
บทที ่3 
การศึกษาและวเิคราะห์ระบบงาน 

  
 การพัฒนาระบบจัดการข้อมูลข่าวสารผ่านเว็บไซต์สาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัย
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่จดัทาํข้ึนเพื่อวางพื้นฐานในการจดัทาํระบบสารสนเทศเพ่ือเผยแพร่ขอ้มูล
ข่าวสาร การจดัการฐานขอ้มูลต่างๆ โดยศึกษาและวิเคราะห์ปัญหางานเดิม และออกแบบระบบงาน 
เพ่ือให้เวบ็ไซตมี์ประสิทธิภาพมากข้ึน มีการใชท้รัพยากรให้คุม้ค่า และเกิดประโยชน์สูงสุด ซ้ึงจะ
แบ่งการศึกษาออกเป็น 3 หวัขอ้ดงัน้ี 
 

3.1  การศึกษาองค์กร 
บณัฑิตวิทยาลยั จดัตั้งข้ึนเม่ือวนัท่ี 8 พฤศจิกายน พ.ศ. 2519 โดยมีวตัถุประสงคข์องการจดัตั้ง

เพ่ือเป็นหน่วยงานกาํกบั ควบคุม ดูแลคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในระยะเวลาแรกมีเพียง
สาํนกังานเลขานุการแต่ต่อมาไดมี้การเปิดหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาเพิ่มข้ึน สภามหาวิทยาลยั จึงได้
อนุมติัใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัแบ่งส่วนงานอยา่งเป็นทางการ เม่ือวนัท่ี 27 มกราคม 2544 โดยมีโครงสร้าง
การบริหารแบ่งออกเป็น 4 งาน คืองานบริหารและธุรการ งานบริหารการศึกษา งานคลงัและพสัดุ 
และงานคลงัพสัดุ และงานนโยบายและแผน 

ปี พ.ศ. 2533 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ได้มีนโยบายให้เปิดหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม ซ่ึงเป็น
หลกัสูตรท่ีมีการรวมกนัของศาสตร์มากกว่าหน่ึงศาสตร์ และดาํเนินการสอนร่วมกนัหลายคณะหรือ
ภาควิชา และไดม้อบหมายใหบ้ณัฑิตวิทยาลยัเป็นหน่วยงานหลกัท่ีรับผดิชอบบริหารจดัการหลกัสูตร
สาขาวิชาร่วม 

ปี พ.ศ. 2551 มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ไดป้รับเปล่ียนสถานภาพเป็นมหาวิทยาลยัในกาํกบัของ
รัฐสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ในคราวประชุมคร้ังท่ี 13/2551 เม่ือวนัท่ี 27 ธันวาคม 2551 ไดแ้บ่ง
หน่วยงานในบณัฑิตวิทยาลยัเป็น 3 ฝ่ายไดแ้ก่ 

1) สาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั 

2) ฝ่ายจดัการวิชาการบณัฑิตศึกษา 

3) ฝ่ายบริหารจดัการสาขาวิชาร่วม 

เพ่ือให้การดาํเนินงานเป็นไปตามวตัถุประสงคแ์ละเป้าหมายท่ีวางไวใ้ห้มีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลมากท่ีสุด 
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ปัจจุบนับณัฑิตวิทยาลยัจึงมีบทบาท หนา้ท่ีในการเป็นหน่วยงานกาํกบั ควบคุมดูแลคุณภาพ
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และรับผิดชอบการบริหารจดัการการเรียนการสอนหลกัสูตรสาขาวิชา
ร่วม โดยทาํหนา้ท่ีหลกั ไดแ้ก่ 

1) กาํหนดนโยบาย กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั แนวปฏิบติั รวมทั้งการพิจารณา ระเบียบว่า

ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลยั 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุน ตลอดจนติดตามตรวจสอบการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหมี้

คุณภาพมาตรฐาน 

3) ควบคุมมาตรฐานในการเปิด/ปิด/ปรับปรุงหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งหลกัสูตร

สาขาวิชาเด่ียว หลกัสูตรสาขาวิชาร่วม หลกัสูตรนานาชาติใหส้อดคลอ้งและเป็นไป

ตามเกณฑ์มาตรฐาน แนวปฏิบัติ ระเบียบขอ้บังคับต่างๆของมหาวิทยาลัยและ

สาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา  

4) การบริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วม 

ปีการศึกษา 2552 บณัฑิตวิทยาลยั มีหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีตอ้งกาํกบัดูแลรวม 218 
หลกัสูตร ประกอบไปดว้ย ระดบัปริญญาเอก  54 หลกัสูตร โดยเป็นหลกัสูตรนานาชาติ 11 หลกัสูตร 
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 16 หลกัสูตร ระดบัปริญญาโท 144 หลกัสูตร โดยเป็นหลกัสูตร
นานาชาติ  11 หลกัสูตร ระดบัประกาศนียบตัร 4 หลกัสูตร และจากจาํนวนหลกัสูตรทั้งหมดน้ี มี
จาํนวนหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมท่ีบณัฑิตวิทยาลยัทาํหนา้ท่ีในการบริหารจดัการ จาํนวน 13 หลกัสูตร  

ปณิธาน/ปรัชญา วิสยัทศัน์ พนัธกิจ วตัถุประสงคแ์ละค่านิยม 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เป็นมหาวิทยาลยัแห่งแรกในส่วนภูมิภาคจดัตั้งข้ึนตามนโยบายของรัฐ

และเจตนารมณ์ของประชาชนในภาคเหนือให้เป็นศูนยก์ลางทางวิชาการและวิชาชีพชั้นสูง เพื่อ
อาํนวยประโยชน์แก่ทอ้งถ่ินและประเทศชาติโดยส่วนรวม 

มหาวิทยาลยัแห่งน้ีเป็นแหล่งสะสม คน้ควา้ วิจยัและถ่ายทอดความรู้ ตามหลกัแห่งเสรีภาพ
ทางวิชาการ โดยยดึมัน่ในสัจธรรมและคุณธรรม เพื่อความเป็นเลิศทางวิชาการ การประยกุต ์เผยแพร่
และการทาํนุบาํรุงศิลปวฒันธรรม 

บณัฑิตแห่งมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผึงฝักใฝ่ในการฝึกฝนตน เป็นผูรู้้จริง คิดเป็น ปฏิบติัได้
สามารถครองตน รองคน ครองงาน ดว้ยมโนธรรมและจิตสาํนึกต่อสงัคม 
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วสัิยทศัน์มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นมหาวิทยาลยัชั้นนาํตามมาตรฐานสากล ท่ีมุ่งเน้นการวิจยั มีการ

ผลิตบณัฑิตท่ีมีคุณธรรมและคุณภาพ มีการบริหารจดัการท่ีดีตามแนวทางปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง
และสามารถพฒันาตนเองไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

วสัิยทศัน์บัณฑิตวทิยาลยั 
บณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูน้าํในการสร้างเสริมและสนบัสนุนการจดัการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา

ท่ีมีความเป็นเอกภาพดา้นคุณภาพและมาตรฐานท่ีเป็นสากล และบริหารจดัการบณัฑิตศึกษาท่ีเน้น
การบูรณาการศาสตร์สาขาต่าง ๆ เพื่อเอ้ือใหเ้กิดองคค์วามรู้ใหม่ท่ีเป็นประโยชน์ต่อการพฒันาสงัคม 

พนัธกจิบัณฑิตวทิยาลยั 
1) เสริมสร้างและยกระดับคุณภาพมาตรฐานการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้มี

ประสิทธิภาพและเป็นท่ียอมรับในระดบัสากล 

2) ส่งเสริมและสนบัสนุนให้เกิดหลกัสูตรทั้งเชิงบูรณาการและหลกัสูตรเด่ียว เพ่ือผลิต

บุคลากรท่ีตอบสนองความตอ้งการของสงัคม 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนงานวิจยัท่ีทาํให้เกิดนวตักรรมและ/หรือองคค์วามรู้ใหม่ ท่ี

สามารถนาํภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ/หรือทรัพยากรท่ีมีอยู่ไปพฒันาให้เกิดงานวิจยัท่ี

สอดคลอ้งกบัความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สงัคมและประเทศชาติ 

4) พฒันาระบบบริหารจดัการให้มีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้เพื่อ

ความเป็นเอกภาพของงานบณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 

5) สร้างเครือข่ายความร่วมมือทางวิชาการกบัหน่วยงานระดบัประเทศและระดบัสากล 

เพื่อสนบัสนุนการพฒันาหลกัสูตการเรียนการสอนและการวิจยั 
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วตัถุประสงค์ของบัณฑิตวทิยาลยั 
1) เพ่ือให้การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษามีคุณภาพท่ีเป็นมาตรฐาน และเป็นท่ียอมรับใน

ระดบัสากล 

2) เพื่อให้มีหลกัสูตรเชิงบูรณาการและหลกัสูตรเด่ียวท่ีตอบสนองความตอ้งการของ

สงัคม 

3) เพื่อสนบัสนุนงานวิจยัท่ีทาํใหเ้กิดนวตักรรมและ/หรือองคค์วามรู้ใหม่ ท่ีสามารถนาํ

ภูมิปัญญาทอ้งถ่ินและ/หรือทรัพยากรท่ีมีอยูไ่ปพฒันาใหเ้กิดงานวิจยัท่ีสอดคลอ้งกบั

ความตอ้งการของทอ้งถ่ิน สงัคมและประเทศชาติ 

4) เพื่อใหมี้ระบบบริหารจดัการท่ีมีประสิทธิภาพ โปร่งใส สามารถตรวจสอบได ้

5) เพื่อร่วมมือกบัหน่วยงานระดบัประเทศและระดบัสากล ทางวิชาการดา้นการพฒันา

หลกัสูตร การเรียนการสอน และการวิจยั 

 

 
 

รูป 3.1 ช่ือโครงสร้างองคก์ร 
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โครงสร้างงานบริหาร(Administrator Chart) 
 งานบริหารของบณัฑิตวิทยาลยัมีโครงสร้างการบริหารแบ่งออกเป็น  5 งานคือ งาน

บริหารและธุรการ งานบริหารนกัศึกษา งานคลงัและพสัดุ งานนโยบายและแผน และงานสาขาวิชา
ร่วม มีคณบดีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูบ้งัคบับญัชา โดยมีรองคณบดีฝ่ายบริหาร รองคณบดีฝ่ายวิชาการ 
และรองคณบดีฝ่ายพฒันาคุณภาพ ร่วมรับผดิชอบการบริหารงาน 

 มีคณะกรรมการชุดต่างๆ ท่ีมหาวิทยาลยัแต่งตั้งร่วมในการบริหารงานบณัฑิตศึกษา 
โดยเป็นผูร่้วมวางนโยบาย กาํหนด และควบคุมมาตรฐานทางวิชาการ เสนอต่อมหาวิทยาลยัและช้ีแจง
แนวปฏิบติัไปยงัหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง คณะกรรมการดงักล่าวมี 5 ชุด ประกอบดว้ย 

1) กรรมการบริหารประจาํบณัฑิตวิทยาลยั แต่งตั้งโดนอธิการบดี มีหน้าท่ีพิจารณา
นโยบายแนวปฏิบติัในการควบคุมและรักษามาตรฐานทางวิชาการร่วมกบัคณะท่ี
เก่ียวขอ้ง 

2) กรรมการวิชาการบณัฑิตวิทยาลยั แต่งตั้งโยอธิการบดี มีหน้าท่ีพิจารณากลัน่กรอง
รายละเอียดหลกัสูตร และพิจารณางานต่างๆ ดา้นวิชาการ เพื่อเสนอต่อกรรมการ
ประจาํบณัฑิตวิทยาลยัมีวาระ 2 ปี 

3) กรรมการบณัฑิตศึกษาประจาํคณะ แต่งตั้งโดยอธิการบดี มีหน้าท่ีรับผิดชอบงาน
ต่างๆ ในระดบับณัฑิตศึกษาในคณะ มีวาระ 2  ปี 

4) กรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจาํสาขาวิชา แต่งตั้งโดยคณบดี ของคณะ
ท่ีสาขาวิชาสังกดัอยู่มีหน้าท่ีดาํเนินการประสานงานดา้นวิชาการของหลกัสูตรให้
เป็นไปโดยเรียบร้อยมีคุณภาพและประสิทธิภาพมีวาระ2 ปี 

5) กรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาสาขาวิชาร่วม แต่งตั้งโดยอธิการบดีมีหนา้ท่ี
บริหารจดัการหลกัสูตรสาขาวิชาร่วมท่ีรับผดิชอบโดยบณัฑิตวิทยาลยั มีวาระ 2 ปี 
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รูป  3.2 ช่ือแผนภูมิโครงสร้างบริหารงานบณัฑิตศึกษา 
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ระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษาภายในบณัฑิตวิทยาลยั
บณัฑิตวิทยาลยัดาํเนินการประกนัคุณภาพการศึกษาตามแนวทางการประกนัคุณภาพการศึกษาของม

หาวิทยาลยัเชียงใหม่ (CMU-QA) โดยมีระบบและกลไกการประกนัคุณภาพการศึกษา ดงัน้ี

การประกนัคุณภาพการศึกษา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่(CMU-QA)

คณะกรรมการประกนัคุณภาพ
บณัฑิตวทิยาลยั

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพ
สาขาวิชาร่วม

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพ
บณัฑิตวิทยาลยั

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา
งานบริหารและธุรการ
งานนโยบายและแผน
งานคลงัและพสัดุ

คณะทาํงานประกนัคุณภาพการศึกษา
งานบริการการศึกษา

คณะกรรมการการประกนัคุณภาพการศึกษา
งานสาขาวิชาร่วม

หน่วยประกนัคุณภาพ
 

 
รูป  3.3 ช่ือระบบกลไกและประกนัคุณภาพ 
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3.2  ข้อมูลสารสนเทศ 
หลกัสูตรและการศึกษาในระดับบัณฑิตศึกษา 
บณัฑิตวิทยาลยัมีหนา้ท่ีและความรับผดิชอบเก่ียวกบัการควบคุมมาตรฐานในการดาํเนินการ

เสนอหลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษา ทั้งหลกัสูตรสาขาวิชาเด่ียว หลกัสูตรสาขาวิชาร่วม หลกัสูตร
นานาชาติ รวมถึงการเปิดสอนหลกัสูตรภาคพิเศษ ใหส้อดคลอ้งและเป็นไปตามเกณฑม์าตรฐาน แนว
ปฏิบติั ระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ของมหาวิทยาลยั และสาํนกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 

ปัจจุบนัหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาไดข้ยายตวัและเพิ่มสาขาวิชาน้ีข้ึนอยา่งรวดเร็ว เพื่อผลิต
องค์ความรู้ในศาสตร์ต่างๆโดยเฉพาะอย่างยิ่งในดา้นท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ความเป็นอยู่หรือ
คุณภาพชีวิตของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทาํให้สถาบนัการศึกษาท่ีเก่ียวขอ้งกบัเทคโนโลยี ความ
เป็นอยู่หรือคุณภาพชีวิตของมนุษยใ์นสังคมปัจจุบนั ทาํให้สถาบนัการศึกษาจาํเป็นตอ้งติดตามและ
ปรับปรุงตนเองอยู่เสมอ เพื่อรองรับการเปล่ียนแปลงและตอบสนองกบัความตอ้งการของบุคคล 
สังคมและสอดคลอ้งกบัยทุธศาสตร์ในการพฒันาศกัยภาพในการแข่งขนัของประเทศท่ีย ัง่ยืน ส่งผล
ให้การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ มีการเปิดสอนดว้ยภาษาไทย สาํหรับ
ภาคพิเศษเป็นการดาํเนินการเพื่อตอบสนองความตอ้งการพฒันากาํลงัคนและผูเ้รียนท่ีทาํงานแลว้และ
ตอ้งการเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ การเปิดสอนภาคพิเศษดาํเนินการทั้งภายใตค้ณะต่างๆ 
วิทยาลัยศิลปะส่ือ ส่ือเทคโนโลยี และสาขาวิชาร่วมบัณฑิตวิทยาลัยนอกจากน้ี ยงัมีหลักสูตร
นานาชาติซ่ึงสอนดว้ยภาษาองักฤษและมีนกัศึกษาต่างชาติเขา้มาศึกษาดว้ย 

บัณฑิตวิทยาลัยยงัรับผิดชอบในการประสานงานการจัดการเรียนการสอนโดยจัดทํา
ขอ้กาํหนดหรือแนวปฏิบติั ขั้นตอนต่างๆ ให้นกัศึกษาท่ีจะสาํเร็จการศึกษาตามขอ้บงัคบัฯไดแ้ก่การ
สอบผ่านภาษาต่างประเทศ การสอบวดัคุณสมบติั การสอบประมวลความรู้ การทาํวิทยานิพนธ์และ
การคน้ควา้แบบอิสระตลอดจนพิจารณาระเบียบวา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษาเสนอต่อมหาวิทยาลยั 

ปีการศึกษา 2552 มีสาขาวิชาท่ีเปิดสอนระดบับณัฑิตศึกษารวม 219 สาขาวิชา ประกอบไป
ดว้ยระดบัปริญญาเอก 55 สาขาวิชา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 16 สาขา ระดบัปริญญาโท 
145 สาขาวิชา ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต 3 สาขาวิชาดงัน้ี 
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ตาราง 3.1 ตารางหลกัสูตร 
ระดบั 

รวม 
ประเภทหลกัสูตร 

ประกาศนียบตัรบณัฑิต ปกติ พิเศษ นานาชาติ 
ปริญญาโท 3 2 2  - 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 145 124 59 11 
ปริญญาเอก 16 16  -  - 

รวม 55 54 5 11 
  219   

หมายเหตุ การนบัหลกัสูตรกรณีท่ีเปิดทั้งภาคปกติ ภาคพิเศษ และนานาชาติ นบัรวมเป็น 1 
หลกัสูตร 

หลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษาท่ีเสนอผา่นความเห็นชอบจากสภามหาวิทยาลยัในรอบปี
การศึกษา  2552 มีจาํนวนทั้งหมด 7 หลกัสูตร โดยแยกเป็นระดบัปริญญาเอก จาํนวน  4 หลกัสูตร 
ไดแ้ก่ 

1) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมโยธา 

2) วิศวกรรมศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมส่ิงแวดลอ้ม 

3) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์  

4) ปรัชญาดุษฎีบณัฑิตสาขาวิศวกรรมชีวการแพทย(์หลกัสูตรนานาชาติ) 

และหลกัสูตรปริญญาโท จาํนวน  3 หลกัสูตรไดแ้ก่ 

1) วิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาการจดัการความรู้ 

2) วิศวกรรมศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมโลจิสติกและการจดัการโซ่อุปทาน 

3) ศิลปะศาสตร์มหาบณัฑิต สาขาวิชาชาติพนัธ์สมัพนัธ์และการพฒันา 

หลกัสูตรระดับบณัฑิตศึกษาท่ีอยู่ระหว่างดาํเนินการอนุมติัการเปิดสอน จาํนวน
ทั้งหมด 3 หลกัสูตรโดยแยกเป็นระดบัปริญญาเอก จาํนวน 2 หลกัสูตรไดแ้ก่ หลกัสูตรปรัชญาดุษฎี
บณัฑิต สาขาวิทยาศาสตร์สัตวแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) และปรัชญาดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
ชีวเคมี (หลกัสูตรนานาชาติ) และระดับปริญญาโท จาํนวน 1 หลกัสูตร ได้แก่ หลกัสูตร วิทยา
ศาสตรมหาบณัฑิตสาขาวิชาวิทยาศาสตร์สตัวแพทย ์(หลกัสูตรนานาชาติ) 
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นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
ในปีการศึกษา 2552 นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา มีจาํนวนรวมทั้งส้ิน 6,898 คน

จาํแนกเป็นระดบัปริญญาเอก 955 คน  ระดบัปริญญาโท 5,778 คน และระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูง 165 คน นอกจากน้ียงัมีนกัศึกษาต่างชาติท่ีเขา้มาศึกษาในหลกัสูตรนานาชาติ จาํนวน 218 คน 
โดยมาจากประเทศบงัคะลาเทศ ภูฐาน กมัพูชา แคนนาดา จีน สาธารณรัฐเช็ก ฟิจิ ฝร่ังเศส แกมเบีย 
สหพนัธรัฐเยอรมนั อินเดีย อินโดนิเชีย อิตาลี ญ่ีปุ่น เกาหลี ลาว มาเลเชีย มลัดิฟส์ มองโกเลีย พม่า 
เนปาล ไนจีเรีย อเมริกา ฟิลิปปินส์ โปแลนด์ สิงคโปร์ สเปน ศรีลงักา สวิตเซอร์แลนด์ ไตห้วนั 
องักฤษ และเวียดนาม 

                           ตาราง 3.2 ตารางจาํนวนนกัศึกษา 
ระดบั ภาคปกติ ภาคพิเศษ รวม 

ปริญญาโท 2,391 3,387 5,778 

ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 165 - 165 
ปริญญาเอก 879 76 955 

รวม 3,435 3,463 6,898 
 

อาจารย์ในบัณฑิตวทิยาลยั 
ปัจจุบนัมีอาจารยใ์นบณัฑิตวทิยาลยั จาํนวน 2,888 คน แบ่งเป็นอาจารยป์ระจาํ 

จาํนวน 1,701 คนอาจารยพ์ิเศษ จาํนวน 1,187 คนโดยจาํแนกรายละเอียดตามกลุ่มสาขาวิชา
ดงัน้ี                     

   ตาราง 3.3 ตารางจาํนวนอาจารยใ์นบณัฑิตวิทยาลยั 

กลุ่มวิชา 
อาจารย ์

ประจาํวิชา 
อาจารย์
พิเศษ 

รวม 

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 560 363 923 
วิทยาศาสตร์สุขภาพ 785 382 1,167 
มนุษยศ์าสตร์และ
สงัคมศาสตร์ 

356 442 798 

รวม 1,701 1,187 2,888 
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จาํนวนอาจารยป์ระจาํบณัฑิตวิทยาลยั จาํแนกรายละเอียดตามตาํแหน่งทางวิชาการ ดงัน้ี           
                                      ตาราง 3.4 ตารางจาํนวนอาจารยป์ระจาํ 

ตาํแหน่งทางวชิาการ อาจารยป์ระจาํ 
อาจารย ์ 678 
ผูช่้วยศาสตราจารย ์ 525 
รองศาสตราจารย ์ 450 
ศาสตราจารย ์ 48 

รวม 1,701 
 

บุคลากร 
บณัฑิตวิทยาลยัมีจาํนวนบุคลกรทั้งหมด  52 คน มีรายละเอียดเก่ียวกบัการจาํแนกบุคลากร

ตามสายงานดงัน้ี 
ตาราง 3.5 ตารางจาํนวนบุคลากร 

สายงาน 
จาํนวนคน 

ขา้ราชการ 
พนง. 

เงินแผน่ดิน 
พนง.
ชัว่คราว ลูกจา้งประจาํ 

1. งานบริหารและธุรการ 2 1 7  - 
2.งานคลงัและพสัดุ 2 1 1 1 
3.งานนโยบายและแผน 2 1 4  - 
4.งานบริการการศึกษา 1 2 11  - 
5.งานสาขาวิชาร่วม 1  - 15  - 

รวม 8 5 38 1 
ร้อยละ 16.97 9.43 71.7 1.9 

 
 การวจัิย 

บณัฑิตวิทยาลยั มีนโยบายส่งเสริมสนับสนุน การทาํวิจยัสถาบนัของบุคลากร การทาํ
วิทยานิพนธ์และการคน้ควา้แบบอิสระของนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาอยา่งต่อเน่ือง โดยมีแหล่งทุน
สนบัสนุนงานวิจยัภายในจากงบประมาณแผน่ดิน งบประมาณเงินรายไดเ้ป็นประจาํทุกปี เพื่อทาํ
การวิจยั การเขา้ร่วมประชุม อบรมสมัมนา แลกเปล่ียนเรียนรู้ดา้นการวิจยั เผยแพร่ผลงานวิจยัทั้ง
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ภายในประเทศและต่างประเทศ และอาํนวยความสะดวกดา้นสถานท่ี วสัดุ แหล่งคน้ควา้เพื่อการ
วิจยั เช่น คอมพิวเตอร์ หนงัสือดา้นการวิจยัอินเทอร์เน็ตเป็นตน้ 
 
อาคารสถานที ่เทคโนโลย ีและอุปกรณ์ทีสํ่าคญั มีดังนี ้

อาคารสถานที่: บณัฑิตวิทยาลยั มีอาคารทั้งหมด 3 หลงั ประกอบดว้ยอาคาร 1 เป็นอาคาร
สํานักงาน  อาคาร 2 ประกอบไปด้วย  ห้องสโมสรนักศึกษาบัณฑิตศึกษา และห้องศูนย์
เทคโนโลยีสารสนเทศ อาคาร 3 ประกอบดว้ย ห้องเรียนนกัศึกษาสาขาวิชาร่วม ห้องปฏิบติัการ
คอมพิวเตอร์ และหอ้งพกันกัศึกษาสาขาวิชาร่วม 
 เทคโนโลยี : เทคโนโลยท่ีีสาํคญัของบณัฑิตวิทยาลยัท่ีใชใ้นการสนบัสนุนการบริหารจดัการ
ภายในองคก์ร การให้บริการสารสนเทศแก่หน่วยงานต่างๆท่ีเก่ียวขอ้ง และการให้บริการแก่
นกัศึกษาบณัฑิตศึกษามีดงัน้ี 

1) เทคโนโลยีการบริหารจดัการขอ้มูลนักศึกษา (MIS) โดยมีฐานขอ้มูลท่ีผูบ้ริหาร

สามารถใช้ขอ้มูลเพื่อการตดัสินใจ ไดแ้ก่ ฐานขอ้มูลนักศึกษา ฐานขอ้มูลอาจารย ์

ฐานขอ้มูลหลกัสูตร ฐานขอ้มูลทุน ฐานขอ้มูลวิทยานิพนธ์และการคน้ควา้แบบอิสระ 

ระบบการบริหารจดัการ นอกจากน้ีฐานขอ้มูลนกัศึกษาบณัฑิตศึกษา เป็นฐานขอ้มูล

ท่ีเก่ียวขอ้งกับคณะ สาขาวิชา ซ่ึงหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งสามารถใช้ประโยชน์จาก

ระบบสารสนเทศน้ี เพื่อการอา้งอิงทางการบริหารได ้

2) เทคโนโลยีการประชุมทางไกล(Teleconference) ในการเรียนการสอนระดับ

บณัฑิตศึกษา 

3) เทคโนโลยรีะบบสาํนกังานอตัโนมติั(e-office) 

4) เทคโนโลยีเครือข่ายไร้สาย(Wireless Access) สาํหรับนกัศึกษาในบริเวณพ้ืนท่ีของ

บณัฑิตวิทยาลยัเพ่ือสนบัสนุนการสืบคน้งาน และการใชง้านผา่นระบบอินเตอร์เน็ต 

5) เทคโนโลยีการรักษาความปลอดภยัคอมพิวเตอร์และระบบเครือข่าย (LAN) User 

Authentication , Firewall , Intrusion Detection ในการป้องกนัขอ้มูลแต่ละระบบ

เครือข่าย 
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อุปกรณ์ : อุปกรณ์ท่ีสาํคญัสาํหรับการบริหารจดัการภายในองคก์ร การสนบัสนุน ส่งเสริม

การเรียนการสอนระดบับณัฑิตศึกษา ไดแ้ก่ เคร่ือง Server จาํนวน 2 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ 

ลูกข่ายสาํหรับการปฏิบติังานภายในองคก์ร จาํนวน 57 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ลูกข่ายภายใน

ห้องพกันักศึกษาสาขาวิชาร่วม จาํนวน 6 เคร่ือง เคร่ืองคอมพิวเตอร์ห้องพกัของนักศึกษา

นานาชาติ (International Lounge) จาํนวน 3 เคร่ือง 

3.3  วเิคราะห์ระบบงานเดิม 
ในปัจจุบนัการเผยแพร่ขอ้มูลข่าวสารและการประชาสัมพนัธ์รวมถึงงานกิจกรรมต่างๆของ

สาขาวิชาร่วมถูกจดัส่งขอ้มูลใหเ้จา้หนา้ท่ีท่ีรับผดิชอบของสาํนกังานบณัฑิตวิทยาลยั เป็นผูจ้ดัการเพิ่ม
ขอ้มูลข่าวสาร  

ซ่ึงในปัจจุบนัหลกัสูตรการเรียนการสอนของแต่ละสาขาวิชาปัจจุบนัมีทั้งหมด 13 สาขาวิชา
ประกอบไปดว้ย  

1) สาขาการจดัการมนุษยก์บัส่ิงแวดลอ้ม  
2) สาขาการจดัการศิลปะและวฒันธรรม  
3) สาขาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร  
4) สาขาเทคโนโลยชีีวภาพ  
5) สาขาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ  
6) สาขานิติวิทยาศาสตร์  
7) สาขาโภชนศาสตร์ศึกษา  
8) สาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา  
9) สาขาวิทยาศาสตร์นาโนและเทคโนโลยนีาโน  
10) สาขาวิทยาศาสตร์สุขภาพ  
11) สาขาสาธารณสุขศาสตร์  
12) สาขาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ  
13) วิทยาการหลงัการเกบ็เก่ียว  
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โดยทั้ง 13 สาขาวิชามีเพียง 5 สาขาวิชาท่ีมีเวบ็ไซตเ์ป็นของตนเอง นัน่คือ 
1) สาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร 

       เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชา 
http://www.ba.cmu.ac.th/mis/masterdegree/mbaagro/ 

 
รูป 3.4 เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชาการจดัการอุตสาหกรรมเกษตร 

 
2) สาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 

                     เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชา           
                www.mitm.grad.cmu.ac.th 

 
รูป 3.5 เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชาเทคโนโลยสีารสนเทศและการจดัการ 
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3) สาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 
             เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชา  
     www.sportsscience.esmartstudent.com 

 
รูป 3.6 เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิทยาศาสตร์การกีฬา และ สาขาวิชาสาธารณสุขศาสตร์ 

4) สาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 
             เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชา 
           www.mediaartsdesign.org 

 
                รูป 3.7 เวบ็ไซตป์ระจาํสาขาวิชาส่ือศิลปะและการออกแบบส่ือ 

 

 สาขาวิชา ร่วมท่ี เหลืออยู่ไ ม่ มี เว็บไซต์เ ป็นของตนเองทําให้การประกาศข่าวสาร
ประชาสัมพนัธ์ในเร่ืองต่างๆทาํไดย้าก และตอ้งติดต่อเจา้หน้าท่ีบณัฑิตวิทยาลยั เพื่ออพัเดทขอ้มูล
ข่าวสารผา่นทางเวบ็ไซตบ์ณัฑิตวิทยาลยั  
 
3.4 วเิคราะห์และวางแผนระบบงานใหม่ 

    1)  ปัญหาท่ีเกิดข้ึนกบัระบบงานเดิม 
(1)    สาขาวิชาไม่มีเวบ็ไซตเ์ป็นของตวัเองเวลาท่ีตอ้งการประกาศข่าวสาร จะ  
        กระทาํการโดยส่ง หนงัสือไปถึงเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวิทยาลยัเป็นผูอ้พัโหลด  
        ข่าวสาร 
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(2)    การนาํเสนอขอ้มูลข่าวสารมีหลายเร่ืองไม่เป็นหมวดหมู่ชดัเจน 
(3)    การติดต่อระหวา่ง เจา้หนา้ท่ี อาจารย ์นกัศึกษา ทาํโดยการฝากประกาศท่ีหนา้ 
        เวบ็ไซตข์องบณัฑิตวิทยาลยั และการโทรศพัทเ์พื่อประสานงาน 

    2)  ระบบงานใหม่ 
(1)    มีเวบ็ไซตเ์พื่อจดัการขอ้มูลข่าวสารประชาสมัพนัธ์ของสาขาวิชาร่วมบณัฑิต  
        วิทยาลยั 
(2)    มีระบบในการจดัการขอ้มูลทาํใหส้ามารถนาํเสนอขอ้มูลไดห้ลายหวัขอ้ 
(3)    มีการจดัหมวดหมู่ในเวบ็ไซตช์ดัเจน 
(4)    สร้างเวบ็ไซตเ์พื่ออาํนวยความสะดวกแก่ผูใ้ชบ้ริการ 

 


