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หน่วยงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาถือเป็นหน่วยงานหลักในการ
ขบัเคล่ือนการสนับสนุนการท างานด้านวิชาการของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จากการ
ด าเนินงานดา้นบณัฑิตศึกษาท่ีผา่นมาพบปัญหานกัศึกษาขาดความรู้ความเขา้ใจระเบียบ และขั้นตอน
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา เน่ืองจากการศึกษาระดบับณัฑิต นกัศึกษามีภาระท่ีจะตอ้งรับผิดชอบ
นอกเหนือจากการเรียนแบบกระบวนวิชา อนัไดแ้ก่ 1. การวิจยั  2. ผลภาษาต่างประเทศ 3. การสอบ
ประมวลความรู้  4. ผลงานตีพิมพท์างวิชาการ 5.เง่ือนไขอ่ืนๆของหลกัสูตร และนักศึกษาส่วนใหญ่
เป็นวยัท างานต้องมีภาระหน้าท่ีหลายด้าน และองค์กรยงัมีอตัราการเปล่ียนแปลงเจ้าหน้าท่ีระดับ
บณัฑิตศึกษาท่ีสูง โดยผูว้ิจยัไดน้ าทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) มาใชเ้น่ืองจาก
เป็นทฤษฎีท่ีใช้งานท่ีจ าเป็นตอ้งท าอยูแ่ลว้ และเป็นโอกาสการฝึกหดั พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ของ
องค์กรในอนาคต โดยไดท้  าการเก็บขอ้มูลจาก 2 กลุ่มประชากร คือ 1.นกัศึกษา  2. ผูเ้ช่ียวชาญ และ
เจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา จาก 4 หน่วยงาน ไดแ้ก่ วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
คณะวศิวกรรมศาสตร์ ส านกัทะเบียนแลประมวลผล บณัฑิตวิทยาลยั มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ เพื่อสรุป
เป็นองคค์วามรู้ในการปรับปรุงกระบวนการท างาน วางระบบ และหาแนวทางการแกไ้ขปัญหาในการ
ปฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา จึงไดส้ร้างระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน งาน
บริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
ข้ึนมาเพื่อลดปัญหาในการท างาน และสร้างกระบวนการท างานรูปแบบใหม่ และไดน้ าเอาเทคโนโลยี
สารสนเทศเขา้มาช่วยในการจดัการขอ้มูล และกระจายเผยแพร่ให้แก่นกัศึกษาและผูป้ฏิบติังาน โดย
เลือกใชเ้คร่ืองมือโปรแกรมประยกุต ์หรือ เวบ็ซอฟตแ์วร์แอปพลิเคชนัในการออกแบบ เน่ืองจากสาม
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รถเขา้ถึงผา่นเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์เคล่ือนท่ีต่างๆ ดว้ยการใช้โครงสร้างการพฒันาดว้ย
ภาษา PHP เน่ืองจากเป็นโครงสร้างเดียวกบัระบบเวบ็ไซต์ของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี จึง
สามารถท างานร่วมกนัไดอ้ยา่งดี และสามารถน าไปประยุกตใ์ชง้านไดจ้ริงเพื่อแกไ้ขปัญหาในการท า
ท างานระดบับณัฑิตศึกษาไดใ้นอนาคต ซ่ึงจากผลการประเมินความพึงพอใจในการใชง้านระบบการ
นกัศึกษาและเจา้หน้าพบว่า 1. แสดงให้เห็นภาพลกัษณ์ของการสร้างกระบวนการท างานของหน่วย
บณัฑิตศึกษาแบบใหม่ (คิดเป็นร้อยละ 83.16) 2. สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ไดส้ะดวกรวดเร็ว (คิดเป็นร้อย
ละ 88.42) 3. สามารถเขา้ใจ และปฏิบติัตามขั้นตอนได ้(คิดเป็นร้อยละ 83.16) 4. สามารถก่อให้เกิด
กระบวนการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้(คิดเป็นร้อยละ 82.11) 5. ขอ้มูลเป็นประโยชน์ต่อ
ผูใ้ชง้าน (คิดเป็นร้อยละ  88.42)  จากผลการประเมินดงักล่าวแสดงใหเ้ห็นวา่ ระบบการจดัการความรู้ 
เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน สามารถเป็นระบบท่ีแกไ้ขปัญหาในการท างาน และเป็นประโยชน์ต่อ
นักศึกษา อีกทั้ งยงัสามารถเป็นแผนการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ต่อไปได ้
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ABSTRACT 

 
Academic Services, Education and Student Development is the main agency in 

mobilizing support for the academic functions of the College of Arts, Media and Technology 
graduate from operations to meet the students' knowledge regulations. And procedures for graduate 
studies. The Graduate Students have an obligation to be responsible, in addition to learning the 
course of the study are including 1. Research 2. Foreign Language 3. Examination 4. Academic 
Publications. 5. Other terms of the course Most of students are working oblige many ways. And 
also the rate of change of officers graduate high. The researcher has adopted a theory of learning 
while working (Learning in Action) is used as the theoretical work needs to be done anyway. And 
training opportunities Develop skills in the organization's future. The data were collected from two 
groups of students: 1. 2. experts and officials and graduate from four agencies including the College 
of Fine Arts, Faculty of Art, Media and Technology. Registration and processing Graduate School 
To summarize the knowledge to improve work processes, systems and solutions of problems in the 
performance level. We have created a knowledge management system to support operations. 
Academic Services and Student Development (graduate) College of Arts, Media and Technology 
Chiang Mai University to reduce the work. And create a new work process. And has embraced 
technology to help in data management. Published and distributed to students and practitioners. By 
using a web application in the design of easily accessible. Three accessed through computers or on 
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mobile devices. With the development in PHP as a single structure with the College of Art, Media 
and Technology We can work together very well. And can be applied to solve practical problems in 
doing graduate work in the future. The results of the evaluation of the use of the students and staff 
found that: 1. The image shows the process of creating a new graduate. (83.16 per cent) 2. access to 
information. Quick and easy (88.42 per cent) 3. Understand and follow the steps. (83.16 per cent) 4. 
can cause learning process. And exchange their views (82.11 per cent) 5. useful information to 
users. (88.42 per cent) of the results of such assessment shows. Knowledge management systems 
To support the implementation The system can tackle the job. And beneficial to students There are 
also plans to develop the organization of learning (Learning Organization) continue. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


