Facebook ใน
การติดต่อกบันกัศึกษา 
- ค าร้องทัว่ไปของนกัศึกษา ยืน่ผา่นงาน
บริการการศึกษา ผา่นหวัหนา้ส านกัวิชา 
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ตาราง 4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
ผลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัราภรณ์   ทุ่งปัน
ค า หัวหน้าส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพญ็ พวงสายใจ 
หัวหน้าส านักวชิาเศรษฐศาสตร์ 

กระบวนการ
ท างาน 
ส านกัวิชาฯ
(ต่อ) 

-  การเชิญวิทยากรภายนอกมาบรรยาย 
หากหวัขอ้ไหนน่าสนใจ และเป็น
ประโยชนโ์ดยรวม จะแจง้
ประชาสมัพนัธ์ใหง้านอ่ืนๆ เขา้ร่วมได ้
การจ่ายค่าตอบแทน ค่าจา้ง
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรเป็น
ผูด้  าเนินการ 

-   อาจารยข์ออนุญาตไปบริการวิชาการ 
ผา่นรองคณบดีฝ่ายนโยบายและแผน 
โดยผา่นหวัหนา้ส านกัวิชาฯ 

-   คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบั
บณัฑิตศึกษา มีรองคณบดีฝ่ายวิชาการ
เป็นรองประธาน มีหวัหนา้ส านกัวิชาฯ 
ร่วมเป็นกรรมการ 

-  อาจารยต์อ้งส่งช่วงเวลาท่ีจะให้
นกัศึกษาพบได ้หากไม่พบกจ็ะมาหาให้
งานบริการการศึกษานดัให้ 

-  ในกรณีท่ีนกัศึกษามีปัญหาใหน้กัศึกษา
ติดต่อพบกบัอาจารยท่ี์ปรึกษาก่อน แลว้
ถา้อาจารยติ์ดขดัดา้นกฎระเบียบ
ขอ้บงัคบั จึงจะติดต่อส านกัวิชาฯ 

ความรู้ระดบั
งาน 
(Task 
Knowledge) 

- ความรู้ในการบริหารจดัการทรัพยากร
บุคคล  

- ความรู้ในการบริหารงานหลกัสูตร 
- ความรู้ในการบริหารงานหลกัสูตร
นานาชาติ 

- ความรู้ในการบริหารงานระดบับณัฑิต 
ศึกษา 

- ความรู้ในการจดัท าการท าตารางสอน 
เร่ืองขอ้สอบ การควบคุมในการท า
แบบฝึกหดั เร่ืองเกรด งานโอนยา้ย งาน
ประกนัคุณภาพการศึกษา การท าหนงัสือ
รับรอง ประมวลความรู้ของนกัศึกษา 

งานวิกฤติท่ีพบ 
(Critical Task) 

- ความรู้ในการแกไ้ขปัญหาอาจารยข์าด 
การจดัใหอ้าจารยใ์หป้ฏิบติัหนา้ท่ีแทน
อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญ 

- การท า มคอ. 5 และ มคอ. 7 เน่ืองจากมี
ขั้นตอนมากเกินไป มีปัญหาในการ
ติดตาม มคอ. 3 เน่ืองจากมีรายละเอียด
ค่อนขา้งมาก 
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ตาราง 4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
ผลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัราภรณ์   ทุ่งปัน
ค า หัวหน้าส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพญ็ พวงสายใจ 
หัวหน้าส านักวชิาเศรษฐศาสตร์ 

วิธีการ
ด าเนินการ
แกไ้ข 

-   แจง้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร
ระดบัปริญญาตรี ท่ีเป็นตวัแทนของแต่ละ
กลุ่ม เพื่อสอบถามวา่จะมีอาจารยท่์านไหน
ท่ีสามารถสอนแทนอาจารยท่ี์ขาด หรือท่ีลา
ไดบ้า้ง ปัญหาอยูท่ี่อาจารยท่ี์ลาเป็นอาจารย์
ท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะดา้น เช่น อาจารย์
กลุ่มการพยาบาลศลัย ์มีหนา้ท่ีนิเทศ
นกัศึกษาฝึกงาน 

-  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการ โดย
ผา่นคณะกรรมการวิชาการของคณะ  

-   ส านกัวิชาฯ แจง้ใหอ้าจารยต์อ้งส่ง  
มคอ. 3 ก่อนเปิดเทอม โดยแนบไฟลใ์ห้
ไปดว้ย งานบริการการศึกษาเป็นผูเ้ช็ค
ความครบถว้นของจ านวนรายวิชา
ทั้งหมด หากยงัไม่ส่งกแ็จง้ท่ีประชุมส่วน
งานใหท้ราบและติดตามอีกคร้ัง 

-   ส านกัวิชาฯ แต่งตั้งคณะท างานท่ี
เก่ียวกบั มคอ. โดยใหต้วัแทนหลกัสูตร
ร่วมเป็นกรรมการ 

ก าหนด
ผูเ้ช่ียวชาญ 
และผูป้ฏิบติั 
(Community 
of Practice) 

ประธานกรรมการบริหารหลกัสูตร 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายปริญญาตรี 
ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบณัฑิตศึกษา 
หวัหนา้ส านกัวิชาฯ 

-   หวัหนา้ส านกัวิชาฯ ดูแลหลกัสูตรและ
งานวิชาการ 

-   รองคณบดีฝ่ายวิชาการ ดูแลงานก่อนส่ง
ส านกัพฒันาคุณภาพการศึกษา 

กรณีศึกษา -  การวดัและประเมินผลการศึกษา แต่ละ
หลกัสูตรประสาน ผูส้อนแต่ละกระบวน
วิชา ส่วนกระบวนวิชากลางประธาน
กระบวนวิชาและรองหวัหนา้ส านกัวิชาฯ 
เป็นผูก้รอกเกรด หวัหนา้ส านกัวิชาฯ 
เป็นผูต้รวจสอบ หากเป็นกระบวนวิชาท่ี
กลุ่มวิชารับผดิชอบ เช่น การพยาบาล
ศลัย ์ประธานกระบวนวิชา กบัรอง
หวัหนา้ส านกัวิชาฯ เป็นผูก้รอกเกรด 
กระบวนวิชาท่ีมีหลายตอนใหป้ระธาน
ตอนและผูส้อนกรอก แลว้ใหร้อง
หวัหนา้ส านกัวิชาฯ ตรวจสอบ สุดทา้ย  

-   ในการจดัท าตารางสอน หวัหนา้ส านกั
วิชาฯ มอบหมายเจา้หนา้ท่ี 1 คนเป็นแม่
งานในการด าเนินงานของระดบัปริญญา
ตรีทุกหลกัสูตร ซ่ึงแม่งานจะตอ้งรู้วา่ปี 
2555 ตามStudy plan จะตอ้งเปิดวิชาใด
ในหลกัสูตร 

-   ส่งขอ้มูลไปยงัหวัหนา้งาน 
-  หวัหนา้ส านกัวิชาฯ ส ารวจกระบวนวิชา
ท่ีจะเปิดสอน จากอาจารยท่ี์แจง้มาแลว้ 

-   หวัหนา้วิชาการระดบัปริญญาตรีน าวิชา
ท่ีอาจารยแ์จง้สอนเขา้มาในตารางสอน
ของปีหนา้  
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ตาราง 4.1  ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ (ต่อ) 
ผลทีไ่ด้จากการสัมภาษณ์ 

ประเดน็การ
สัมภาษณ์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ภทัราภรณ์   ทุ่งปัน
ค า หัวหน้าส านักวชิาพยาบาลศาสตร์ 

รองศาสตราจารย์ ดร.ศศิเพญ็ พวงสายใจ 
หัวหน้าส านักวชิาเศรษฐศาสตร์ 

กรณีศึกษา 
(ต่อ) 

-  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรรับรอง
เกรด แลว้ส่งผลพิจารณาล าดบัขั้นให้
หน่วยปริญญาตรี งานบริการการศึกษา 
เพื่อเสนอคณบดีหรือรองคณบดีลองนาม 
แลว้ส่งไปส านกัทะเบียน 

-   วิชาท่ีขาดน าเสนอท่ีประชุม
คณะกรรมการวิชาการและช่วยกนัจดั
ตารางสอนในภาพรวม โดยท่ีวา่หวัหนา้
วิชาท่านกจ็ะเชิญอาจารยท์ั้งคณะเขา้
มาร่วมประชุมแกไ้ขปัญหาร่วมกนั 

อ่ืน ๆ คณะมีคู่มือแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการ
สอน ซ่ึงมีแนวปฏิบติั ทุกอยา่ง อาทิ การตดั
เกรด การส่งเกรด การจดัท าขอ้สอบ การ
คุมสอบ การลาป่วย หนา้ท่ีในการคุมสอบ 
ความรู้ในการประเมินผลการสอนอาจารย ์
การเปิดกระบวนวิชา การวิเคราะห์ขอ้สอบ 
เป็นตน้ 
แจกใหอ้าจารยค์ณะกรรมการทุกคน 
หากพบปัญหากจ็ะมีการปรับปรุงคู่มือเป็น
เร่ืองๆ ไป จดัท าร่วมกบังานบริการ
การศึกษา 
- มีการประชุมทุกๆ 1 คร้ัง/เดือน 
-เจา้หนา้ท่ีมีประมาณ 300 กวา่คน อาจารย์
ประมาณ 300 คน คิดเป็น 50:50 % 

-นกัศึกษามีประมาณ 1900 คน  
-เจา้หนา้ท่ี 8 คน รับผดิชอบ 9 หลกัสูตร 
หนา้ท่ีของแต่ละคนจะมี JD ท่ีระบุหนา้ท่ี
หลกัวา่ท าหนา้ท่ีอะไรบา้ง 
-เจา้หนา้ท่ี 1 คน ตอ้งดูแล 2 หลกัสูตร เพื่อ
ท างานแทนกนัไดห้ากลา หรือเจบ็ป่วย -ผูท่ี้
เป็นหวัหนา้งานจะรู้ทุกหลกัสูตร 

 

4.1.2 สาเหตุทีก่่อให้เกดิปัญหาในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตร 
ในการเก็บรวบรวมขอ้มูลท่ีเป็นความรู้ฝังลึก (Tacit Knowledge) ประธานหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีทั้ง 3 หลกัสูตร ผูว้ิจยัใชก้รอบแนวคิด Why-Why Analysis ในรูปแบบของผงักา้งปลา เพื่อ
วิเคราะห์ปัญหาในการด าเนินงานของหลกัสูตรท่ีผา่นมา โดยครอบคลุม 4 หวัขอ้ดงัน้ี 

- ก าหนด ภารกิจ ส าคญั หรือ งานวิกฤติ (Critical Task Knowledge) 
- ก าหนดตวัผูเ้ช่ียวชาญ และคณะผูป้ฏิบติั (Community of Practice) 
- ก าหนดแผนการสมัภาษณ์ 
- ก าหนดกรณีศึกษา  
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ผูว้ิจยัแยกปัญหาออกเป็น 6 ดา้น ตามหลกัการ 4M 1E (Man คน, Machine เคร่ืองมือ,  
Material วิธีการ, Method ระบบสนบัสนุน, Environment ปัจจยัภายนอก) และเพิ่มดา้น  Human 
Resource Management การบริหารทรัพยากรมนุษย ์อีกหน่ึงดา้น ให้การวิเคราะห์สาเหตุของการ
ด าเนินงานบรรลุวตัถุประสงค์ของการวิจยั   ซ่ึงกระบวนการจดัการความรู้ในองค์กรตอ้งใชก้าร
วางแผนเชิงกลยทุธ์ดา้นการบริหารทรัพยากรมนุษยร่์วมดว้ย  ไดด้งัน้ี 
 

 
 

รูปที ่4.3 ผงัก้างปลาแสดงปัญหา 
 
การด าเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุท่ีแทจ้ริงของปัญหาในการด าเนินการของหลกัสูตรระดบั

ปริญญาตรีทั้ง 3 หลกัสูตร ทั้ง 6 กลุ่มปัญหา ไดผ้ลการวิเคราะห์ ดงัน้ี 
OK จะมีความหมายวา่ ไม่มีปัญหา   
NG จะมีความหมายวา่ มีปัญหา (NO Good) 
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การวิเคราะห์ 6 กลุ่มปัญหา ดงัน้ี 
1. ปัญหาด้านวธีิการ 

 

 

รูปที ่4.4 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาในด้านวิธีการ 
 
มาตรการ : ดา้นวิธีการ ควรมีการตรวจสอบภาระงานของผูรั้บผดิชอบหนา้ท่ีประธาน/เลขานุการ ว่า
รับต าแหน่งหรือได้รับมอบหมายให้ปฏิบติัภารกิจพิเศษอย่างอ่ืนมากเกินไปหรือไม่ ควรมีการ
ประชุมวิชาการร่วมกนักบัส านกัวิชาฯ งานบริการการศึกษาเพื่อจดัท าคู่มือการปฏิบติังานดา้นการ
เรียนการสอน โดยมอบหมายหนา้ท่ีผูจ้ดัเกบ็ความรู้ และแบ่งภาระในการท างานใหช้ดัเจน 
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2. ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

 

รูปที ่4.5 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ 
 

มาตรการ : HR ก าหนดแผนการด าเนินการเพื่อพฒันาอาจารย ์ โดยมีบนัทึกแจง้ใหอ้าจารยเ์ขา้ร่วม
การอบรมทุกคร้ัง หากไม่เขา้ร่วมตอ้งท าหนงัสือช้ีแจง หลงัการอบรมแลว้ตอ้งมีการติดตามผลการ
น าความรู้มาใชใ้นการท างานของอาจารยด์ว้ย 
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3. ปัญหาด้านระบบสนับสนุน 
 

 

รูปที ่4.6 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาด้านระบบสนับสนุน 
 

มาตรการ : ดา้นการสนบัสนุน ควรมีการวางแผนเพื่อวิเคราะห์ทรัพยากร และทางออกในการบริหาร
จดัการเพื่อสร้างระบบสนับสนุนช่วยให้คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรไดท้ างานสะดวกข้ึนและ
สามารถวางระบบการท างานไดท้นัการณ์  
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4. ปัญหาด้านคน 
 

 

รูปที ่4.7 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาด้านคน 
 
มาตรการ : ดา้นคน ควรมีการวางอตัราก าลงั ใหก้บัหลกัสูตรท่ีขาดอาจารย ์รวมถึงการจดัใหอ้าจารย์
ไปศึกษาต่อควรมีการวางแผนล่วงหนา้ และค านึงถึงผลกระทบกบัอาจารยท่ี์ตอ้งแบกภาระ ในการ
รับอาจารยใ์หม่เขา้มาควรมีการจดัการอบรม และทบทวนการถ่ายทอดความรู้ในการเป็นอาจารย ์
โดยเฉพาะอาจารยใ์หม่ท่ีไดรั้บต าแหน่งบริหาร ภาระหนา้ท่ีตอ้งรับผิดชอบควรมีการแจง้ให้ชดัเจน 
และมีระบบสนบัสนุนการท างานใหดี้ท่ีสุด 
  
 
 
 
 
 
 



65 
 

5. ปัญหาด้านเคร่ืองมือ 
 

 

รูปที ่4.8 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาด้านเคร่ืองมือ 
 
มาตรการ : ดา้นเคร่ืองมือ เสนอใหมี้การวิเคราะห์ความตอ้งการระบบใหม่โดยใชเ้ทคโนโลยใีหม่ท่ี
ง่ายต่อการเขา้ถึง และเป็นท่ีนิยมใช ้แลว้จดัใหมี้การอบรมวิธีการใชร้ะบบพร้อมมีคู่มือประกอบ 
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6. ปัญหาด้านปัจจัยภายนอก 
 

 

รูปที ่4.9 แสดงการวเิคราะห์ปัญหาด้านปัจจัยภายนอก 
 
มาตรการ : ดา้นปัจจยัภายนอก ควรมีการแจง้ประกาศ ประชุม ประชาสมัพนัธ์กนัอยา่งทัว่ถึง เพื่อให้
ทราบถึงกฎระเบียบ และแนวปฏิบติัในการท างานเพื่อใหส้อดคลอ้งตามนโยบายของวิทยาลยัฯ และ
มหาวิทยาลยั ส่วนประเด็นการขอดูงาน ควรมีการหารือระดบัคณะเพื่อหาแนวทางเพื่อกระจายภาระ
ในการดูแลภารกิจตอ้นรับน้ีต่อไป 
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 4.1.3  การตรวจสอบองค์ความรู้ของงานบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 
ตารางที่  4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM1  

Organizational model (OM-1) 
แบบจ าลององค์กร 

Problems and Opportunities 

Problems and opportunities 
ปัญหาและโอกาส 
 

ปัญหา 
 หลกัสูตรวศิวกรรมซอฟต์แวร์ (นานาชาติ) 
1. ความไม่น่ิงของกิจกรรมของวิทยาลยัฯ ส่งผลใหเ้กิดการแยง่

ทรัพยากร ดา้นห้องเรียนและเวลา ท าให้ตอ้งร้ือแผนการจดั
การศึกษาใหม่เกือบทั้งหมด และส่งผลต่อการจดัตารางสอบ
ไม่เป็นไปตามเวลาของมหาวทิยาลยัก าหนด 

2. ความไม่น่ิงของนโยบายการรับเขา้ บางปีก็รับมาก บางปีก็
รับนอ้ย ส่งผลใหก้ารจดัอาจารย ์จดัหอ้ง ไม่ลงตวั 

3. อาจารย์ขาดความช านาญในการร่าง เอกสาร  ขาด
แบบฟอร์ม ท่ีเป็นไปตามท่ีหน่วยประกนัคุณภาพการศึกษา
ตอ้งการ 

4. ฝ่ายการเงินมีกฎระเบียบ และแนวปฏิบติัมาก มกัตรวจพบ
ขอ้แกไ้ขซ ้ าๆ ซ่ึงเจา้หนา้ท่ีไม่ไดแ้จง้ในคร้ังแรกท่ีส่ง 

 หลกัสูตรแอนนิเมชัน 
1. นกัศึกษาจ านวนมากข้ึน อาจารยจ์  านวนน้อยลง เน่ืองจาก

การลาออก และการลาศึกษาต่อ จ านวนสัดส่วนของ
อาจารย/์นกัศึกษา  เช่น 1/30 หรือ 1/40 ส่งผลให้อาจารย์
ดูแลนกัศึกษาไดไ้ม่ทัว่ถึง โดยเฉพาะวชิาโครงงาน 

2. อาจารยมี์ภาระงานสูง ไม่สามารถกระจายความรับผิดชอบ
ของกระบวนวชิาไดท้ัว่ถึง  

3. ความถนัดของอาจารย์ไม่ตรงกับความสามารถของ
นกัศึกษาในการเป็นท่ีปรึกษาโครงงานใหน้กัศึกษา 

4. เม่ืออาจารยล์าออก ลาศึกษาต่อ หลกัสูตรขาดอาจารยรั์บ
ช่วงต่องานและนกัศึกษาจึงขาดอาจารยดู์แล 

5. ปัญหาอาจารยน์ าโครงการภายนอกมารวมการโครงงาน
ของนกัศึกษา  และไม่คุมโครงงานตามขั้นตอนท่ีหลกัสูตร
ก าหนดไว ้ มคอ. 3  
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ตารางที่  4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM1 (ต่อ) 
Organizational model (OM-1) 

แบบจ าลององค์กร 
Problems and Opportunities 

 ปัญหา 
 หลกัสูตรแอนนิเมชัน (ต่อ) 
6. อาจารย์บางคนมักไม่เข้าร่วมกิจกรรมของหลกัสูตร  มี

ทัศนคติต่างกัน บางคนคิดต่างจากหลักสูตร ขาดการ
ส่ือสาร ไม่ยอมพูดคุย ไม่เคารพกนั เกิดการขดัแยง้กนัใน
หลกัสูตร 

7. ความไม่ถนดัในการเขียนหนงัสือราชการ 
8. มีหน่วยงานภายนอกมาขอศึกษาดูงานบ่อย ส่งผลให้

อาจารยท่ี์รับผิดชอบหอ้งปฏิบติัการ Motion Capture ภาระ
งานหนกั 

 หลกัสูตรการจัดการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
1. อาจารยมี์คุณวุฒิหลากหลายสาขา ท าให้มีความคิดเห็น

ต่างกนั 
2. อาจารยจ์บไม่ตรงสาย ท าใหแ้บ่งภาระงานยาก 
3. อาจารยท่ี์สอนจบไม่ตรงวฒิุ ท าให ้แนะน านกัศึกษาไม่ได ้
4. อาจารยข์าดความกระตือรือร้นในการหาความรู้เพ่ิมเติม 
5. อาจารยม์กัสอนแทนกนั โดยไม่แจง้ประธานหลกัสูตร 
6. ภาระงานดา้นเอกสารมาก ในการท าตารางสอนเอง เปิด

กระบวนวิชาเอง อยากให้มีเจา้หนา้ท่ีเขา้มาช่วย แบ่งเบา
ภาระหลกัสูตร 

7. หลกัสูตรขาดกระบวนการท างานและแนวปฏิบติัในการ
ปฏิบติังาน 

8. งานบริการการศึกษาฯ ปรับปรุงขอ้มูลใหช้า้ 
9. อาจารยไ์ม่ท าตามค าแนะน าของประธานหลกัสูตรฯ เช่น 

ใบเช็คช่ือของนกัศึกษาควรพิมพจ์ากฐานขอ้มูลของส านกั
ทะเบียนและประมวลผลทุกคร้ังเพ่ือตรวจสอบสถานะ การ
ลงทะเบียนของนกัศึกษา 
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ตารางที่  4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM1 (ต่อ) 
Organizational model (OM-1) 

แบบจ าลององค์กร 
Problems and Opportunities 

 ปัญหา 
 หลกัสูตรการจัดการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

(ต่อ) 
10. อาจารยใ์หม่ขาดการอบรมเร่ืองการประเมินผลการศึกษา 

การให้ล าดับขั้น ด้านจิตอาสา การเป็น  อาจารย์ การ
แต่งตวั การประพฤติตน การรักษาเวลา และจิตส านึก 

11. อาจารยล์า มกัไม่มีการแจง้ ไม่มีการขออนุมติัเดินทาง  
12. ขาดความร่วมมือ และความรับผิดชอบกบัหลกัสูตรฯ ใน

การเขา้ร่วมการประชุม 
13. อาจารยน์ัง่แยกหอ้งกนัท าใหก้ารส่ือสารขอ้มูลในหลกัสูตร

คลาดเคล่ือน 
โอกาส 
1. ศูนยก์ารศึกษาหริภุญไชย จงัหวดัล าพนู 
2. การเปิดเสรีทางการศึกษา หลกัสูตร 2 ภาษา & Inter 
3. ความเจริญของประเทศจีน (ตะวนัตกเฉียงใต)้ 
4. ความตอ้งการเรียนมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ของนกัเรียนจาก

ประเทศเพ่ือนบา้น 
5. ความกา้วหนา้ทางดา้นเทคโนโลย ี
6. เป็นองคก์รรุ่นใหม่มีพลงั 
7. การจดักิจกรรมการเรียนรู้ การแข่งขนัทางวชิาการ 
8. การ มีสายสัมพัน ธ์กับองค์กรภายนอก  ทั้ ง ในและ

ต่างประเทศท่ีเขม้แขง็ 
9. มีหลกัสูตรท่ีทนัสมยั และหลกัสูตรนานาชาติ 

Organizational context 
สาระ 

1. เร่งพฒันาอาจารยด์า้นการเรียนการสอน Project base 
learning, Problem base learning, ICT integrated learning 
Conner เพ่ือใหบ้ณัฑิตสามารถคิดวิเคราะห์ แกปั้ญหาได้
อยา่งเป็นระบบ 
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ตารางที่  4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM1 (ต่อ) 
Organizational model (OM-1) 

แบบจ าลององค์กร 
Problems and Opportunities 

 2.    เร่งพฒันาอาจารยด์า้นคุณวุฒิระดบัปริญญาเอก และการ
ขอต าแหน่งทางวชิาการ 

3. เนน้การพฒันาภาษาองักฤษ และ IT อยา่งเขม้ขน้ให้กบั
นกัศึกษา เร่ิม Exit Exam ภาษาองักฤษ และ IT เพื่อพร้อม
เขา้สู่ AEC 2558  

4. พฒันาและขยายสหกิจศึกษาร่วมกบัอุตสาหกรรมในการ
เรียนการสอน 

5. ร่วมกบัมหาวิทยาลยัในการพฒันาศูนยก์ารศึกษาหริภุญ
ไชย จงัหวดัล าพนู 

6. เน้นการสร้างนักศึกษาท่ีพึงประสงค์ มีจริยธรรม และจิต
อาสา ผ่านทั้งวิชาการเรียนการสอนและการท ากิจกรรม
ของนกัศึกษา 

7. พฒันาหลกัสูตร 2 ภาษา ทั้งระดบั ป.ตรี และ ป.โท เพ่ือ
สนองตอบสงัคม และการเขา้สู่ AEC 2558 

8. พฒันางานบริการวิชาการ และงานวิจยัท่ีสามารถน าไปใช้
ประโยชน์ไดจ้ริงในอุตสาหกรรม สังคม ชุมชน และบูรณา
การในการเรียนการสอน 

9. เนน้การตีพิมพผ์ลงานวิชาการในฐานขอ้มูลนานาชาติ และ
สามารถสงัเคราะห์ผลงานวชิาการเผยแพร่แก่สาธารณะ 

10. มุ่งสู่เทคโนโลยีใหม่ Cloud Computing & Service 
Oriented Architecture 

11. บริการวิชาการโดยมีพ้ืนท่ีท างานอย่างต่อเน่ือง 1 คณะ/
วิทยาลยั 1 ต าบล 

12. ท า นุบ า รุ งศาสนา  ว ัฒนธรรมท้อง ถ่ินล้านนา  และ
ส่ิงแวดล้อม และเน้นการมีส่วนร่วมของ นักศึกษาเน้น
ผลงานท่ีมี Impact ต่อสังคม เป็นตวักลางผลกัดนัเมือง
เชียงใหม่ สู่การเป็นเมืองเครือข่ายเ มืองสร้างสรรค ์
UNESCO แขนง หตัถกรรมและศิลปะพ้ืนบา้น 



71 
 

ตารางที่  4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM1 (ต่อ) 
Organizational model (OM-1) 

แบบจ าลององค์กร 
Problems and Opportunities 

 13. ก้าวสู่สากลในการรักษาพนัธมิตรต่างประเทศเดิม และ
สร้างพนัธมิตรในกลุ่มประเทศอาเซียน 

14. เน้นการสร้างความเป็นเจ้าของให้กับอาจารย์พนักงาน 
สร้างความเขา้ใจร่วมกนั มีทศันคติท่ีดี มีขวญัและก าลงัใจ
ท่ีดี รักในงาน 

15. แสวงหารายได ้ทั้งในดา้นการวจิยั การบริการวิชาการ และ
หลกัสูตรใหม่ พร้อมทั้งวางแผนรายจ่ายอย่างรัดกุม เพ่ือ
ความยัง่ยืน เน่ืองจากเป็นหน่วยงานท่ีตอ้งหาเล้ียงตนเอง 
ไดรั้บงบประมาณจากราชการเพียง 3% 

16. บริหารความเส่ียงอยู่เสมอ เพ่ือสามารถปรับตวัได้อย่าง
ทนัท่วงทีกบัการเปล่ียนแปลงท่ีเกิดข้ึน 

Solution 
ทางออก 

1. แต่งตั้งเจา้หนา้ท่ีเป็นคณะกรรมการร่วมกบัอาจารย ์
2. แต่งตั้งคณะกรรมการ ในการด าเนินการเฉพาะกิจบางอยา่ง 

เพ่ือก าหนดหน้าท่ีรับผิดชอบ ในการด าเนินการ เช่น 
คณะกรรมการจดัท า มคอ. 3, 4, 5, 6, 7 

3. จดัตั้งคณะกรรมการส านกัวิชาฯ โดยมีตวัแทนอาจารยแ์ต่
ละหลกัสูตร อยา่งนอ้ย 2 ท่าน เป็นคณะกรรมการ 

4. ควรระบุหนา้ท่ีหลกัของเจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนใหช้ดัเจน 
โดยเจา้หนา้ท่ี 1 คน สามารถดูแลได ้2 หลกัสูตร เพื่อให้
สามารถแทนกนัไดใ้นเวลาเจบ็ป่วย 

5. ในการจัดท าตารางสอนควรมีแม่งานในการด าเนินงาน 
เช่นในการจดัท าตารางสอน ตาม Study Plan แลว้แม่งาน
จะรู้ ควรส ารวจกระบวนวิชาท่ีจะเปิดสอน เอาวิชาท่ี
อาจารยแ์จ้งสอนเข้ามาใส่ในตารางสอน ซ่ึงจะรู้ว่าขาด
อะไรตรงไหน หลงัจากจดัเสร็จจึงมีการจดัประชุมเพื่อให้
คณะกรรมการวชิาการพิจารณาในภาพรวมอีกคร้ัง 
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ตารางที่  4.2 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM1 (ต่อ) 
Organizational model (OM-1) 

แบบจ าลององค์กร 
Problems and Opportunities 

 6. ฝ่ายพสัดุควรเป็นผูดู้แล และจดัหาวสัดุส าหรับการเรียน
การสอน โดยก าหนดวนัในการเบิกวสัดุวา่สามารถเบิกได้
ในวนัไหนบา้ง 

7. ก าหนดจดัประชุมส านกัวชิาฯ ทุกสปัดาห์ 
8. ส านกัวิชาฯ ควรมีแนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอนให้

คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
9. ควรแบ่ง Line Organization ระหว่างผูบ้ริหารให้ชดัเจน 

เพ่ือไม่ใหเ้กิดการ Over Lap กนัในการรับผิดชอบแต่ละ
งาน 

10. มหาวิทยาลยัควรมีการจดัสัมมนาแลกเปล่ียนเรียนรู้ ถอด
บทเรียน หรือแชร์ความรู้กนัระหว่างส านักวิชาฯ ของละ
คณะ 

11. เจา้หนา้ท่ีฝ่ายสนบัสนุนควรช่วยเคลียร์เอกสารการเงินให้
หลกัสูตร 

12. มีการจดัการเร่ืองการเกล่ียภาระงานสอนให้เหมาะสมกบั
วฒิุอนัดบัแรก 

13. ขออตัราอาจารยป์ระจ าในกลุ่มวิชาท่ีขาด เช่นอาจารยส์าย
เกม  

14. ควรมีการวางแผนในการส่งอาจารยไ์ปศึกษาต่อ 
15. มีการจัดท ากระบวนงานของการด าเนินงานบริหาร

หลกัสูตร 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

Structure 
โครงสร้างองค์กร 

 
Process 
กระบวนการทางธุรกจิ 

กระบวนงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
 

  

 

วางแผน

การศึกษา 

ควบคุม 

คุณภาพการ

เรียนการ

สอน 

การวัดและ

ประเมินผล  

สรุป รายงาน

สัมฤทธิ์ผล 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 (ต่อ) 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

 กระบวนงานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร (ต่อ) 
[P-1] วางแผนการศึกษา 
[P-2] ควบคุม จดัการคุณภาพการเรียนการสอน 
[P-3] การวดัและประเมินผล  
[P-4] สรุป รายงานสมัฤทธ์ิผล 

People 
ผู้ท างาน 

[A-1] หวัหนา้ส านกัวิชา 
[A-2] ประธานหลกัสูตร 
[A-3] เลขานุการหลกัสูตร  
[A-4] กรรมการบริหารหลกัสูตร 
[A-5] อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ) 
- หลกัสูตรแอนนิเมชนั 
- หลกัสูตรการจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Resource 
ทรัพยากร 

1. งบประมาณ (รายไดค่้าธรรมเนียมการศึกษา) 
2. ผูเ้ช่ียวชาญ, พนกังานปฏิบติังาน, คณาจารย,์ ครูปฏิบติัการ 
3. วสัดุส านกังาน  
4. ห้องเรียน, ห้องสารสนเทศ, TV Knowledge Area, Study Room 

Area, หอ้งจดัการความรู้เพื่อพฒันางานวิจยั, หอ้ง Micro Lab, หอ้ง 
Motion Capture, หอ้ง Sound Lab, มุม Student Lounge 

5. ครุภณัฑ ์เช่น โต๊ะ, เกา้อ้ี, ตูล้๊อกเกอร์, เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 454 เคร่ือง, 
LCD Projector, VDO Conference  

6. Educational Innovation  เช่น วีดีทศัน์เชิงโตต้อบ (Interactive 
Video), ระบบเครือข่ายไร้สายกว่ารองรับการเช่ือมต่อคอมพิวเตอร์
แบบพกพากวา่  600 เคร่ือง 

7. ระบบสารสนเทศในองคก์ร เช่น Intranet, DSS, MIS , E-Office, e-library 
8. โปรแกรม SAP, โปรแกรม Payroll, โปรแกรม SharePoint, โปรแกรม 3 มิติ 

Auto Dark, โปรแกรม Maya, โปรแกรม  Unity,โปรแกรม Windows SP, Vita , 
Seven, โปรแกรม Microsoft Office 2003, 2007, 2010 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 (ต่อ) 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

Knowledge 
ความรู้  

[K-1] ความรู้ในงานวางแผนการจดัการศึกษา 
 -โครงสร้างหลกัสูตร 
[K-2] ความรู้ในรายละเอียดของ มคอ. 2 
 -วตัถุประสงคข์องหลกัสูตร 
 -กลุ่มเน้ือหาสาระส าคญั 
 -ผลการเรียนรู้ 
 -โครงสร้างหลกัสูตร รายวิชา 
 -แนวคิดและแนวปฏิบติัในกรอบ TQF ต่อการพฒันาคุณ  
              บณัฑิต 
 -แนวปฏิบติัในการเขียนจ านวนหน่วยกิตกระบวนวิชา 
 -แนวปฏิบติัในการจดัท าเอกสารหลกัสูตร 
 -แนวปฏิบติัในการเสนอหลกัสูตรใหม่และหลกัสูตรระดบั 
              ปริญญาตรี 
[K-3] ความรู้ในงานรับเขา้ศึกษา 
 -คุณสมบติัของนกัศึกษาท่ีเหมาะสมกบัหลกัสูตร 
[K-4] ความรู้ในงานจดัท าตารางสอน 
 -ความรู้ในโครงสร้างหลกัสูตร 
 -ความรู้ใน มชท. 30 
[K-5] ความรู้ในงานอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 -คุณลกัษณะ จรรยาบรรณของอาจารยท่ี์ปรึกษา  
 -บทบาท หนา้ท่ี ขอ้ปฏิบติั ของอาจารยท่ี์ปรึกษา 
 -เทคนิคการใหค้  าปรึกษา 
 -แนวปฏิบติัในการใหค้  าปรึกษานกัศึกษา 
 -กรณีปัญหาท่ีอาจารยท่ี์ปรึกษาควรทราบ 
 -แนวปฏิบติัการลาพกัการศึกษาเพื่อรักษาสถานภาพ 
[K-6] ความรู้ในงานจดัอาจารยผ์ูส้อน 
 -คุณวฒิุของอาจารยใ์นหลกัสูตร 
 -ความเช่ียวชาญของอาจารยใ์นหลกัสูตร 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 (ต่อ) 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

  [K-7] ความรู้ในงานจดัตั้งอาจารยพ์ิเศษ 
 -คุณวฒิุของอาจารยพ์ิเศษ 
 -ความเช่ียวชาญของอาจารยพ์ิเศษ 
 -การแบ่งสดัส่วน หนา้ท่ีอาจารยผ์ูป้ระสานงานรายวิชา 
[K-8] ความรู้ในงานขอเปิดกระบวนวิชา 
[K-9] ความรู้ในงานลงทะเบียนเรียน 
 - แนวปฏิบติัเก่ียวกบัการลงทะเบียนกระบวนวิชาฝึกงาน-ฝึก 
                   ภาคสนาม 
[K-10] ความรู้ในงานถอนกระบวนวิชา 
[K-11] ความรู้ในงานโอนยา้ยคณะ 
 -แนวปฏิบติัในการเทียบโอนหน่วยกิตจากสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
 -แนวปฏิบติัในการโอนหน่วยกิตจากมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
[K-12] ความรู้ในงานขอแทนกระบวนวิชา 
[K-13] ความรู้ในงานขอเทียบกระบวนวิชา 
[K-14] ความรู้ในงานขอใชห้ลกัสูตร 
[K-15] ความรู้ในงานจดัท า มคอ. 3 มคอ. 4 
 -หลกัสูตร 
 -ค าอธิบายกระบวนวิชา 
 -รายละเอียดเน้ือหาวิชาท่ีสอน 
 -รายงานผลการด าเนินงานรายวิชา 
 -ขอ้ส าคญั 
 -การวางแผน 
 -การจดัการ 
[K-16] ความรู้ในงานกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3 มคอ. 4 
[K-17] ความรู้ในงานจดัการสอน 
 -ทรัพยากรการเรียนการสอนและการจดัการ  
 -การบริหาร และก ากบัดูแลการสอน 
 -การด าเนินโครงการและเขียนรายงานผล 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 (ต่อ) 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

 [K-18] ความรู้ในงานส่งเสริมการจดักิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้ 
[K-19] ความรู้ในงานออกขอ้สอบ 
[K-20] ความรู้ในงานวิเคราะห์ขอ้สอบ 
[K-21] ความรู้ในงานปฏิบติัหนา้ท่ีคุมสอบ 
[K-22] ความรู้ในงานขอเล่ือนสอบ 
[K-23] ความรู้ในงานวดัและประเมินผลการศึกษา 
 -แนวปฏิบติัในการส่งเล่มรายงานการคน้ควา้อิสระฯ 
[K-24] ความรู้ในงานแกไ้ขล าดบัขั้นและอกัษรต่างๆ 
[K-25] ความรู้ในการประเมินการสอนแบบออนไลน์ 
[K-26] ความตอ้งการขององคก์รภายนอกผูใ้ชบ้ณัฑิต 
[K-27] ความรู้ในตรวจสอบการส าเร็จการศึกษา 
[K-28] ความรู้ในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา (มคอ. 5,    
            มคอ. 6) 
[K-28] ความรู้ในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร (มคอ. 7) 
[K-30] ความรู้ในการเลือกใชก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ 
            จดัการศึกษา 
 -ขอ้บงัคบัฯ วา่ดวัยการศึกษาระดบัปริญญาตรี พ.ศ. 2553 

-คู่มือลงทะเบียนระดบัปริญญาตรี 
-คู่มือมชท. 30 

[K-31] ความรู้ในการบริหารงบประมาณส าหรับการเรียนการสอน 
-ระเบียบการเดินทางไปราชการ 
-ประกาศวิทยาลยัฯ เร่ืองทุนรายไดฯ้ 
-ระเบียบ มช. วา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษา ส าหรับน.ศ.  
   ปริญญาตรี 
-ประกาศ มช. เร่ืองค่าตอบแทน 
-ประกาศ มช. ค่าสมนาคุณผูท้รงคุณวฒิุในการอ่านบทความ 
-ประกาศ มช. ค่าใชจ่้ายในการเดินทางไปปฏิบติังาน 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 (ต่อ) 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

 -ประกาศ มช. ค่าตอบแทนกรรมการควบคุมการสอบประจ าภาค  
   การศึกษา 
-ประกาศ มช. ค่าตอบแทนการปฏิบติังานท่ีเก่ียวกบัการจดัการ
เรียนการสอนระดบัปริญญาตรี 
-ระเบียบ มช. วา่ดว้ยเบ้ียประชุมกรรมการ 
-ระเบียบ ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการพสัดุ 
-ประกาศ มช. ค่าสอนเกินภาระงาน 

[K-32] ความรู้ในงานประกนัคุณภาพ/พฒันาคุณภาพการเรียนการสอน 
 - พระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2542 แกไ้ขเพิ่มเติม  
                   (ฉบบัท่ี 2) 
 -กรอบแผนอุดมศึกษาระยะยาย 15 ปี ฉบบัท่ี 2 
 -มาตรฐานการศึกษาของชาติ พ.ศ. 2547, 2549, 2551 
 -ประกาศ ก.พ.อ. เร่ืองมาตรฐานของจรรยาบรรณท่ีพึงมีใน 
                  สถาบนัอุดมศึกษา พ.ศ. 2551 
 -กรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. 2552  
 -กฎกระทรวง วา่ดว้ยระบบ หลกัเกณฑ ์และวิธีการประกนั 
                  คุณภาพการศึกษา พ.ศ. 2553 
 -แนวทางการปฏิบติัตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษา 
                  แห่งชาติ พ.ศ. 2552 
 -เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษา พ.ศ. 2548  
 -มาตรฐานการประเมินคุณภาพภายนอกระดบัอุดมศึกษารอบ สาม  
                  พ.ศ. 2553 
 -ตวับ่งช้ีผลการด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุ 
                  ระดบัอุดมศึกษา จ านวน 12 ขอ้ 

Culture and Power 
วฒันธรรม และการ
บังคบับัญชา 

1. ความคิดเห็นแตกต่างกนั มีการแบ่งแยกกลุ่มความคิด  
2. ไม่ยอมรับการเปล่ียนแปลง 
3. ไม่ฟังความคิดเห็นผูอ่ื้น ขาดความเกรงใจ 
4. มุ่งผลประโยชนส่์วนตน ไม่รักษาผลประโยชนใ์หอ้งคก์ร 
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ตารางที่  4.3  ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM2 (ต่อ) 
Organizational model  

(OM-2) 
แบบจ าลององค์กร 

Variant Aspect 
ความแตกต่าง 

 5. ใชเ้ทคโนโลยใีนการส่ือสารมากกวา่การส่ือสารผา่นตวับุคคล 
6. มาท างานสาย เขา้ประชุมไม่ตรงเวลา 
7. ใชท้รัพยากรของส่วนกลางอยา่งไม่ประหยดั 
8. เรียนรู้งานไดช้า้ ขาดความกระตือรือร้น 
9. ขาดการจดัเกบ็งานท่ีเป็นระบบ 
10. ขาดการบนัทึกปัญหา ท าผดิซ ้ าๆ 
11. ไม่จดัเกบ็ความรู้ และไม่มีการถ่ายโอนความรู้ 
12. ท างานเร่งด่วน ขาดการวางแผน 
13. ไม่รอบคอบท าใหง้านผดิพลาดบ่อยคร้ัง 

 
ผูว้ิจยัวิเคราะห์แบบจ าลององคก์ร (Organization Models) –OM3)  ทีละงานในกระบวนการ

ธุรกิจว่าตอ้งการความรู้อะไร เป็นความรู้ท่ีตอ้งใชผู้เ้ช่ียวชาญเฉพาะหรือไม่ (Knowledge Intensive) 
และนยัส าคญัของความรู้ท่ีมี ในการวิเคราะห์ความส าคญั (Significance)   ผูว้ิจยัวิเคราะห์น ้ าหนกั
จากสมัภาษณ์หวัหนา้ส านกัวิชาฯ หวัหนา้ส านกัวิชาเศรษฐศาสตร์ ซ่ึงเห็นว่างานติดตาม มคอ. 3 เป็น
งานท่ีเป็นปัญหา เพราะมีรายละเอียดค่อนขา้งมาก โดยเฉพาะการติดตามจากอาจารยพ์ิเศษ  และ
จ าเป็นตอ้งใชใ้นการแจง้ให้นักศึกษาทราบในชัว่โมงแรกของการศึกษา อีกทั้งผูว้ิจยัไดส้ัมภาษณ์
หัวหน้าส านักวิชาฯ วิทยาลยัฯ เพิ่มเพื่อวิเคราะห์ความส าคญั (Significance) ตามตวับ่งช้ีผลการ
ด าเนินงานตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดบัอุดมศึกษาของหลกัสูตร ในขอ้ท่ี  3 มีรายละเอียดของ
รายวิชา และรายละเอียดของประสบการณ์ภาคสนาม (ถา้มี) ตาม มคอ. 3 และ มคอ. 4 อยา่งนอ้ยก่อน
เปิดภาคการศึกษาในแต่ละภาคการศึกษาใหค้รบทุกวิชา อีกทั้งวิทยาลยัฯ ยงัพบปัญหาในการติดตาม 
มคอ. 3-4 จึงใหน้ ้ าหนกัความส าคญัได ้ ดงัตารางต่อไปน้ี 
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ตารางที่  4.4 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM3 
Organizational 

model 
 (OM-3) 

Process Breakdown  

No. Task 
Performed 

By 
Where Knowledge Asset Intensive Significance 

1. [P-1] 
วางแผน
การศึกษา 
 

คณะกรรม
การบริหาร
หลกัสูตร  

ส านกั
วิชาฯ 

[K-1] ความรู้ในงานวางแผนการ
จดัการศึกษา 
[K-2] ความรู้ในรายละเอียดของ 
มคอ. 2 
[K-3] ความรู้ในงานรับเขา้ศึกษา 
[K-4] ความรู้ในงานจดัท า
ตารางสอน 
[K-5] ความรู้ในงานอาจารยท่ี์
ปรึกษา 
[K-6] ความรู้ในงานจดัอาจารย์
ผูส้อน 
[K-7] ความรู้ในงานจดัตั้งอาจารย์
พิเศษ 
[K-8] ความรู้ในงานขอเปิด
กระบวนวิชา 
[K-9] ความรู้ในงานลงทะเบียน
เรียน 
[K-10] ความรู้ในงานถอน
กระบวนวิชา 
[K-11] ความรู้ในงานโอนยา้ยคณะ 
[K-12] ความรู้ในงานขอแทน
กระบวนวิชา 
[K-13] ความรู้ในงานขอเทียบ
กระบวนวิชา 
[K-14] ความรู้ในงานขอใช้
หลกัสูตร 

ใช่ 4.5 
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ตารางที่  4.4 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM3 (ต่อ) 
Organizational 

model 
(OM-3) 

Process Breakdown  

No. Task 
Performed 

By 
Where Knowledge Asset Intensive Significance 

2. [P-2] 
ควบคุม 
จดัการ
คุณภาพ
การเรียน
การสอน 

คณะกรรม
การบริหาร
หลกัสูตร  

ส านกั
วิชาฯ 

[K-15] ความรู้ในงานจดัท า 
มคอ. 3 มคอ. 4 
[K-16] ความรู้ในงานกรอก
แบบฟอร์ม มคอ. 3 มคอ. 4 
[K-17] ความรู้ในงาน
จดัการสอน 
[K-18] ความรู้ในงาน
ส่งเสริมการจดักิจกรรมการ
พฒันาการเรียนรู้ 

ใช่ 5 

3. [P-3] การวดั
และ
ประเมินผล  
 

คณะกรรม
การบริหาร
หลกัสูตร 

ส านกั
วิชาฯ 

[K-19] ความรู้ในงานออก
ขอ้สอบ 
[K-20] ความรู้ในงาน
วิเคราะห์ขอ้สอบ 
[K-21] ความรู้ในงานปฏิบติั
หนา้ท่ีคุมสอบ 
[K-22] ความรู้ในงานขอ
เล่ือนสอบ 
[K-23] ความรู้ในงานวดั
และประเมินผลการศึกษา 
[K-24] ความรู้ในงานแกไ้ข
ล าดบัขั้นและอกัษรต่างๆ 

ใช่ 4 

4. [P-4] สรุป 
รายงาน
สมัฤทธ์ิผล 

คณะกรรม
การบริหาร
หลกัสูตร 

ส านกั
วิชาฯ 

[K-25] ความรู้ในการ
ประเมินการสอนแบบ
ออนไลน ์
[K-26] ความตอ้งการของ
องคก์รภายนอกผูใ้ชบ้ณัฑิต 

ใช่ 3.5 
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ตารางที่  4.4 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM3 (ต่อ) 
Organizational 

model 
(OM-3) 

Process Breakdown  

No. Task 
Performed 

By 
Where Knowledge Asset Intensive Significance 

    [K-27] ความรู้ในตรวจสอบ
การส าเร็จการศึกษา 
[K-28] ความรู้ในการจดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. 5,  
มคอ. 6) 
[K-29] ความรู้ในการจดัท า
รายงานผลการด าเนินงาน
ของหลกัสูตร (มคอ. 7) 
[K-30] ความรู้ในการ
เลือกใชก้ฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้งกบัการ
จดัการศึกษา 
[K-31] ความรู้ในการ
บริหารงบประมาณส าหรับ
การเรียนการสอน 
[K-32] ความรู้ในงาน
ประกัน คุณภาพ /พัฒนา
คุณภาพการเรียนการสอน 
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ตารางที่  4.5 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM4 
Organization Model:  

OM-4 
Knowledge Assets  

Knowledge  
Asset องคค์วามรู้ 

Possessed 
By ผูเ้ป็น
เจา้ของ 

Used In 
Processใชใ้น

งาน 

อยูใ่น
รูปเล่มท่ี
เหมาะสม? 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม? 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ? 

มีคุณภาพ
ดี

หรือไม่? 
[K-1] ความรู้ในงาน
วางแผนการจดั
การศึกษา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-2] ความรู้ใน
รายละเอียดของ 
มคอ.2 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

Y Y y y 

[K-3] ความรู้ในงาน
รับเขา้ศึกษา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-4] ความรู้ในงาน
จดัท าตารางสอน 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-5] ความรู้ในงาน
อาจารยท่ี์ปรึกษา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

Y Y y y 

[K-6] ความรู้ในงาน
จดัอาจารยผ์ูส้อน 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-7] ความรู้ในงาน
จดัตั้งอาจารยพ์เิศษ 

หัวหน้า
ส านักวิชาฯ 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

Y Y y y 

[K-8] ความรู้ในงาน
ขอเปิดกระบวนวิชา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-9] ความรู้ในงาน
ลงทะเบียนเรียน 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-10] ความรู้ใน
งานถอนกระบวน
วิชา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-11] ความรู้ใน
งานโอนยา้ยคณะ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 
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ตารางที่  4.5 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM4 (ต่อ) 
Organization Model:  

OM-4 
Knowledge Assets  

Knowledge  
Asset องคค์วามรู้ 

Possessed 
By ผูเ้ป็น
เจา้ของ 

Used In 
Processใชใ้น

งาน 

อยูใ่น
รูปเล่มท่ี
เหมาะสม? 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม? 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ? 

มีคุณภาพ
ดี

หรือไม่? 
[K-12] ความรู้ในงาน
ขอแทนกระบวนวิชา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-13] ความรู้ใน
งานขอเทียบ
กระบวนวิชา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-14] ความรู้ใน
งานขอใชห้ลกัสูตร 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-1] วางแผน
การศึกษา 

N N N N 

[K-15] ความรู้ใน
งานจดัท า มคอ. 3 
มคอ. 4 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-2] 
ควบคุมจดัการ
คุณภาพการ
เรียนการสอน 

N N N N 

[K-16] ความรู้ใน
งานกรอก
แบบฟอร์ม มคอ. 3 
มคอ. 4 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-2] 
ควบคุมจดัการ
คุณภาพการ
เรียนการสอน 

N N N N 

[K-17] ความรู้ใน
งานจดัการสอน 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-2] 
ควบคุมจดัการ
คุณภาพการ
เรียนการสอน 

N N N N 

[K-18] ความรู้ใน
งานส่งเสริมการจดั
กิจกรรมการ
พฒันาการเรียนรู้ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-2] 
ควบคุมจดัการ
คุณภาพการ
เรียนการสอน 

N N N N 

[K-19] ความรู้ใน
งานออกขอ้สอบ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-3] 
การวดัและ
ประเมินผล 

N N N N 
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ตารางที่  4.5 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM4 (ต่อ) 
Organization Model:  

OM-4 
Knowledge Assets  

Knowledge  
Asset องคค์วามรู้ 

Possessed 
Byผูเ้ป็น
เจา้ของ 

Used In 
Processใชใ้น

งาน 

อยูใ่น
รูปเล่มท่ี
เหมาะสม? 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม? 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ? 

มีคุณภาพ
ดี

หรือไม่? 
[K-20] ความรู้ใน
งานวิเคราะห์
ขอ้สอบ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-3] 
การวดัและ
ประเมินผล 

N N N N 

[K-21] ความรู้ใน
งานปฏิบติัหนา้ท่ี
คุมสอบ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-3] 
การวดัและ
ประเมินผล 

N N N N 

[K-22] ความรู้ใน
งานขอเล่ือนสอบ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-3] 
การวดัและ
ประเมินผล 

N N N N 

[K-23] ความรู้ใน
งานวดัและ
ประเมินผล
การศึกษา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-3] 
การวดัและ
ประเมินผล 

N N N N 

[K-24] ความรู้ใน
งานแกไ้ขล าดบัขั้น
และอกัษรต่างๆ 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-3] 
การวดัและ
ประเมินผล 

N N N N 

[K-25] ความรู้ใน
การประเมินการ
สอนแบบออนไลน ์

หัวหน้า
ส านักวิชา 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 

[K-26] ความ
ตอ้งการของ
องคก์รภายนอก
ผูใ้ชบ้ณัฑิต 

หัวหน้า
ส านักวิชา 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 

[K-27] ความรู้ใน
ตรวจสอบการ
ส าเร็จการศึกษา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 
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ตารางที่  4.5 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM4 (ต่อ) 
Organization Model:  

OM-4 
Knowledge Assets  

Knowledge  
Asset องคค์วามรู้ 

Possessed 
Byผูเ้ป็น
เจา้ของ 

Used In 
Processใชใ้น

งาน 

อยูใ่น
รูปเล่มท่ี
เหมาะสม? 

อยูใ่นท่ีท่ี
เหมาะสม? 

ใชไ้ดใ้น
เวลาท่ี
ตอ้งการ? 

มีคุณภาพ
ดี

หรือไม่? 
[K-28] ความรู้ใน
การจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน
ของรายวิชา (มคอ. 
5, มคอ. 6) 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 

[K-29] ความรู้ใน
การจดัท ารายงาน
ผลการด าเนินงาน
ของหลกัสูตร 
(มคอ. 7) 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 

[K-30] ความรู้ใน
การเลือกใช้
กฎระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้งกบัการจดั
การศึกษา 

ประธาน
หลกัสูตร 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 

[K-31] ความรู้ใน
การบริหาร
งบประมาณ
ส าหรับการเรียน
การสอน 

หัวหน้า
ส านักวิชา 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 

[K-32] ความรู้ใน
งานประกนั
คุณภาพ/พฒันา
คุณภาพการเรียน
การสอน 

หัวหน้า
ส านักวิชา 
 
 

[P-4] สรุป 
รายงาน

สมัฤทธ์ิผล 

N N N N 
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ตารางที่  4.6 ผลการวเิคราะห์แบบจ าลององค์กร (Organization Models) –OM5 
Organizational model 
(OM-5) 

Checklist for Feasibility Decision Document 

Business Feasibility ควรมีการจัดการความรู้ด้านการควบคุม จัดการคุณภาพการเรียนการ
สอนเป็นอันดับแรก เน่ืองจากมีผลกระทบต่อการการประกัน
คุณภาพการศึกษามากท่ีสุด  หากผลการด าเนินการไม่เป็นไปตาม
กรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติแล้ว อาจเกิดความ
เส่ียงให้คุณภาพของวิทยาลัยฯ ลดต า่ลง คุณภาพของมหาวิทยาลัยก็
จะไม่ผ่านตัวชีว้ัดของ สมศ. 

Technical Feasibility ควรมีการสร้างระบบการจัดการความรู้ ท่ีมีความทันสมยั ง่ายต่อการ
เข้าถึง และมีประสิทธิภาพในการบริการข้อมูลท่ีเป็นความต้องการ
ของผู้ใช้ 

Project Feasibility โครงการจับความรู้ของคณะกรรมการบริหารหลักสูตรมีความ
เป็นไปได้สูง เน่ืองจากแต่ละหลักสูตร สามารถบริหารจัดการได้
อย่างอิสระ และผ่านประสบการณ์ในการท างานมามากแล้ว และมี
บคุลากร/เจ้าหน้าท่ีให้การสนับสนุนการด าเนินอย่างเตม็ก าลงั 

Proposed Actions ควรพิจารณาให้มีการจัดการความรู้ด้านการควบคุมจัดการคุณภาพ
การเรียนการสอน เพ่ือให้เกิดการพัฒนาปรับปรุงอย่างต่อเน่ืองและ
การสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันรองรับการเข้าสู่ความเป็น
อาเซียนในปี พ.ศ. 2558 

 
ตารางที่  4.7 ผลการวเิคราะห์ Task Model:TM–1-P2 

Task Model: 
TM–1-P2 

Task Analysis Worksheet 

Task [P-2] ควบคุม จดัการคุณภาพการเรียนการสอน 
Organization [A-1] หวัหนา้ส านกัวิชา [A-2] ประธานหลักสูตร  [A-3] เลขานุการ

หลกัสูตร  
[A-4] กรรมการบริหารหลกัสูตร [A-5] อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

Goal and 
Value 

Goal: เพื่อใหเ้ป็นไปตามกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
Value: มีความส าคญัตอ้งท าก่อนเปิดภาคการศึกษาทุกภาค 
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ตารางที่  4.7 ผลการวเิคราะห์ Task Model:TM–1-P2 (ต่อ) 
Task Model: 

TM–1-P2 
Task Analysis Worksheet 

Dependency 
and Flow 

Input Tasks: [P-2]  
Output Tasks:  [P-2]  

Objects 
Handled 

Input objects: แบบฟอร์มมคอ.3-4 
Output objects: มีรายละเอียดของรายวิชา และรายละเอียดของ 

 ประสบการณ์ภาคสนาม 
Timing and 
Control 

Frequency: ก่อนเปิดภาคการศึกษาตอ้งมีใหค้รบทุกวิชา 

Agents อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบรายวิชา, ประธานหลกัสูตร, หวัหนา้ส านกัวิชาฯ, 
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 

Knowledge 
and 
Competence 

[K-15] ความรู้ในงานจดัท า มคอ. 3 มคอ. 4 
[K-16] ความรู้ในงานกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3 มคอ. 4 
[K-17] ความรู้ในงานจดัการสอน 
[K-18] ความรู้ในงานส่งเสริมการจดักิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้ 

Resources ประกาศ กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติัการจดัการเรียนการสอน 
งบประมาณ 

Quality and 
Performance 

ทุกรายวิชามีการจดัท า มคอ. 3-4  ก่อนเปิดสอนในแต่ละภาคการศึกษา 
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ตารางที่  4.8 ผลการวเิคราะห์ Task Model:TM–2-P2 

Task Model (TM-2) Knowledge Item Worksheet 

ID: 
Name: 
Possessed by: 
Used In: 
Domain: 

[K-15]  
ความรู้ในงานจดัท า มคอ. 3 มคอ. 4 
ประธานหลกัสูตร 
ส านักวิชาฯ 
หลกัสูตร 

Nature of  the knowledge To be Improved 
Formal, rigorous Yes Boolean (yes/no) 
Empirical, quantitative 
เชิงประจกัษเ์ชิงปริมาณ 

No Yes 

Heuristic, rule of thumb 
วิเคราะห์พฤติกรรม, กฎของหวัแม่มือ 

No Yes 

Highly specialized, domain-specific 
สูงเฉพาะโดเมนท่ีเฉพาะเจาะจง 

No Yes 

Experience-based 
ประสบการณ์การท่ียดึตาม 

No Yes 

Action-based 
การด าเนินการท่ียดึตาม 

No Yes 

Incomplete 
ไม่สมบูรณ์ 

No Yes 

Uncertain, may be incorrect 
ไม่แน่นอนอาจไม่ถูกตอ้ง 

No Yes 

Quickly changing 
การเปล่ียนแปลงท่ีรวดเร็ว 

No Yes 

Hard to verify 
ยากท่ีจะตรวจสอบ 

No Yes 

Tacit, hard to transfer 
ความรู้ฝังลึก, ยากท่ีจะโอน 

No Yes 
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ตารางที่  4.8 ผลการวเิคราะห์ Task Model:TM–2-P2 

Task Model (TM-2) Knowledge Item Worksheet 

ID: 
Name: 
Possessed by: 
Used In: 
Domain: 

[K-15]  
ความรู้ในงานจดัท า มคอ. 3 มคอ. 4 
ประธานหลกัสูตร 
ส านักวิชาฯ 
หลกัสูตร 

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

Availability of the knowledge  
Limitation in time No Yes 
Limitation in space No Yes 
Limitation in access Yes No 
Limitation in quality No Yes 
Limitation in form No Yes 
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ตารางที่  4.9  ผลการวเิคราะห์ AM 

Name ประธานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 

Organization การจดัการสมยัใหม่และเทคโนโลยสีารสนเทศ 

Involved In [P-1] วางแผนการศึกษา 
[P-2] ควบคุม จดัการคุณภาพการเรียนการสอน 
[P-3] การวดัและประเมินผล  
[P-4] สรุป รายงานสมัฤทธ์ิผล 

Communicates with [A-1] หวัหนา้ส านกัวิชา 
[A-2] ประธานหลกัสูตร 
[A-3] เลขานุการหลกัสูตร  
[A-4] กรรมการบริหารหลกัสูตร 
[A-5] อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 

- หลกัสูตรวิศวกรรมซอฟตแ์วร์ (นานาชาติ) 
- หลกัสูตรแอนนิเมชนั 
- หลักสูตรการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

Knowledge [K-1] ความรู้ในงานวางแผนการจดัการศึกษา 
[K-2] ความรู้ในรายละเอียดของ มคอ. 2 
[K-3] ความรู้ในงานรับเขา้ศึกษา 
[K-4] ความรู้ในงานจดัท าตารางสอน 
[K-5] ความรู้ในงานอาจารยท่ี์ปรึกษา  
[K-6] ความรู้ในงานจดัอาจารยผ์ูส้อน 
[K-8] ความรู้ในงานขอเปิดกระบวนวิชา 
[K-9] ความรู้ในงานลงทะเบียนเรียน 
[K-10] ความรู้ในงานถอนกระบวนวิชา 
[K-15] ความรู้ในงานจดัท า มคอ. 3 มคอ. 4 
[K-16] ความรู้ในงานกรอกแบบฟอร์ม มคอ. 3 มคอ. 4 
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ตารางที่  4.9  ผลการวเิคราะห์ AM (ต่อ) 

Knowledge [K-17] ความรู้ในงานจดัการสอน 
[K-18] ความรู้ในงานส่งเสริมการจดักิจกรรมการพฒันาการเรียนรู้ 
[K-19] ความรู้ในงานออกขอ้สอบ 
[K-20] ความรู้ในงานวิเคราะห์ขอ้สอบ 
[K-21] ความรู้ในงานปฏิบติัหนา้ท่ีคุมสอบ 
[K-23] ความรู้ในงานวดัและประเมินผลการศึกษา 
[K-24] ความรู้ในงานแกไ้ขล าดบัขั้นและอกัษรต่างๆ 
[K-28] ความรู้ในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของรายวิชา    
             (มคอ. 5, มคอ. 6) 
[K-28] ความรู้ในการจดัท ารายงานผลการด าเนินงานของหลกัสูตร  
             (มคอ. 7) 
[K-30] ความรู้ในการเลือกใชก้ฎระเบียบ และขอ้บงัคบัท่ีเก่ียวขอ้ง 
             กบัการจดัการศึกษา 
[K-31] ความรู้ในการบริหารงบประมาณส าหรับการเรียนการสอน 

Other competencies ไม่มี 

Responsibilities 
& constraints 

ก ากบัดูแล คุณภาพการจดัการเรียนการสอนของหลกัสูตร 

 
 

จากการตรวจสอบความรู้ในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตร เม่ือน าผลท่ีไดม้าวิเคราะห์ดว้ย
กระบวนการของ CommonKADS แลว้จะไดแ้บบจ าลองความรู้ (Knowledge Modeling) ตอ้ง
ค านึงถึงการใชง้านและสนับสนุนการแกไ้ขปัญหาการท างานของกลุ่มผูป้ฏิบติั (Community of 
Practice) ซ่ึงผูว้ิจยัสังเคราะห์เป็นความรู้ในระดบังาน (Task Knowledge) ความรู้ระดบัการคิด 
(Inference Knowledge) ดงัรูป 4.10 – 4.13 
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รูปที ่4.10 แสดง Critical Task ของงานบริหารหลกัสูตรระดับปริญญาตรี 

 

 
 

รูปที ่4.11 แสดงความรู้ในระดับคดิ Inference Level ของงานควบคุมจัดการคุณภาพ 
การเรียนการสอน 
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รูปที ่4.12 แสดงความรู้ในระดับปัญหา (Domain Level) ของการจัดท า มคอ.3 
 

 
 

รูปที ่4.13 แสดงความรู้ในระดับปัญหา (Domain Level) ของการจัดท า มคอ.4 
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 4.1.4  รายงานการสร้างระบบการจัดการความรู้ 
จากการสอบถามดว้ยแบบสอบถามความตอ้งการดา้นระบบงาน เพื่อใชใ้นการออกแบบ

ระบบการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตร จากประธานและเลขานุการคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตร ทั้ง 3 หลกัสูตร สรุปไดว้่า ประธานและเลขานุการทุกหลกัสูตรมีตอ้งการให้ระบบ (KMS) 
ตอ้งมีแผนท่ีความรู้ (Knowledge Map) ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานบริหารหลกัสูตรในรูปแผนผงั เพื่อให้
เขา้ใจง่าย ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง ตอ้งการใหร้ะบบ (KMS) มีแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ ไดแ้ก่ กฎระเบียบ 
ประกาศ ค าสั่ง หนังสือเวียนท่ีสามารถสืบคน้ไดอ้ย่างสะดวก และรวดเร็วทนัสมยัให้บริการใน
ระบบ ตอ้งการให้ระบบ (KMS) มีการเช่ือมโยงสารสนเทศต่างๆ  (Link) ตอ้งการให้ระบบ (KMS) มี
ปฏิทินการเตือนการท างานทั้งปีการศึกษา ตอ้งการใหร้ะบบ(KMS) มีระบบสืบคน้ (Search) มีฟอร์ม
ต่าง ๆ ของส่วนงานอ่ืนท่ีใชป้ระจ าบริการในระบบ สามารถเขา้ Download ร่างหนงัสือแบบฟอร์ม
ต่างๆ แลว้ปรับใชก้บังานไดท้นัทีตอ้งการให้ระบบ (KMS) มีสารานุกรมงานบริหารหลกัสูตร 
(Wiki)  โดยคิดเป็น 100 %  

ส่วนระบบงานอ่ืน ๆ ท่ีตอ้งการเช่น ให้ระบบ(KMS) มีพื้นท่ีส าหรับข้ึนประกาศขอ้ความ
ต่างๆ คิดเป็น 83.34% ตอ้งการให้ระบบ (KMS) มีระบบการเก็บรายช่ือและท่ีอยู่ของผูเ้ช่ียวชาญ 
ตอ้งการใหร้ะบบ (KMS) มีตวัอยา่งกรณีศึกษาไวใ้หศึ้กษาได ้คิดเป็น 66.67% และตอ้งการใหร้ะบบ 
(KMS) มีกระดานสนทนาต่อเน่ือง (web board) เพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังานและ
ผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ และสอบถามประเด็นปัญหาเร่งด่วนได ้คิดเป็น 
50%  

ผูว้ิจยัใชร้ะบบบริหารจดัการเวบ็ไซต์ Joomla Components 1.7 เป็นเคร่ืองมือในการสร้าง
ระบบการจดัการความรู้งานบริหารหลกัสูตร เพื่อใชเ้พื่อติดต่อประสานงานกนัระหว่างหลกัสูตร ลด
ระยะทางในการส่ือสาร เป็นการแลกเป็นเรียนรู้ระหว่างผูป้ฏิบติังาน เนน้การสร้างวิธีการปฏิบติังาน
ท่ีดีท่ีสุด ช่วยให้บุคลากรสามารถเขา้ถึงความรู้ไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน และช่วยในการจดัเก็บและการ
จดัการความรู้ ต่าง ๆ ท่ีพบในการด าเนินงานบริหารหลกัสูตร Joomla คือระบบท่ีช่วยในการจดัการ
เน้ือหา (Content Management System: CMS) บนเวบ็ไซต ์เพื่อช่วยในการอ านวยความสะดวก ลด
ขั้นตอน และความยุง่ยากในการบริหารจดัการเวบ็ไซต ์โดยท่ี ผูใ้ชไ้ม่จ าเป็นตอ้งมีความรู้ในดา้นการ
เขียนโปรแกรม หรือออกแบบเวบ็ไซต ์ก็สามารถจดัท าเวบ็ไซตไ์ด ้โดยเจา้หนา้ท่ีส านกัวิชาฯ  เป็น
ดูแลระบบใหใ้นเบ้ืองตน้ เป็นผูก้  าหนดการเขา้ถึง ระบบแก่คณาจารยท่ี์ตอ้งการเป็นสมาชิกระบบ ซ่ึง
ผลการออกแบบ ดงัรูปท่ี 4.14 
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รูปที ่4.14 แสดงหน้าแรกของเวบ็ไซต์  

 

ระบบสามารถประกาศข่าวสารผา่นหนา้เวบ็ไซตไ์ด ้และมีเน้ือหารายละเอียดเก่ียวกบั KMS 
มีกระดานสนทนา เพื่อการพดูคุยเก่ียวกบั KMS ดงัรูปท่ี 4.15 

 
รูปที ่4.15 แสดงกระดานสนทนา 
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ระบบมีปฏิทินเตือนการท างานตลอดทั้งปีการศึกษา  ดงัรูปท่ี 4.16  
 

 
รูปที ่4.16 แสดงปฏิทนิกจิกรรม 

 

มีระบบ Login ส าหรับเอกสารท่ีจ าเป็นตอ้ง Login ก่อน อ่านหรือ Download เพื่อใชง้าน ดงัรูป
ท่ี 4.17 

 

 
รูปที ่4.17  แสดงหน้าเว็บไซต์เมื่อ Log in แล้ว 
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มีส่วนของการ Download เอกสาร เพื่อน าไปใชง้านในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง ดงัรูปท่ี 4.18 
 

 
รูปที ่4.18 แสดงหน้าดาวน์โหลดเอกสาร 
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มีการรวบรวมลิงคท่ี์เก่ียวขอ้งกบั KMS เพื่อศึกษาเพิ่มเติม ดงัรูปท่ี 4.19 
 

 
 

รูปที ่4.19 แสดงหน้า Links ที่เกีย่วข้อง 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



100 
 

มีพื้นท่ีแสดงแผนภาพความรู้ หรือแนวปฏิบติัไวใ้หไ้ดศึ้กษา ดงัรูปท่ี 4.20 
 

 
 

รูปที ่4.20 แสดงหน้าทีมี่แผนภาพความรู้  
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4.2 ผลการวเิคราะห์และการประเมินค่าข้อมูล 
 การบริหารจดัการความรู้ในงานบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรี ไดอ้งคค์วามรู้ของงาน
บริหารหลกัสูตรทั้งหมดจ านวน 32 ความรู้ ดว้ยวิธีการ CommonKADS ผูว้ิจยัมีแผนน าระบบการ
จดัการความรู้ฯ มาใชใ้นการประสานงานและสนบัสนุนการท างานคณะกรรมการบริหารหลกัสูตร 
หรือผูท่ี้เก่ียวขอ้งในงาน อาทิ ผูบ้ริหาร งานประกนัคุณภาพการศึกษา หรืองานบริการการศึกษาก็
สามารถเป็นสมาชิกของระบบน้ีได ้และหวงัวา่ระบบจะเป็นท่ีแชร์ความรู้ท่ีไดจ้ากการสังเคราะห์จาก
กระบวนการท างานของหลกัสูตร มีการจดัเก็บไปเร่ือยๆ ซ่ึงอาจจะมากกว่าท่ี ผูว้ิจยัไดว้ิเคราะห์     
หวัขอ้ความรู้ออกมาได ้
 ผูว้ิจยัเสนอตน้แบบระบบการจดัการความรู้ฯ แก่ประธานและเลขานุการคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทั้ง 3 หลกัสูตร และเจา้หนา้ท่ีงานประกนัคุณภาพการศึกษาของ
วิทยาลยัฯ เพื่อสอบถามความพึงพอใจตน้แบบฯ และสอบถามความเป็นไปไดข้องการน าตน้แบบฯ 
มาใชส้นบัสนุนการท างานของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรระดบัปริญญาตรีทั้ง 3 หลกัสูตร โดย 
ระบบการจดัการความรู้ (KMS) มีความเป็นไปไดว้่าจะสามารถน ามาใชส้นับสนุนงานบริหาร
หลกัสูตรระดบัปริญญาตรี  
 -  มีระบบ (KMS) ตอ้งมีแผนท่ีความรู้ (Knowledge Map) ขั้นตอนวิธีการด าเนินงานบริหาร
หลกัสูตรในรูปแผนผงั เพื่อใหเ้ขา้ใจง่าย ปฏิบติัไดถู้กตอ้ง  
 -  มีระบบ (KMS) มีแหล่งรวบรวมเอกสารต่างๆ ได้แก่ กฎระเบียบ ประกาศ ค าสั่ง 
หนงัสือเวียนท่ีสามารถสืบคน้ไดอ้ยา่งสะดวก และรวดเร็วทนัสมยัใหบ้ริการในระบบ  
 -  มีระบบ (KMS) มีกระดานสนทนาต่อเน่ือง (Web board) เพื่อแบ่งปันความรู้ระหว่าง
ผูป้ฏิบติังานและผูเ้ช่ียวชาญเพื่อเป็นแนวทางในการแกปั้ญหาต่างๆ และสอบถามประเด็นปัญหา
เร่งด่วนได ้ 
 -  มีการเช่ือมโยงสารสนเทศต่างๆ  (Link) มีพื้นท่ีส าหรับข้ึนประกาศขอ้ความต่างๆ มีปฏิทิน
การเตือนการท างานทั้งปีการศึกษา  
 -  มีระบบสืบคน้ (Search) มีฟอร์มต่าง ๆ ของส่วนงานอ่ืนท่ีใช้ประจ าบริการในระบบ 
สามารถเขา้ Download ร่างหนงัสือแบบฟอร์มต่างๆ แลว้ปรับใชก้บังานไดท้นัที  
 


