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กติตกิรรมประกาศ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระน้ีจะส าเร็จไดด้ว้ยความอนุเคราะห์ของบุคคลหลายท่าน ซ่ึงไม่อาจจะ
น ามากล่าวไดท้ั้งหมด  จึงขอขอบคุณผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิติพงษ์ ยอดมงคล ท่ีปรึกษาการคน้ควา้
แบบอิสระ อาจารยเ์ฉลิมพล คงจิตต ์ ท่ีช่วยให้ค  าแนะน าและให้ขอ้คิดต่างๆ อนัเป็นประโยชน์ต่อการ
ท าการค้นคว้าแบบอิสระน้ี และขอขอบคุณกรรมการสอบทุกท่าน  รวมถึงหน่วยงานภายใน
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีใหค้วามร่วมมือในการสัมภาษณ์ขอขอ้มูลเพื่อประกอบการท าการคน้ควา้แบบ
อิสระเล่มน้ี อนัได้แก่ วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  ส านักทะเบียนและประมวลผล บณัฑิต
วิทยาลยั คณะวิศวกรรมศาสตร์ และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา ท่ีช่วยในการแลกเปล่ียนความรู้ระดมความคิดให้การคน้ควา้แบบอิสระส าเร็จลุล่วงไปได้
ดว้ยดี   

สุดทา้ยน้ี ผูว้ิจยัขอขอบพระคุณบิดา มารดา และครอบครัว ซ่ึงเปิดโอกาสไดศึ้กษาแสวงหา
ความรู้ และใหค้วามช่วยเหลือสนบัสนุนและใหก้ าลงัใจตลอดมาจนสามารถส าเร็จการศึกษา 
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งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

ผู้เขียน นางสาววศิรุตา ทองศุภผล 

ปริญญา วทิยาศาสตรมหาบณัฑิต(การจดัการความรู้) 

อาจารย์ทีป่รึกษา ผูช่้วยศาสตราจารย ์ดร.ปิติพงษ ์ยอดมงคล  

 

บทคดัย่อ 
 

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 



 

ช 
 

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. 
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บทที ่1 

บทน ำ 

 
1.1 ควำมส ำคัญและทีม่ำของปัญหำ 

ตามท่ีรัฐบาลไดก้ าหนดให้จงัหวดัเชียงใหม่ เป็นศูนยก์ลางของอนุภูมิภาคลุ่มน ้ าโขงในทุก ๆ 
ด้าน โดยเฉพาะการท่องเท่ียว หัตถอุตสาหกรรม และอุตสาหกรรมซอฟแวร์ เพื่อสนับสนุน
ยทุธศาสตร์เป้าหมายการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของประเทศ 

 มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ซ่ึงเป็นมหาวทิยาลยัหลกัของจงัหวดัเชียงใหม่และภาคเหนือ มีความ
พร้อมด้านบุคลากร วิชาการ สาธารณูปโภคและสาธารณูปการ พร้อมท่ีจะก้าวสู่การเป็นศูนยก์ลาง
ระดบันานาชาติในการจดัการศึกษาและวจิยั เพื่อตอบสนองนโยบายรัฐบาลในการพฒันาเชียงใหม่ให้
เป็นศูนยก์ลางในดา้นต่าง ๆ จึงได้ท าการจดัตั้งวิทยาลยัเทคโนโลยีสารสนเทศ การส่ือสาร ส่ือและ
ศิลปะ (College of Arts, Media and ICT) ข้ึน เพื่อบูรณาการสาขาวิชาต่าง ๆ ท่ีเก่ียวเน่ืองให้มีความ
สอดคลอ้ง (Synergy) เพื่อท่ีจะท าให้สามารถสนบัสนุนดา้นวิชาการ แก่กลุ่มแข่งขนัอุตสาหกรรมใน
ทอ้งถ่ิน รวมทั้งรองรับโครงการดา้นการพฒันาขีดความสามารถในการแข่งขนัของจงัหวดัเชียงใหม่
และรัฐบาลในระยะยาว ซ่ึงต่อมาสภามหาวิทยาลยัเชียงใหม่ไดใ้ห้แกไ้ขช่ือเป็น ‘วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ
และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ (College of Arts Media and Technology)’ ในคราวประชุมคร้ัง
ท่ี 6/2546 เม่ือวนัท่ี 23 สิงหาคม 2546 

วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มีปรัชญา วิสัยทศัน์ พนัธกิจและวตัถุประสงค์เพื่อการ
พฒันาด้านการเรียนการสอนเพื่อสร้างบณัฑิต มหาบณัฑิต และดุษฎีบณัฑิต  ให้เป็นผูใ้ช้ความรู้ใน
ระดับนานาชาติ สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจฐานความรู้และสังคมฐานความรู้ “International 
Knowledge Worker” แล ะ เป็ น วิท ย าลัยน วัต ก รรมค วาม รู้  “College for Knowledge Workers’ 
Innovation” ปัจจุบนัไดท้  าการเปิดการเรียนการสอน 6 หลกัสูตร ดงัน้ี  

- หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้  
- หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้  
- หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์  
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- หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ (หลกัสูตรนานาชาติ)  
- หลักสูตรศิลปศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการสมัยใหม่และเทคโนโลยี

สารสนเทศ  
- หลกัสูตรวทิยาศาสตรบณัฑิต สาขาวชิาแอนนิเมชนั 

วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ได้เปิดการสอนหลักสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบัณฑิต 
สาขาวิชาการจัดการความรู้ เป็นหลักสูตรแรกตั้ งแต่ปี พ.ศ. 2547 ต่อมาได้ท าการเปิดการสอน
หลกัสูตรวิทยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวิชาวิศวกรรมซอฟต์แวร์ ในปี พ.ศ. 2549 ส าหรับการเรียน
การสอนระดบับณัฑิตศึกษา (ปริญญาโท และปริญญาเอก)  ซ่ึงมีรูปแบบและเง่ือนไขท่ีแตกต่างไปจาก
การศึกษาระดบัปริญญาตรี โดยคุณสมบติัของผูส้มคัรจะตอ้งส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี และมี
บณัฑิตวทิยาลยัเป็นหน่วยงานรักษามาตรฐานทางวชิาการของวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ และ
ประสานงานการศึกษาในระดบัสูงกว่าปริญญาตรีทุกสาขาวิชาในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ งานด้าน
บณัฑิตศึกษาของคณะจึงตอ้งอาศยัการท างานร่วมกบัหน่วยงาน 3 หน่วยงานซ่ึงไดแ้ก่ บณัฑิตวทิยาลยั 
ส านกัทะเบียนและประมวลผล และฝ่ายบณัฑิตศึกษาของคณะ โดยมีฝ่ายบณัฑิตศึกษาของคณะเป็น
ศูนยก์ารการกระจายขอ้มูลและแนวปฏิบติัตามระเบียบของมหาวิทยาลยั รวมถึงควบคุมให้นกัศึกษา
ปฏิบติัตามระเบียบท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 

 

ภาพท่ี 1.1 โครงสร้งการท างานดา้นการศึกษา  
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือและเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ลกัษณะกำรท ำงำนของระบบระดับบัณฑิตศึกษำ 

ตารางท่ี 1.1 ลกัษณะการท างานของระบบระดบับณัฑิตศึกษา 

ล าดบั หน่วยงำน ภำระหน้ำที่ 
1.  บณัฑิตวทิยาลยั 

 
เป็นหน่วยประสานงานดา้นการเรียนการสอน และดา้น
มาตรฐานหลกัสูตรในขั้นบณัฑิตศึกษา โดยมี
วตัถุประสงค ์คือ 

1. เพื่อจดัการศึกษา รักษามาตรฐานทางวชิาการและ
ประสานงานการศึกษาในระดบัสูงกวา่ปริญญาตรี
ทุกสาขาวชิาในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2. เพื่อผลิตบณัฑิตระดบัสูงกวา่ปริญญาตรีออกไปท า
หนา้ท่ีอาจารย ์นกัวชิาการ นกับริหาร และ
ผูป้ระกอบการอาชีพในสาขาวชิาต่าง ๆ เพื่อสนอง
ความตอ้งการของประเทศและสังคม 

3. ส่งเสริมการคน้ควา้วจิยั และความกา้วหนา้ทาง
วชิาการในสาขาวชิาต่าง ๆ ท่ีเปิดสอนใน
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

2.  ฝ่ายบณัฑิตศึกษาของคณะ 
 

มีหนา้ท่ีรับผิดชอบใหบ้ริการดา้นศึกษา การพฒันาดา้น
วชิาการ และใหก้ารสนบัสนุนการเรียนการสอนท่ีมี
ประสิทธิภาพประสิทธิผล ตรวจสอบความถูกตอ้งดา้น
วชิาการใหแ้ก่นกัศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนได้
ตามแผนการศึกษา และขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยั   

3.  ส านกัทะเบียนและ
ประมวลผล 

 

ท่ีมีภารกิจในการจดัการงานทะเบียน และประมวลผล
การศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยั  
ใหเ้ป็นตามระเบียบขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่  

 

ฝ่ายบณัฑิตศึกษาวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี สังกดัหน่วยงานบริการการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพการศึกษาท าหน้าท่ีเป็นศูนยก์ลางในการให้บริการดา้นศึกษา การพฒันาดา้นวิชาการ 
และให้การสนับสนุนการเรียนการสอนท่ีมีประสิทธิภาพประสิทธิผล  ตามกรอบข้อบังคับของ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อให้เป็นมาตรฐานเดียวกันกับทุกคณะ ดังนั้ น เพื่อให้การท างานมี
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ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัได้เล็งเห็นว่าควรมีการจดัการความรู้ (Knowledge Management) ท่ีดี
เป็นฐานอนัก่อให้เกิดองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) ส่งผลให้เกิดการปรับปรุงและ
นวตักรรมใหม่ ๆ อยา่งต่อเน่ือง (Continuous Innovation and Improvement) ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพใน
การท างานของเจา้หนา้ท่ี เพื่อให้องคก์รของเราเติบโตอยา่งมัน่คง โดยผูว้จิยัไดเ้ลือกท าการศึกษาขอ้มูล 
บริบทองค์กรของหน่วยงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา(ระดบับณัฑิตศึกษา) ของ
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี จากปี พศ. 2547 ถึง ปัจจุบนัพบว่าปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังานดงัน้ี  

1. นักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา ขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ ขั้นตอนการ
ด าเนินงานระดบับณัฑิตศึกษา ตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั จึงท า
ให้ เกิดข้อผิดพลาดในกระบวนการศึกษา และขั้ นตอนการด าเนินงานระดับ
บณัฑิตศึกษา จนก่อให้เกิดกรณีหลงัก าหนดเป็นกรณีเศษ อนัเน่ืองมาจากนักศึกษา
ขาดแหล่งขอ้มูลในการในการสืบคน้ท่ีครบองคป์ระกอบดา้นการศึกษา และขอ้มูล
ส่วนใหญ่ถูกจดัให้อยู่ในรูปแบบเอกสารท่ียากต่อการท าความเขา้ใจ ซ่ึงนักศึกษา
ระดับบัณฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ท  างานประจ ามีภาระท่ีต้องท างานและดูแล
ครอบครัว จึงท าให้การสอบถาม หรือการขอขอ้มูลจากเจา้หน้าท่ี ส่วนใหญ่กระท า
ในเวลานอกราชการ จึงเป็นการเพิ่มภาระการท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานระดบั
บณัฑิต 

2. เจา้หน้าท่ีระดบับณัฑิตศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย ขาดระบบสอนงาน อีกทั้งเกิด
การเปล่ียนแปลงทางการบริหารของมหาวิทยาลัย จากระบบราชการเปล่ียนเป็น
สถาบนัอุดมศึกษาในก ากบัของรัฐบาล หรือท่ีเรียกวา่ "มหาวิทยาลยันอกระบบ" ท่ีมี
การบริหารการจดัการอิสระแยกจากระบบราชการ (Autonomous University) จึงท า
ให้ เกิดความเปล่ียนแปลงด้านระเบียบข้อบังคับต่างๆ ตามมา ตลอดจนการ
เปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร จึงไม่มีผูท่ี้เช่ียวชาญภายในคณะ เน่ืองจากต้องเรียนรู้การ
ท างานใหม่และมีอตัราการเปล่ียนงานสูง 

 
ดงันั้นเพื่อเป็นการท างานให้เกิดประสิทธิภาพเจา้หนา้ท่ีระดบับณัฑิตศึกษาจ าเป็นท่ีจะตอ้งมี

ความรู้ความเช่ียวชาญ ดา้นกฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ตามท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดเป็นอยา่งดี อีกทั้งควรมี
การพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรอย่างต่อเน่ืองเพื่อสร้างกระบวนการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบัตวั
บุคคลผูป้ฏิบติังาน เป็นผลต่อความส าเร็จขององคก์ร โดยรูปแบบท่ีไดรั้บการยอมรับวา่สามารถสร้าง 
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ให้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล วิธีการหน่ึงคือการเรียนรู้จากการปฏิบติังานหน้างาน
(Learning in action) เรียนรู้จากส่ิงท่ีตนเองท าอยู่เป็นประจ าเพื่อหาแนวทางในการพฒันางาน และ
แนวทางในการแกไ้ขปัญหากระบวนการท างานจริง และเป็นโอกาสการฝึกหัด พฒันาทกัษะในการ
เรียนรู้ขององคก์รโดยใชก้ระบวนการเรียนรู้ขณะท างานมาเป็นกระบวนการในการพฒันาความรู้ การ
เรียนรู้โดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) การเรียนรู้จากประสบการณ์  (Experiential 
Learning) และการเรียนรู้โดยการทดลอง (Experimental Learning) ในมิติของการส่งเสริมการสร้าง
กระบวนการท างานใหม่  และสามารถน าไปสู่การอธิบายให้แก่ นกัศึกษาท่ีท าผิด ไดอ้ยา่งชดัเจน ตรง
ประเด็น มากกว่าการไปศึกษาอบรม ซ่ึงมกัจะจดัการในแบบภาพรวม ซ่ึงยงัไม่สอดคล้องต่อการ
ปฏิบติังานจริง และมีประเด็นค าถามท่ีแตกต่างกนัออกไป โดยการศึกษาจะมุ่งเน้นทฤษฏีการเรียนรู้
ขณะท างาน (Learning in Action) มาเป็นกรอบแนวคิด ซ่ึงพฒันาข้ึนโดย David Gravin (1993, 2000) 
และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวา้งวา่เป็นทฤษฎีท่ีสามารถอธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ขององคก์ร
(Organizational Learning)โดยรูปแบบในกระบวนการเรียนรู้ไปขณะท่ีท างานสามารถแบ่งออกเป็น 4 
รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้โดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการสืบ
ความลับจากองค์กรคู่แข่งขัน หรือองค์กรลักษณะเดียวกัน โดยหาข้อมูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวข้องจากแหล่งต่าง ๆ เน่ืองจากไม่สามารถสอบถามได้โดยตรง โดยการค้นหา 
(Search) การสอบถาม (Inquiry) และการเฝ้าสังเกต ติดตาม (Observation) 

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยเฉพาะอย่างยิ่งประสบการณ์
ของตนเอง ด าเนินการแลว้เป็นอยา่งไร มีผลตามมาอยา่งไร โดยวธีิการศึกษาผลสะทอ้น 
(Reflect) และทบทวนเหตุการณ์ (Review)  

3. การเรียนรู้โดยการทดลอง (Experimental Learning) เป็นการลองผิดลองถูกเพื่อหา
ความรู้ใหม่ในงานท่ีไม่มีใครเคยท ามาก่อน หรือองคก์รยงัไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดย
การส ารวจ (Exploration) และพิสูจน์สมมติฐาน (Hypothesis and Test)  

4. การเรียนรู้เพื่อน าการเรียนรู้ (Leading Learning) เป็นการฝึกบริหารหัวหน้างานใน
องค์กร ให้ท าหน้าท่ีเป็นผูน้ าการเรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือในการน าการเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
เรียนรู้ในการฝึกเป็นผู ้น าในการเรียนรู้ (Leadership) และการฝึกสอน (Coaching) 
บุคลากรภายใตก้ารบงัคบับญัชาใหเ้รียนรู้ 
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1.2 วตัถุประสงค์ของกำรศึกษำ 
 

1.2.1 เพื่อศึกษา รวบรวม และเผยแพร่ขอ้มูล กระบวนการต่างๆ ท่ีจ  าเป็นต่อเจา้หน้าท่ี
ระดบับณัฑิตศึกษา และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

1.2.2 เพื่อสร้างระบบสนบัสนบัสนุนการท างานช่วยลดขอ้ผิดพลาด และลดระยะเวลาใน
การสืบคน้เอกสาร และพฒันากระบวนการท างานดา้นการศึกษา ส าหรับนกัศึกษา
และเจ้าหน้าท่ีงานบริการและพฒันาคุณภาพนักศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษา ของ
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 
1.3 ประโยชน์ทีจ่ะได้รับจำกกำรศึกษำ 

1.3.1 ขอ้มูลองคค์วามรู้ เพื่อสนบัสนุนกระบวบการท างาน 
1.3.2 นกัศึกษาสามารถเรียนรู้ กฎ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งในระดบับณัฑิตศึกษาดว้นตนเอง

ไดอ้ยา่งรวดเร็วข้ึน 
1.3.3 เป็นระบบตน้แบบในการพฒันากระบวนการท างานด้านบณัฑิตศึกษา  วิทยาลัย

ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี เป็นการเพิ่มช่ิงทางการส่ือสาร การแบ่งปันความรู้ การ
ถ่ายโอนความรู้ เพื่อการเผยแพร่องคค์วามรู้ 

1.3.4 ลดระยะเวลาและขั้นตอนในการปฏิบติังานภายในองคก์ร  
 

1.4 ขอบเขตกำรศึกษำ 

ขอบเขตด้ำนเนือ้หำ 

กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ท่ีเก่ียวข้อง ว่าด้วยการศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2547 – 2557 

ขอบเขตด้ำนทฤษฏี 

ในการน้ีผูว้ิจยัได้เลือกรูปแบบการส ารวจปัญหา 2 วิธี คือ การเรียนรู้โดนสืบความลับ 
(Intelligence Learning) และ การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) เพื่อให้ได้ขอ้มูล
อยา่งครบถว้น  จึงจะริเร่ิมการสร้าง (Create) และการแบ่งปันความรู้ (Share) โดยการน าเทคโนโลยี
สารสนเทศท่ีพึงประสงคใ์นการจดัการความรู้ ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกิจกรรมในการจดัการ
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ความรู้ การแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ความรู้ (Knowledge Sharing)  และกระจายองค์
ความรู้  น ามาออกแบบระบบการจดัการความรู้เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน งานบริการการศึกษา
และพฒันาคุณภาพนักศึกษา (ระดับบณัฑิตศึกษา) ซ่ึงเป็นกระบวนการส าคญัท่ีท าให้การจดัการ
ความรู้ (Knowledge Management) เพื่อเป็นใหอ้งคก์รพฒันากา้วไปสู่องคก์รแห่งการเรียนรู้ได ้

 

ขอบเขตด้ำนประชำกร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ดงัน้ี 

1. ผูใ้ชบ้ริการ (นกัศึกษา) 
ระดบัปริญญาโท  

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟแวร์   
รหสัประจ าตวันกัศึกษา ตั้งแต่รหสั 51... ถึงรหสั 55...  
จ านวนทั้งหมด 47 คน 

 หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้    
รหสัประจ าตวันกัศึกษา ตั้งแต่รหสั 53... ถึงรหสั 55...  
จ านวนทั้งหมด 32 คน(โดยไม่รวมนกัศึกษาหลกัสูตรเฉพาะกิจอยัการสูงสุด) 

ระดบัปริญญาเอก  
 หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิตสาขาวชิาการจดัการความรู้    

รหสัประจ าตวันกัศึกษา ตั้งแต่รหสั 50... ถึงรหสั 55... จ  านวนทั้งหมด 59 
คน 

2. ผูเ้ช่ียวชาญในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ส านกัทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
- งานบริการการศึกษา คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
- งานบริการการศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 
ขอบเขตด้ำนเวลำ 

ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2555 ถึง ธนัวาคม 2557 



 

8 
 

 

บทที ่2 

แนวคดิ ทฤษฎ ีและงานวจิยัที่เกีย่วข้อง 

 

ในการศึกษา เร่ืองระบบการจัดการความรู้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน งานบริการ
การศึกษาและพฒันาคุณภาพนักศึกษา (ระดับบัณฑิตศึกษา) วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ผูว้ิจยัได้ศึกษาคน้ควา้ศึกษาเอกสาร แนวคิด จากแหล่งความรู้ต่างๆ ทั้งจาก
หนงัสือ วรสาร บทความทางวิชาการ อินเตอร์เน็ตและงานวิจยั รวมทั้งแนวคิดทฤษฏีท่ีเก่ียวขอ้งใน
การพฒันาระบบการจดัการความรู้ เพื่อเป็นพื้นฐานและแนวความคิดในการท าการคน้ควา้แบบอิสระ
โดยสามารถสรุปไดต้ามล าดบัหวัขอ้ต่อไปน้ี 

2.1 แนวคิดและทฤษฎีท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
2.1.1 ความรู้ (Knowledge) 
2.1.2 กระบวนการปรับเปล่ียนและสร้างความรู้ 
2.1.3 การจดัการความรู้ (Knowledge Management) 
2.1.4 เทคโนโลยกีบัการจดัการความรู้ (Technology for Knowledge 

Management) 
2.1.5 ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) 

2.2  งานวจิยัท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
2.3  วารสารทางวชิาการท่ีเก่ียวขอ้งกบังานวจิยั 
2.4  ขอบเขตภาระหนา้ท่ีงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา

(บณัฑิตศึกษา) 
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2.1 แนวคิดและทฤษฎทีีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 

2.1.1 ความรู้ (Knowledge) 

ความรู้ (Knowledge) ในทัศนะของฮอสเปอร์ (อ้างถึงในมาโนช เวชพนัธ์ 2532 , 15-16) 
นับเป็นขั้นแรกของพฤติกรรมท่ีเก่ียวข้องกับความสามารถในการจดจ า ซ่ึงอาจจะโดยการนึกได ้
มองเห็นได้ หรือ ไดฟั้ง ความรู้น้ี เป็นหน่ึงในขั้นตอนของการเรียนรู้ โดยประกอบไปด้วยค าจ ากดั
ความหรือความหมาย ขอ้เท็จจริง ทฤษฎี กฎ โครงสร้าง วิธีการแกไ้ขปัญหา และมาตรฐานเป็นตน้ ซ่ึง
อาจกล่าวไดว้า่ ความรู้เป็นเร่ืองของการจ าอะไรได ้ระลึกได ้โดยไม่จ  าเป็นตอ้งใช้ความคิดท่ีซับซ้อน
หรือใชค้วามสามารถของสมองมากนกั ดว้ยเหตุน้ี การจ าไดจึ้งถือวา่เป็น กระบวนการท่ีส าคญัในทาง
จิตวิทยา และเป็นขั้นตอนท่ีน าไปสู่พฤติกรรมท่ีก่อให้เกิดความเข้าใจ การน าความรู้ไปใช้ในการ
วเิคราะห์ การสังเคราะห์ การประเมินผล ซ่ึงเป็นขั้นตอนท่ีไดใ้ชค้วามคิดและความ สามารถทางสมอง
มากข้ึนเป็นล าดบั ส่วนความเขา้ใจ (Comprehension) นั้น ฮอสเปอร์ ช้ีให้เห็นว่า เป็นขั้นตอนต่อมา
จากความรู้ โดยเป็นขั้นตอนท่ีจะตอ้งใชค้วามสามารถของสมองและทกัษะในชั้นท่ีสูงข้ึน จนถึงระดบั
ของการส่ือความหมาย ซ่ึงอาจเป็นไปไดโ้ดยการใช้ปากเปล่า ขอ้เขียน ภาษา หรือการใช้สัญลกัษณ์ 
โดยมกัเกิดข้ึนหลงัจากท่ีบุคคลไดรั้บข่าวสารต่าง ๆ แลว้ อาจจะโดยการฟัง การเห็น การไดย้ิน หรือ
เขียน แล้วแสดงออกมาในรูปของการใช้ทักษะหรือการแปลความหมายต่าง ๆ เช่น การบรรยาย
ข่าวสารท่ีไดย้ินมาโดยค าพูดของตนเอง หรือการแปลความหมายจากภาษาหน่ึงไปเป็นอีกภาษาหน่ึง 
โดยคงความหมายเดิมเอาไว ้หรืออาจเป็นการแสดงความคิดเห็นหรือให้ขอ้สรุปหรือการคาดคะเนก็
ได ้

ดาเวนพอร์ต ที เอ็ช และ แอล พรูสัก (2000) ไดใ้ห้นิยามความรู้ว่า "ความรู้คือส่วนผสมท่ี
เล่ือนไหลของประสบการณ์ท่ีไดรั้บการวางโครงร่าง, เป็นคุณค่าต่างๆ, ขอ้มูลในเชิงบริบท, และความ
เขา้ใจอยา่งถ่องแทท่ี้ช านาญการ ซ่ึงไดน้ าเสนอกรอบหรือโครงร่างอนัหน่ึงข้ึนมา เพื่อการประเมินและ
การรวบรวมประสบการณ์และขอ้มูลใหม่ ๆ มนัให้ก าเนิดและถูกประยุกต์ใช้ในใจของบรรดาผูรู้้
ทั้ งหลาย ในองค์กรต่าง ๆ บ่อยคร้ัง มนัได้รับการฝังตรึงไม่เพียงอยู่ในเอกสารต่าง ๆ หรือในคลัง
ความรู้เท่านั้น แต่ยงัอยูใ่นงานประจ า, กระบวนการ, การปฏิบติั และบรรทดัฐานขององคก์รดว้ย" 

ใ น ห นั ง สื อ  “Working Knowledge: How Organization Manage What They Know”   
โดยดาเวนพอร์ต  ที  เอ็ช  และ แอล  พ รูสัก  (Davenport, T. H., และ L. Prusak, Boston: Havard 
Business School Press) อ้างถึงใน องค์กรแห่งความ รู้ จากแนวคิดสู่การปฏิบัติ  หน้า 17  ของ  
รศ.ดร.ทิพวรรณ หล่อสุวรรณรัตน์ วา่ ความรู้ คือ “กรอบของการผสานระหวา่งประสบการณ์ ค่านิยม 
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ความรอบรู้ในบริบท และความรู้แจง้อย่างช ่ าชอง ซ่ึงจะเป็นกรอบส าหรับประเมินค่า และการน า
ประสบการณ์สารสนเทศใหม่ ๆ มาผสมรวมดว้ยกนั”   

จากความหมายข้างต้นผู ้ศึกษาสามารถสรุปได้ว่า ความ รู้คือ ความเข้าใจถ่องแท้
ความสามารถของทักษะ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์ ท่ีอยู่ในตัวบุคคล ความรู้สามารถ
เปล่ียนแปลงไดต้ลอดเวลาและสามารถเพิ่มพูนได ้ผูใ้ช้จะตอ้งน าไปประยุกตใ์ชโ้ดยน ากระบวนการ
พฒันาการเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนั ซ่ึงจะท าให้เกิดการสร้างและแบ่งปันความรู้ 
และก่อให้เกิดเป็นความรู้ใหม่เพิ่มข้ึน โดยจากการศึกษาพบว่าสัดส่วนความรู้ในองค์กร ความรู้
ประเภทความรู้ท่ีฝ่ังอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ีไดจ้ากทกัษะและประสบการณ์ท่ี
อยูใ่นตวัคนมีถึงร้อยละ 80 ส่วนความรู้ประเภทความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ซ่ึงเป็นความรู้ท่ี
เป็นเหตุและเป็นผลท่ีสามารถจะบรรยาย ถอดความ ออกมาในรูปของทฤษฎี การแกไ้ขปัญหา คู่มือ 
หรือในรูปฐานข้อมูล ความรู้ประเภทน้ีมีเพียงร้อยละ 20 (ในบางแนวคิดได้แบ่งความรู้ออกเป็น 4 
ประเภท 1.ความรู้ท่ีฝ่ังอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge)  2. ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) 3. 
ความรู้ท่ีอยู่ภายนอก (Explicit Knowledge)  4. ความรู้ท่ีฝังตวัอยู่ในองค์กร (Embedded Knowledge) 
ดงันั้นองค์ต่างๆ จึงจ าเป็นอย่างยิ่งในการจดัการความรู้ท่ีอยูใ่นตวัพนกังาน (Tacit) หากเราสามรถให้
สามารถแบ่งปันกระจายความรู้ ใหอ้ยูก่บัองคก์ร องคก์รดงักล่าวก็จะสามารถพฒันาไดอ้ยา่งย ัง่ยนื 

 
2.1.2 กระบวนการปรับเปลีย่นและสร้างความรู้ 

ความรู้ท่ีเกิดข้ึนเกิดจากการพฒันาการเรียนรู้ท่ีมีการแลกเปล่ียนการเรียนรู้ร่วมกนัระหวา่ง
ผู ้ปฏิบัติงานซ่ึงมีผู ้รู้ท่ี ศึกษาด้านน้ี และเปรียบเทียบในลักษณะของการหมุนเกลียวการเรียนรู้ 
(Knowledge Spiral) ซ่ึงคิดคน้โดย IKUJIRO NONAGA และ TAKRUCHI ดงัรูป 1 ท่ีแสดงอธิบายได้
ดงัน้ี จากรูปเกลียวการเรียนรู้ (Knowledge Spiral) จะเห็นวา่กระบวนการปรับเปล่ียนและสร้างความรู้
แบ่งออกไดเ้ป็น 4 ลกัษณะดงัน้ี 

1. การจดัใหค้นมามีปฏิสัมพนัธ์ (Socialization) เป็นขั้นตอนแรกในการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ในการสร้าง ความรู้ท่ีฝ่ังอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) จากความรู้ท่ีฝ่ังอยูใ่น
ตวัคน (Tacit Knowledge) ของผูร่้วมงานโดยแลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงท่ีแต่ละคน
มีอยู ่
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2. การระบวนการส่ือความรู้ Externalization) เป็นขั้นตอนท่ีสองในการสร้างและแบ่งปัน
ความรู้จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ละเผยแพร่ออกมาเป็นลายลกัษณ์อกัษรเป็นการแปลงความรู้จาก
ความรู้ท่ีฝ่ังอยูใ่นตวัคน (Tacit Knowledge) เป็นความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) 

3.    ระบวนการผนวกรวมความรู้ชดัแจง้เขา้ดว้ยกนั (Combination) เป็นขั้นตอนท่ีสามใน
การแปลงความรู้ขั้นตน้ เพื่อการสร้าง ความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) จากความรู้
ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) ท่ีไดเ้รียนรู้ เพื่อการสร้างเป็นความรู้ประเภทความรู้ชดั
แจง้ (Explicit Knowledge) ใหม่ ๆ 

4.    การฝังหรือผนึกความรู้ (Internalization) เป็นขั้นตอนท่ีส่ีและขั้นตอนสุดทา้ยในการ
แปลงความรู้จากความรู้ชดัแจง้ (Explicit Knowledge) กลบัสู่ความรู้ท่ีฝ่ังอยูใ่นตวัคน 
(Tacit Knowledge) ซ่ึงจะน าความรู้ท่ีเรียนมาใชใ้นการปฏิบติังานหรือใชใ้น
ชีวติประจ าวนั 

 

 
 

ภาพท่ี 2.1 แสดงลกัษณะการเรียนรู้แบบเกลียวความรู้ (Knowledge Spiral)   
(ท่ีมา: จาก The Knowledge Creating Company(p,22), by I.Noraka&H.Takeuchi, 1995,  

Oxford, England: Oxford University Press.) 
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ภาพท่ี 2.2 แสดงกระบวนการเกิดองคค์วามรู้   
(ท่ีมา: http://misswarinsiya5511600293.blogspot.com/) 

 

ซ่ึงนอกจากน้ีแลว้ เคร่ืองมือท่ีใชใ้นการจดัการความรู้มีหลากหลายประเภท แต่ละประเภทมี
ความแตกต่างกันซ่ึงผูป้ฏิบัติควรเลือกเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความรู้ให้เหมาะสมกับแต่ละ
กิจกรรม  รายละเอียดเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความรู้ (บุญดี  บุญญากิจ  และคณะ, 2549 ; พิเชฐ 
บญัญติั, 2555). มีดงัต่อไปน้ี 

1.  ชุมชนนักปฏิบติั (Community of Practice : CoP)   เป็นเครือข่ายความสัมพนัธ์ท่ีไม่
เป็นทางการ เกิดจากความใกลชิ้ด ความสนใจในเร่ืองเดียวกนัและพื้นฐานท่ีใกลเ้คียง
กนั  เคร่ืองมือจดัการความรู้ประเภทชุมชนนกัปฏิบติัน้ีจะเอ้ือต่อการเรียนรู้และการ
สร้างความรู้ใหม่ๆ เพราะมีลกัษณะแบบไม่เป็นทางการ 

2.  การทบทวนหลังปฏิบัติการหรือการถอดบทเรียน (After Action Review : AAR)   
เป็นการคุยกนัถึงกิจกรรมท่ีช่วยให้แต่ละคนเรียนรู้ด้วยตนเองเก่ียวกบัเหตุการณ์ท่ี
เกิดข้ึนวา่เป็นไปตามท่ีคาดหวงัไวห้รือไม่  เร่ืองท่ีเป็นส่ิงดี  เร่ืองท่ีควรปรับปรุง  และ
บทเรียนท่ีไดจ้ากการท างานเร่ืองหน่ึงเร่ือใดแลว้เสร็จ   การถอดบทเรียน มี 3 รูปแบบ 
คือ 1) แบบเป็นทางการ  โดยการประชุมทนัที หลงัเสร็จกิจกรรมมีการตั้งค  าถาม และ
ให้ผูร่้วมกิจกรรมบนัทึกค าตอบอย่างสั้ น ๆ ลงในกระดาษแผ่นน้อย แล้วรวบรวม
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สรุปเป็นบทเรียน 2) แบบไม่เป็นทางการ โดยการประชุมหรือน าเสนอหลังเสร็จ
กิจกรรมย่อยในโครงการ ใช้การพูดคุยสั้ น ๆ เป็นกนัเองตรงไปตรงมา  แต่ควรมี
บนัทึกเก็บไวเ้ป็นบทเรียนของตนเอง  ประเภทสุดทา้ย 3) แบบเป็นส่วนตวั คือ ถาม
ตวัเอง หรือเพื่อนสนิทท่ีร่วมกิจกรรมหรือโครงการ 2 – 3 คน ถามค าถามสั้น ๆ ง่าย ๆ 
แลว้บนัทึกไวเ้ป็นบทเรียนของตนเองเช่นเดียวกนั 

3.  เร่ืองเล่าเร้าพลงั (Springboard Storytelling) เป็นการถอดความรู้โดยการมอบหมายให้
บุคคลท่ีมีผลงานเด่นหรือจากมุมมองคนส าคญัคนใดคนหน่ึงของการท ากิจกรรมนั้น  
มาเล่าให้คนอ่ืนฟังว่าท าอย่างไร โดยเล่าส่ิงท่ีตนเองท าจริงแบบเข้าใจง่าย  มีการ
สอดแทรกแนวคิด เป็นเร่ืองสั้ นๆ หน่ึงเร่ืองมีหน่ึงประเด็น  เพื่อเป็นตวัเช่ือมต่อ
ความรู้ความเขา้ใจใหผู้ฟั้งเกิดความคิดใหม่ๆ  และกระตุน้ให้ผูฟั้งน าบทเรียนท่ีไดไ้ป
ใชก้บังานของตน 

4.  เวทีเสวนาหรือสุนทรียะสนทนา (Dialogue) เป็นการปรับฐานความคิดโดยการฟัง
จากผูอ่ื้นท าให้เกิดความหลากหลายทางความคิด  ผูท่ี้รับฟังเห็นภาพท่ีใกลเ้คียงกนั  
เวทีเสวนาเป็นการพูดคุยโดยไม่มีหวัขอ้หรือวาระล่วงหนา้ ไม่มีประธาน ไม่เหมือน
การประชุมอยา่งมีเป้าหมายเพื่อหาขอ้สรุป เป็นการพดูคุยกนัระหวา่งคนสองคน หรือ
เป็นกลุ่ม เป็นการพดูออกมาจากใจ จากความรู้สึก จากประสบการณ์โดยตรง และฟัง
อย่างลึกซ้ึงไม่ตดัสินถูกผิด ไม่แยง้แต่ฟังไปจนจบโดยยงัไม่ตดัสินใจ  หลงัจากนั้น  
เราจึงจดัประชุมหรืออภิปรายเพื่อแก้ปัญหาหรือหาขอ้ยุติต่อไปได้โดยง่าย และผล
หรือขอ้ยติุท่ีเกิดข้ึนจะเกิดจากการท่ีเราเห็นภาพในองคร์วม 

5.  เพื่ อนช่วยเพื่ อน  (Peer Assist) เป็นการเชิญทีม อ่ืนหรือบุคคล อ่ืนมาแบ่ งปัน
ประสบการณ์ดีๆ (Best Practice)  โดยมีการเสนอแนะ  การสอน  การเล่าให้ฟัง
เก่ียวกบักิจกรรมท่ีปฏิบติัเพื่อจะไดน้ าไปประยุกตใ์ชใ้นองคก์รหรือการด าเนินงานใน
คร้ังต่อไป 

6. การเรียนรู้โดยการปฏิบติั (Action Learning) เป็นการรวมกลุ่มกนัของผูป้ฏิบติัเพื่อจะ
แกไ้ขปัญหาใดปัญหาหน่ึง โดยการวิเคราะห์สาเหตุและทางเลือก เลือกท่ีเหมาะสม
แลว้น าไปปฏิบติั พร้อมทั้งติดตามประเมินผลเพื่อปรับใหดี้ข้ึนเร่ือยๆ 

7. มาตรฐานเปรียบเทียบ (Benchmarking) เป็นการตกลงกัน เองในกลุ่มผู ้ป ฏิบัติ   
โดยก าหนดประเด็นร่วมกนัแลว้น ามาเปรียบเทียบ  เพื่อร่วมมือกนัในการยกระดบั
งานให้ดีข้ึนเร่ือยๆ ในการเปรียบเทียบมี 2 แบบ คือ เปรียบเทียบกระบวนการ 
(Process Benchmarking)  และเปรียบเทียบผลลพัธ์ (Result Benchmarking)  เป็นการ
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เปรียบเทียบให้เกิดการเรียนรู้ร่วมกนัเพื่อพฒันางานไม่ใช่เปรียบเทียบเพื่อแข่งขนัเอา
รางวลั  

8.  ฐานความรู้บทเรียนและความส าเร็จ (Lesson Learned and Best Practices Databases) 
เป็นการจัดการองค์ความรู้ในองค์กรได้มีการจัดเก็บองค์ความรู้ท่ี เกิดข้ึนจาก
ประสบการณ์ ทั้งในรูปแบบของความส าเร็จ ความลม้เหลวและขอ้เสนอแนะในเร่ือง
ท่ีสนใจในรูปฐานขอ้มูล  โดยมีช่องทางการเขา้ถึงขอ้มูลได้ตลอดเวลา เช่น ระบบ
อินเตอร์เน็ต หรือระบบอินทราเน็ต หรือระบบอ่ืนๆ  เป็นตน้ ซ่ึงการคน้หาขอ้มูลจะมี
ความสะดวกและถูกตอ้งเป็นหลกัการส าคญั 

 
นอกจากน้ียงัมีเคร่ืองมือท่ีใช้ในการจดัการความรู้ยงัมีอีกหลายประเภท ทั้งน้ีตอ้งค านึงถึง

กิจกรรมท่ีปฏิบติั และวตัถุประสงค์ของการจดัการความรู้ท่ีตอ้งการ จึงจะสามารถเลือกใช้เคร่ืองมือ
จดัการความรู้ท่ีเหมาะสมเพื่อใหเ้กิดประสิทธิภาพในการจดัการความรู้อยา่งสูงสุด  

 

2.1.3 ความหมายของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 

จ าเริญ จิตรหลัง (2553)ไดใ้ห้ความหมายของการจดัการความรู้หมายถึงกระบวนการอยา่ง
เป็นระบบเก่ียวกับการประมวลข้อมูลสารสนเทศความคิดการกระท าตลอดจนประสบการณ์ของ
บุคคลเพื่อสร้างเป็นความรู้หรือนวตักรรมและจดัเก็บในลกัษณะของแหล่งขอ้มูลสารสนเทศท่ีบุคคล
สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยอาศัยช่องทางต่างๆท่ีองค์การจัดเตรียมไวเ้พื่อน าความรู้ท่ีมีอยู่ไป
ประยุกตใ์ช้ในการปฏิบติังานซ่ึงก่อให้เกิดการแบ่งปันและการถ่ายโอนความรู้และในท่ีสุดความรู้ท่ีมี
อยูจ่ะแพร่กระจายและไหลเวียนทัว่ทั้งองคก์ารอยา่งสมดุลเป็นไปเพื่อเพิ่มความสามารถในการพฒันา
ผลผลิตและองคก์าร  

ณพศิษฏ์ จักรพิทักษ์ (2552)อธิบายวา่การจดัการความรู้ หมายถึง การบริหารจดัการองคก์ร 
โดยเน้นการใช้ความรู้และประสบการณ์ของคนท างาน รวมทั้งสารสนเทศท่ีจ าเป็นตอ้งใช้ในการ
ท างานเพื่อเพิ่มผลผลิตแก่องค์กรให้สามารถแข่งขนัได้ในอุตสาหกรรมนั้นๆ เพื่อการด ารงอยู่ของ
องคก์รและชีวติและครอบครัวของพนกังานร่วมกนั 

บุริม โอทกานนท์ (2549)ให้ความเห็นว่า การจดัการองค์ความรู้นั้ นเป็นกระบวนการท่ี
ตอ้งการความต่อเน่ือง ไม่ใช่การน าเอาโปรแกรมการจดัการองค์ความรู้มาประยุกตม์าใชง้านแต่เพียง
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อย่างเดียว แต่การจัดการองค์ความรู้ยงัรวมถึงกระบวนการจัดการท่ีองค์กรจัดให้เพื่อส่งเสริม 
สนบัสนุนการเรียนรู้ของบุคลากรในองคก์รจากความรู้ท่ีมีอยูท่ ั้งภายในและภายนอกองคก์ร 

รุจิจันทร์ พิริยะสงวนพงศ์ (2549) กล่าววา่การจดัการความรู้ เป็นกระบวนการหน่ึง ซ่ึงช่วย
องค์กรในการระบุ คดัเลือก รวบรวม เผยแพร่ และโอนยา้ยสารสนเทศท่ีมีความส าคญั อีกทั้ งยงั
ประกอบดว้ยความรู้และความช านาญงานโดยจดัเก็บไวใ้นฐานความรู้ขององคก์ร ซ่ึงความรู้เหล่าน้ีจะ
ช่วยแกปั้ญหาอนัเกิดจากการท างานท่ีมกัเกิดการเปล่ียนแปลงอยูเ่สมอ โดยกระบวนการจะเร่ิมตั้งแต่ 
การระบุถึงความรู้ท่ีตอ้งการ และสร้างรูปแบบของการจดัเก็บความรู้อย่างเป็นทางการ ในการเพิ่ม
มูลค่าของความรู้นั้น ท าไดด้ว้ยการน าความรู้ไปใชอี้กบ่อยคร้ังเท่าท่ีตอ้งการ 

สถาบันวิจัยและพัฒนา มหาวิทยาลัยศิลปากร  (2550)ได้ให้ความหมายของการจดัการ
ความรู้ไวว้า่ การบริหารจดัการเพื่อให้คนท่ีตอ้งการใชค้วามรู้ไดรั้บความรู้ท่ีตอ้งการในเวลาท่ีตอ้งการ
เพื่อใหบ้รรลุเป้าหมายการท างาน (Right Knowledge – Right People – Right Time)  

บุญดี บุญญากจิ และคณะ (2547: 20-23) ได้รวบรวมค านิยามของการจัดการความรู้ไว้ดังนี ้

Ryoko Toyama กล่าวไวว้า่การจดัการความรู้ (KM.) เป็นการจดัการเพื่อให้เกิดความรู้ใหม่ 
โดยใชค้วามรู้ท่ีมีอยูแ่ละประสบการณ์ของคนในองคก์ร อย่างเป็นระบบเพื่อพฒันาวตักรรรมท่ีจะท า
ใหมี้ความไดเ้ปรียบเหนือคู่แข่งทางธุรกิจ  

Arthur Anderson Business Consulting กล่าวว่า การจดัการความรู้เป็นการสนับสนุนให้
พนกังานในองค์กรรวบรวม คน้หา แลกเปล่ียนความรู้ และน ามาเพื่อใชบ้รรลุวตัถุประสงคท์างธุรกิจ
ขององคก์ร โดยเขียนเป็นสมการดงัน้ี  

The World Bank ได้ให้แนวคิดเก่ียวกบัการจดัการความรู้ไวว้่าการจดัการความรู้ (KM.) 
เป็นการรวบรวมวิธีปฏิบติัขิงองค์กรการและกระบวนการท่ีเก่ียวขอ้งกบัการสร้าง การน ามาใช้และ
เผยแพร่ความรู้ รวมถึงบริบทต่างๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการด าเนินธุรกิจ 

สโนว์เดน, เดฟ (Dave Snowden) มีแนวความคิดท่ีแตกต่างออกไปจากปิรามิดแห่งการ
เรียนรู้ ของไฮดิโอ ยามาวากิ (Hideo YamazaKi) โดยให้เหตุผลว่า ความรู้เป็นส่ิงท่ีซับซ้อน ไม่
สามารถจดัเป็นระบบท่ีแน่นอนได ้หรือไม่สามารถกล่าวไดว้า่พฒันาการของขอ้มูลจะน าไปสู่การเป็น
สารสนเทศ ความรู้ และภูมิปัญญาตามล าดับเสมอ สารสนเทศแมจ้ะผ่านกระบวนการวิเคราะห์ มี
บริบท รายละเอียดท่ีครบถว้น แต่ถา้ไม่ใชส้ารสรเทศในเร่ืองท่ีเป็นประโยชน์ ไม่สามารถน ามาใชง้าน
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ไดก้็ไม่เรียกวา่เป็นความรู้ส าหรับเรา ดงันั้นการจดัการความรู้ตอ้งอาศยัศิลปะ หรือธรรมชาติมากกวา่
การทางวทิยาศาสตร์ โดยจ าแนกความรู้ออกเป็น 5 กลุ่มคือ 

Artefact   หมายถึง วตัถุซ่ึงห่อหุม้ความรู้หรือเทคโนโลยไีว ้หรือกล่าวอีกนยัหน่ึง  
มีความรู้ฝังอยูภ่ายใน 

Skills   หมายถึง ทกัษะในการปฏิบติังานหรือกระท ากิจการต่าง ๆ อนัเป็นผลจากการ
ไดฝึ้กท าหรือท างานจนเกิดเป็นทกัษะ 

Heuristics  หมายถึง กฎแห่งสามญัส านึก หรือเหตุผลพื้น ๆ ทัว่ ๆ ไป 
Experience   หมายถึง ประสบการณ์จากการไดผ้า่นงานหรือกิจการเช่นนั้นมาก่อน 
Talent     หมายถึง พรสวรรค ์อนัเป็นความสามารถพิเศษเฉพาะตวัท่ีมีมาแต่ก าเนิด 
 
คุณสมบัติทั้ ง 5 กลุ่มน้ี ถือเป็นความรู้ทั้ งส้ิน  และจะต้องรู้จักน ามาใช้ประโยชน์ใน

กระบวนการจดัการความรู้  เม่ือน าอกัษรตวัหน้าของค าทั้ง 5 มาเรียงกนัเขา้จะไดเ้ป็น ASHET หรือ 
ASHEN   ความรู้กลุ่มท่ีอยู่ค่อนไปทางขา้งบน จะมีลกัษณะ “ชัดแจง้” (explicit) มากกว่า  สามารถ
หยิบฉวยมาใช้โดยตรงได้ง่ายกว่า  ส่วนกลุ่มท่ีอยู่ค่อนมาทางข้างล่าง จะมีลกัษณะ “ฝังลึก” (tacit) 
มากกว่า  แลกเปล่ียนได้ยาก  ยิ่งพรสวรรค์จะยิ่งแลกเปล่ียนไม่ไดเ้ลย  จะสังเกตเห็นว่าในความรู้ 5 
กลุ่มน้ี เป็นพรสวรรค ์1 กลุ่ม และเป็นพรแสวง 4 กลุ่ม 

จากความหมายขา้งตน้ผูศึ้กษาสามารถสรุปไดว้า่ การจดัการความรู้ หมายถึง การรวบรวม
องคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นองคก์ร ซ่ึงเหล่านั้นอาจจะกระจดักระจายอยูใ่นตวับุคคลหรือเอกสาร มาพฒันาให้
เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนในองค์กรสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็นผู ้รู้ รวมทั้ ง
ปฏิบติังานได้อย่างมีประสิทธิภาพ อนัจะส่งผลให้องค์กรมีความสามารถในเชิงแข่งขนัสูงสุดซ่ึง
เป้าหมายในการจดัการความรู้หากมองในมุมมองขององคก์รจะท าให้องคก์รพฒันาไปสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning Organization)และเม่ือในมุมมองของบุคคล การจดัการความรู้จะท าให้บุคคล
พฒันาตวัเองไปสู่การเรียนรู้ตลอดชีวิตในท่ีสุด (Life-Long Learning)  ผูว้ิจยัได้ท าการแลกเปล่ียน
เรียนรู้ร่วมกนัระหวา่งผูป้ฏิบติังาน/ผูเ้ช่ียวชาญ ทั้งภายในและภานอกองคก์ร ท่ีมีลกัษณ์การท างานท่ีมี
ความลา้ยคลึงกนั เพื่อสอบถามขอ้มูลกระบวนการท างาน ปัญหาในการท างาน ร่วมถึงแนวทางการ
แกไ้ขปัญหา เพื่อมาสังเคราะห์จากขอ้มูลใหเ้ป็นความรู้ และออกแบบในการกระจายความรู้ ใหต้รงกบั
ความตอ้งการของผูใ้ชข้อ้มูลใหม้ากท่ีสุด  
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2.1.4 เทคโนโลยกีบัการจัดการความรู้ (Technology for Knowledge Management) 

ปัจจุบนัไดมี้งานวิจยัจ  านวนมากท่ีอธิบายความสัมพนัธ์ บทบาทของเทคโนโลยีกบัการ
จัดการความรู้ (Technology for Knowledge Management) ในการสนับสนุนกระบวนการจัดการ
ความรู้ให้บุคลากรขององค์กรไดส้ามารถเขา้ถึงองคค์วามรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยสามารถเช่ือมโยงคน
จากหลายสถานท่ีเขา้ดว้ยกนั หรือสามารถเช่ือมโยงขอ้มูลข่าวสารไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพมากยิง่ข้ึน   

 

ภูริดา จันต๊ะพรมมา (2554)ได้ท าการศึกษาด้านการพัฒนาความรู้ทางเทคโนโลยี
สารสนเทศของบุคลากรผูป้ฏิบติังานในส านกังานอยัการสูงสุด ท่ีสามารถน าขอ้มูลความรู้ขององคก์ร
ท่ีรวบรวมไวไ้ปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบติังานจริงไดอ้ย่างมีประสิทธิผล ผลการศึกษาพบวา่องค์กรมี
ความจ าเป็นท่ีจะตอ้งเตรียมความพร้อมการพฒันาระบบการจดัการความรู้(Knowledge Management 
System -KMS) โดยควรเลือกใช้เทคโนโลยีท่ี มีความเหมาะสมสอดคล้องกับการใช้งาน และ
ความกา้วหนา้ของเทคโนโลยท่ีีเปล่ียนไปตามยคุสมยั  

 

ศิริชัย ตนจอ (2555) ได้ท าการศึกษารูปแบบเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือในการ
จดัการความรู้ของสถาบนัอุดมศึกษาในประเทศไทย จากการศึกษาพบวา่เทคโนโลยีสารสนเทศและ
การส่ือสารเป็นปัจจยัท่ี เอ้ือต่อองค์กรในการจดัการความรู้ ได้แก่ การบ่งช้ีความรู้ การสร้างและ
แสวงหาความรู้ การจดัการความรู้ให้เป็นระบบ การประมวลและกลัน่กรองความรู้ การเขา้ถึงความรู้ 
การแบ่งปันแลกเปล่ียนความรู้ การเรียนรู้ อยูใ่นระดบัมากจากการวเิคราะห์ขอ้มูลใชส้ถิติเชิงบรรยาย 

เทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสารหรือไอซีที (Information and Communications 
Technology) (2547) หมายถึง เทคโนโลยีท่ี เก่ียวกับการน าระบบคอมพิวเตอร์ ระบบส่ือสาร
โทรคมนาคม และความรู้อ่ืนๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง มาผนวกเขา้ดว้ยกนั เพื่อใช้ในกระบวนการจดัหา จดัเก็บ 
สร้างและเผยแพร่สารสนเทศในรูปแบบต่าง ๆ  ส าหรับในด้านการจัดการความรู้  เทคโนโลยี
สารสนเทศและการส่ือสาร เป็นปัจจยัส าคญัตวัหน่ึงท่ีเอ้ือให้การจดัการความรู้ประสบความส าเร็จ 
(สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ , 2547)  ความก้าวหน้าทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและการ
ส่ือสาร  เป็นแรงผลกัดนัส าคญัท่ีช่วยให้การแลกเปล่ียนความรู้สามารถท าไดง่้ายข้ึน นอกจากน้ีระบบ
ฐานขอ้มูลท่ีทนัสมยัก็มีส่วนช่วยให้การจดัการความรู้มีประสิทธิภาพมากข้ึน (น ้ าทิพย ์วภิาวนิ ,2547 ; 
สมชาย  น าประเสริฐชยั , 2549)  เทคโนโลยท่ีีเก่ียวขอ้งกบัการจดัการความรู้นั้นประกอบดว้ย 
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1. เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึง
ความรู้ต่างๆ ไดง่้ายข้ึน สะดวกข้ึน รวมทั้งสามารถติดต่อส่ือสารกบัผูเ้ช่ียวชาญในสาขา
ต่างๆ คน้หาขอ้มูลสารสนเทศและความรู้ท่ีตอ้งการไดผ้า่นทางเครือข่ายอินทราเน็ตหรือ
อินเทอร์เน็ตได ้

2. เทคโนโลยีสนับสนุนการท างานร่วมกนั (Collaboration Technology) ช่วยให้สามารถ
ประสานการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ลดอุปสรรคในเร่ืองของระยะทาง เช่น 
โปรแกรมการท างานเป็นกลุ่มหรือกรุ๊ปแวร์ (Groupware) เป็นซอฟแวร์ท่ีท าให้มีการ
ท างานร่วมกนัเป็นทีมผา่นระบบเครือข่าย มีการส่ือสารแลกเปล่ียนความคิดเห็นและการ
ประชุมร่วมกนั 

3. เทคโนโลยีในการจดัเก็บความรู้ (Storage Technology) ช่วยในการจดัเก็บและจดัการ
ความรู้ต่างๆ เช่นระบบจดัการฐานข้อมูล  เหมืองข้อมูล (Data Mining) ท่ีเป็นการดึง
ขอ้มูลจากแหล่ง จดัเก็บขอ้มูลในคลงัขอ้มูล (Data Warehouse) มารวบรวมและแสดงผล
ในรูปแบบท่ีใชป้ระโยชน์ได ้ 

 
การประยุกต์ใช้เทคโนโลยสีารสนเทศในกระบวนการจัดการความรู้  

 

เทคโนโลยีสารสนเทศได้กลายเป็น เค ร่ืองมือท่ีใช้ในการจัดการความรู้ได้อย่างมี 
ประสิทธิภาพ โดยช่วยให้องคก์รสามารถจดัหา จดัเก็บ กระจาย และใชค้วามรู้ไดง่้าย สะดวกรวดเร็ว 
ขจดัอุปสรรคดา้นระยะทางและเวลาในการเผยแพร่ความรู้ อาทิ ช่วยในการสร้างคลงัความรู้  

 

ซ่ึงสามารถจดัเก็บและคน้คืนความรู้ไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพจากสถานท่ีใด ๆ หรือในเวลาใด
ก็ได้ ช่วยอ านวยความสะดวกในการติดต่อส่ือสารเพื่อแลกเปล่ียนเรียนรู้ผ่านเคร่ืองมือต่างๆ จาก
การศึกษาบริษทัในยโุรปและอเมริกาพบวาประสบความส าเร็จในการส่งผานความรู้ภายในองคก์รและ
ประสบความส าเร็จในการสร้างความรู้ใหม่อยา่งมาก ทั้งน้ีเพราะการน าเทคโนโลยีมาใชเ้ป็นเคร่ืองมือ
ในการจดัการความรู้นั้นเอง (จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ.์ 2547 )  
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ระบบสนับสนุนการจัดการ (Management Support Systems : MSS) 

ระบบสารสนเทศ ท่ีเน้นการจัดเตรียมสารสนเทศและสนับสนุนการตัดสินใจท่ีเกิด
ประโยชน์แก่ผูจ้ดัการ เรียกวา่ระบบสนบัสนุนการจดัการ ท่ีเกิดจากแนวคิดของระบบสารสนเทศเพื่อ
การจดัการ เม่ือปี 1960 ท่ีรวมเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์และทฤษฏีระบบของการประมวลผลขอ้มูล
องคก์รเขา้ดว้ยกนั ดว้ยเหตุผลส าคญั 2 ประการคือ 

 

เนน้ในเชิงการจดัการ (Management Orientation) เทคโนโลยีสารสนเทศในธุรกิจ เป้าหมาย
หลักคือระบบสารสนเทศท่ีใช้คอมพิวเตอร์เพื่ อการสนับสนุนการตัดสินใจของฝ่ายจัดการ 
(Management Decision Making) ไม่ใช่ท าเฉพาะการประมวลผลขอ้มูลท่ีเกิดจากการด าเนินงานของ
ธุรกิจเท่านั้น 

 

เน้นกรอบของระบบ (Systems Framework) ส าหรับการจัดระเบียบโปรแกรมประยุกต์
ระบบสารสนเทศ โดยมีทรรศนะว่าโปรแกรมประยุกต์ธุรกิจของเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นระบบ
สารสนเทศท่ีใชค้อมพิวเตอร์เป็นพื้นฐาน แบบประสานและบูรณาการ ไม่ใช่เป็นงานการประมวลผล
ขอ้มูลแบบอิสระ ดงัตาราง 

 

ตารางท่ี 2.1 ความแตกต่างท่ีเด่นชดัของระบบสารสนเทศหลกัๆ 
 

ประเภทของระบบสารสนเทศ จุดเด่น 

ระบบจดัการองคค์วามรู้ (KMS) ความรู้ – จากพนกังานท่ีมีความรู้ 

ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (ES) ความรู้ – จากผูเ้ช่ียวชาญ 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (DSS) การตดัสินใจ – สนบัสนุนการโตต้อบ 

ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร (EIS) สารสนเทศ – ส าหรับผูบ้ริหารและอ่ืนๆ 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ ( MIS) สารสนเทศ – ส าหรับผูใ้ชร้ะดบัจดัการ 

ระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง (TPS) ขอ้มูล – จากการด าเนินธุรกิจ 
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 ระบบการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management Systems) 
 

หลายๆธุรกิจในปัจจุบันต่ืนตัวในการสร้างสรรค์ความรู้ (Knowledge-creating 
Companies) หรือในการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organizations) เพื่อความอยู่
รอดและมัง่คัง่ในส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลงอยา่งรวดเร็ว นัน่หมายความวา่มี
การสร้างความรู้ทางธุรกิจใหม่ๆ มีการเผยแพร่ภายในองค์กร และน าความรู้นั้นใส่ลงใน
ผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆ และหาวธีิการหรือเทคนิคในการจดัการความรู้และเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อส่งเสริมใหพ้นกังานมีส่วนร่วมในการสะสมความรู้เหล่านั้น 

 

ดงันั้นในหลายๆองคก์รจึงพฒันา ระบบการจดัการองคค์วามรู้ เพื่อจดัการการเรียนรู้
ขององค์กรและความรู้จริงทางธุรกิจ (Business Know-how) ระบบการจดัการองค์ความรู้
ช่วยให้พนักงานผูรู้้ สร้าง จดัระเบียบ และแบ่งปันความรู้ท่ีส าคญั ในสถานท่ีและในเวลา
ตอ้งการได ้ตวัอย่างเช่น หลายระบบการจดัการองค์ความรู้อาศยั อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต
เวบ็ไซท ์ฐานความรู้ และบอร์ดการโตต้อบเป็นเทคโนโลยหีลกัส าหรับ การรวบรวม จดัเก็บ 
และเผยแพร่ความรู้ธุรกิจ ในเพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ขององค์กร พร้อมทั้ง
สร้างสรรคแ์ละเผยแพร่ความรู้ภายในองคก์รธุรกิจ 

 

การจดัเตรียมสารสนเทศเพื่อสนบัสนุนการตดัสินใจของฝ่ายจดัการในทุกระดบัเป็น
งานท่ีซับซ้อน และมีหลายประเภทดังน้ี 1) ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ 2) ระบบ
สนบัสนุนการตดัสินใจ และ 3) ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร 

 
 ระบบผูเ้ช่ียวชาญ (Expert Systems) 

 

จากการพฒันาปัญญาประดิษฐ์ (Artificial Intelligence : AI) ซ่ึงเป็นส่วนหน่ึงของ
วิทยาศาสตร์คอมพิวเตอร์ท่ีมีเป้าหมายในระยะยาวคือการพฒันาให้คอมพิวเตอร์คิดเองได ้
มองเห็น ได้ยิน เดิน พูด และรู้สึกได้ เช่น โครงการปัญญาประดิษฐ์ท่ีเก่ียวข้องกับการ
พฒันาการส่วนต่อประสานคอมพิวเตอร์แบบธรรมชาติ หุ่นยนตอุ์ตสาหกรรมแบบกา้วหนา้ 
และซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์ชาญฉลาด (Intelligent Computer Software) หลักการคือการ
พฒันาการท างานของคอมพิวเตอร์ให้มีความฉลาดแบบมนุษย ์เช่น การมีเหตุผล การเรียนรู้ 
และการแกปั้ญหา 
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หน่ึงในโปรแกรมประยุกต์ท่ีใช้งานได้จริงมากท่ีสุดของปัญญาประดิษฐ์ คือ การ
พัฒนาระบบผู้เช่ี ยวชาญ  ซ่ึ งเป็นระบบสารสนเทศฐานความ รู้  (Knowledge-based 
Information System) เป็นการใชค้วามรู้ในขอบเขตท่ีก าหนดเพื่อเป็นท่ีปรึกษาผูช้  านาญการ
แก่ผูใ้ช้ ส่วนประกอบของระบบผูเ้ช่ียวชาญคือ ฐานความรู้และส่วนจ าเพาะ (Module) ของ
ซอฟตแ์วร์ท่ีท าการวนิิจฉยัความรู้และเสนอค าตอบใหแ้ก่ผูใ้ช ้ระบบผูเ้ช่ียวชาญมีการใชง้าน
ในหลายสาขาทั้ ง การแพทย์ วิศวกรรม วิทยาศาสตร์กายภาพ และธุรกิจ ตัวอย่างเช่น 
ปัจจุบนัระบบผูเ้ช่ียวชาญสามารถช่วยวินิจฉยัโรค คน้หาแร่ วเิคราะห์ส่วนผสม แนะน าการ
ซ่อม และวางแผนทางการเงิน เป็นตน้ 
 
 ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ (Decision Support Systems : DSS) 

 

ระบบสนบัสนุนการตดัสินใจ เป็นความกา้วหน้าจากระบบรายงานสารสนเทศและ
ระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง ท่ีใชค้อมพิวเตอร์แบบโตต้อบ ซ่ึงใชแ้บบจ าลองการ
ตดัสินใจและฐานขอ้มูลพิเศษเพื่อช่วยในกระบวนการตดัสินใจของผูใ้ชร้ะดบัจดัการ ดงันั้น
ระบบน้ีจึงแตกต่างจากระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลงท่ีเน้นเร่ืองการประมวลผล
ข้อมูลท่ีเกิดจากรายการเปล่ียนแปลงของการด าเนินธุรกิจ ถึงแม้ว่าข้อมูลจะถูกดึงจาก
ฐานขอ้มูลท่ีบ ารุงรักษาโดยระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง และแตกต่างจากระบบ
สารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีเน้นในเร่ืองการให้สารสนเทศท่ีเจาะจง ( รายงาน) ท่ีเป็นแบบ
แผนและมีประสิทธิผลในเร่ืองการตดัสินใจมากข้ึนแก่ผูจ้ดัการ 

 

ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะเตรียมสารสนเทศชนิดโต้ตอบแบบตามความ
ประสงค์ให้กบัผูใ้ช้ในระดบัจดัการ โดยเตรียมแบบจ าลองการวิเคราะห์ การจ าลองแบบ 
(Simulation) การดึงข้อมูล และการน าเสนอสารสนเทศให้แก่ผู ้จ ัดการ ท าให้ผู ้จ ัดการ
สามารถสร้างสารสนเทศท่ีตอ้งการส าหรับการตดัสินใจท่ีไม่มีแบบแผนในลกัษณะการ
โตต้อบและการประมวลผลเชิงการจ าลองมากข้ึน เช่น แผนตารางท าการอิเล็กทรอนิกส์ 
(Electronic Spread Sheet) และซอฟต์แวร์สนับสนุนการตดัสินใจอ่ืนๆ ท่ีอนุญาตให้ผูใ้ช้
ระดบัจดัการตั้งค  าถามในชุดของวอทอิฟ (What-if) และรับค าตอบแบบโตต้อบเช่นเดียวกบั
การร้องขอสารสนเทศแบบตามความประสงค ์(Ad hoc Request for Information) 
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ดงันั้นสารสนเทศท่ีได้จากระบบสนับสนุนการตดัสินใจ จึงแตกต่างจากการตอบ
ค าถามท่ีตั้ งไว้ล่วงหน้าแบบท่ีพบในระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการ เม่ือใช้ระบบ
สนับสนุนการตัดสินใจผู ้จ ัดการต้องจ าลองและส ารวจทางเลือกท่ีเป็นไปได้และรับ
สารสนเทศแบบทดลองบนสมนุติฐานท่ีได้เลือกไว ้โดยไม่ต้องก าหนดสารสนเทศท่ี
ต้องการไว้ล่วงหน้า ระบบสนับสนุนการตัดสินใจจะช่วยในการโต้ตอบและค้นหา
สารสนเทศท่ีตอ้งการ 

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร (Executive Information Systems : EIS) 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร เป็นระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการท่ีปรับปรุงให้
เป็นสารสนเทศเชิงกลยุทธ์ส าหรับผูบ้ริหารระดบัสูงโดยเฉพาะ เน่ืองจากผูบ้ริหารระดบัสูง
จะรับสารสนเทศจากหลายแหล่งทั้ง จดหมาย บนัทึกขอ้ความ วารสาร และรายงานท่ีจดัท า
ดว้ยมือหรือจากระบบคอมพิวเตอร์ และแหล่งอ่ืนๆ เช่น การประชุม พูดคุยทางโทรศพัท ์
และกิจกรรมทางสังคม ดงันั้นสารสนเทศของผูบ้ริหารระดบัสูงส่วนใหญ่จึงมาจากแหล่งท่ี
ไม่ใช่คอมพิวเตอร์ (No Computer Resources) ท าให้สารสนเทศจากคอมพิวเตอร์ไม่มี
บทบาทมากนกัในการเขา้ถึงความตอ้งการสารสนเทศของผูบ้ริหารระดบัสูง 

 

ดงันั้น เป้าหมายของระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหารโดยการใช้คอมพิวเตอร์ คือ การ
เตรียมสารสนเทศท่ีได้คัดเลือกแล้วให้เข้าถึงได้ทันทีโดยง่าย โดยใช้ปัจจัยหลัก (Key 
Factors) ท่ีง่ายต่อการใช้และเขา้ใจ มีการใช้รูปภาพประกอบและสามารถเขา้ถึงฐานขอ้มูล
ทั้งภายในและภายนอกท่ีจดัเตรียมไวไ้ด้ทนัที ซ่ึงจะท าให้วตัถุประสงค์ทางกลยุทธ์ของ
ธุรกิจประสบความส าเร็จ 

 
 ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ (Management Information Systems : MIS) 

 

ระบบสารสนเทศเพื่อการจดัการ เป็นระบบสนบัสนุนการจดัการท่ีมีรูปแบบธรรมดา 
ท่ีผูใ้ช้ระดับจดัการจะได้รับสารสนเทศเพื่อสนับสนุนการตดัสินใจวนัต่อวนั จดัเตรียม
รายงานและแสดงต่อระดบัจดัการตามเน้ือหาท่ีถูกก าหนดไวล่้วงหน้า โดยดึงสารสนเทศ
จากฐานขอ้มูลซ่ึงมีการปรับปรุงให้ทนัสมยัโดยระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง และ
ขอ้มูลส่ิงแวดลอ้มของธุรกิจจากแหล่งภายนอก 
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สารสนเทศควรมีการจดัเตรียมให้ผูจ้ดัการ จะเป็นทั้งการแสดงผล (Display) และ
รายงาน (Report) โดยท่ี 1) ทันท่ีท่ีต้องการ (On Demand) 2) ตามช่วงเวลาท่ีก าหนดไว้
ล่วงหนา้ หรือ 3) เม่ือมีเง่ือนไขพิเศษเกิดข้ึน เช่น ผูจ้ดัการขายสามารถ 1) ใชเ้วบ็บราวเซอร์
เพื่อดูวีดีทศัน์สารสนเทศเก่ียวกบัการขายสินคา้ไดท้นัทีท่ีสถานีงาน (Workstation) 2) เขา้ถึง
รายงานการวิเคราะห์ยอดขายรายสัปดาห์ซ่ึงประเมินผลการขายของแต่ละผลิตภณัฑ์ราย
พนกังานขายและรายเขตการขาย หรือ 3) รับรายงานโดยอตัโนมติัเม่ือพนกังานขายท ายอด
ไม่ถึงเป้าหมายในเวลาท่ีก าหนด 
 
 ระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลง (Transaction Processing Systems : TPS) 

 

หมวดงานหลกัของระบบสนบัสนุนการปฏิบติัการ ไดแ้ก่ ระบบประมวลผลรายการ
เปล่ียนแปลง ซ่ึงจะบนัทึกและประมวลผลขอ้มูลจากรายการเปล่ียนแปลงของธุรกิจ เช่น 
การเปล่ียนแปลงของรายการซ้ือ ขาย และสินคา้คงคลงั โดยจะประมวลผลเพื่อปรับปรุง
ฐานข้อมูลลูกค้า สินค้าคงคลัง และอ่ืนๆให้ทันสมัย ฐานข้อมูลเหล่านั้ นจะเป็นแหล่ง
ทรัพยากรขอ้มูลท่ีสามารถน ามาใช้งานโดยฝ่ายจดัการภายใตร้ะบบสารสนเทศสนบัสนุน
การตดัสินใจ และระบบสารสนเทศเพื่อผูบ้ริหาร 

 

ระบบประมวลผลรายการเปล่ียนแปลงสามารถผลิตผลิตภณัฑส์ารสนเทศส าหรับการ
ใชภ้ายในและภายนอกองคก์รไดด้ว้ย เช่น รายการขอ้มูลซ้ือของลูกคา้ การจ่ายเช็คเงินเดือน 
ใบเสร็จรับเงิน ใบสั่งซ้ือสินค้า เช็คจ่ายเงินปันผล แบบฟอร์มภาษี และงบการเงิน ซ่ึง
สามารถประมวลผลได ้2 แนวทาง คือ การประมวลผลแบบกลุ่ม (Batch Processing) ขอ้มูล
รายการเปล่ียนแปลงจะถูกรวบรวมไวก่้อนช่วงระยะเวลาหน่ึงและท าการประมวลผลเป็น
ระยะๆ และการประมวลผลแบบทันที  (Real Time Processing) หรือแบบเช่ือมตรง  
(On-line) โดยขอ้มูลจะถูกประมวลผลทนัท่ีท่ีเกิดรายการนั้นเปล่ียนแปลง เช่น ระบบการ
ขายสินค้าปลีกหน้าร้าน (Point-of-Sale : POS) ในร้านค้าปลีกอาจใช้เคร่ืองปลายทาง 
(Terminal) แบบเคร่ืองเก็บเงินอิเล็กทรอนิกส์ เพื่อจับและส่งข้อมูลผ่านการส่ือสาร
โทรคมนาคมท่ีเช่ือมโยงไปยงัศูนยค์อมพิวเตอร์ 
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โดยสรุปแลว้การจดัการความรู้เป็นกระบวนการไม่ใช่เทคโนโลยี แต่เทคโนโลยีสามารถ
สนบัสนุนกระบวนการจดัการความรู้ในองคก์รให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน เทคโนโลยสีารสนเทศท่ี
เก่ียวข้องและมีบทบาทในการจัดการความ รู้ประกอบไปด้วย เทคโนโลยีการเก็บ (Storage 
Technology) เทคโนโลยีการส่ือสาร (Communication Technology) เทคโนโลยีการท างานร่วมกัน
(Collaboration Technology) แต่ยงัคงเป็นเพียงเคร่ืองมือในการช่วยการสนบัสนุนการจดัการความรู้ให้
บรรลุวตัถุประสงค์ท่ีวางไว ้เน่ืองจากเทคโนโลยียงัไม่สามารถอธิบาย และแยกประเภทความรู้ท่ีเป็น 
ความรู้ท่ีฝ่ังอยู่ในตวัคน (Tacit Knowledge) ได้โดยเทคโนโลยีจะเข้ามาช่วยในการค้นหาข้อมูลท่ี
รวดเร็วยิ่งข้ึน การแลกเปล่ียนความรู้และสามารถออกแบบการจดัการระบบองค์ความรู้ท่ีได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากยิ่งข้ึน ผูว้ิจยัจึงไดอ้อกแบบระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน
ข้ึนมา เพื่อเป็นท่ีรวบรวมองคค์วามรู้ท่ีมีอยูใ่นตวัคน โดยไดน้ าเทคโนโลยีสารสนทศมาเป็นเคร่ืองมือ
ในการกระจายขอ้มูลองคค์วามรู้ และจดัเก็บองคค์วามรู้ให้เป็นระบบระเบียบง่ายต่อการสืบคน้ อีกทั้ง
ยงัสามารถเป็นพื้นท่ีแลกเปล่ียนองคค์วามรู้(Ba) ระหวา่งเจา้หนา้ท่ีและนกัศึกษาไดอี้กดว้ย  

 
 

2.1.5  ทฤษฎกีารเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) 

ณพศิษฏ์ จักรพทิกัษ์ (2552) อธิบายวา่ ทฤษฎีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) 
เป็นทฤษฎีใชง้านท่ีจ าเป็นตอ้งท าอยูแ่ลว้ และเป็นโอกาสการฝึกหดั พฒันาทกัษะในการเรียนรู้ของ
องคก์ร พฒันาข้ึนโดย David Gravin และไดรั้บการยอมรับอยา่งกวา้งขวางวา่เป็นทฤษฎีท่ีสามารถ
อธิบายพฤติกรรมการเรียนรู้ขององคก์ร (Organizational Learning)โดยรูปแบบในกระบวนการเรียนรู้
ไปขณะท่ีท างานไปดว้ยกนัน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้โดยการสืบความลบั (Intelligence Learning) เป็นการเรียนรู้โดยการสืบ
ความลบัจากองคก์รคู่แข่งขนั หรือองคก์รลกัษณะเดียวกนั โดยหาขอ้มูลต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้งจากแหล่งต่าง ๆ เน่ืองจากไม่สามารถสอบถามไดโ้ดยตรง โดยการคน้หา 
(Search) การสอบถาม (Inquiry) และการเฝ้าสังเกต ติดตาม (Observation) 

2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) โดยเฉพาะอยา่งยิง่ประสบการณ์
ของตนเอง ด าเนินการแลว้เป็นอยา่งไร มีผลตามมาอยา่งไร โดยวธีิการศึกษาผลสะทอ้น 
(Reflect) และทบทวนเหตุการณ์ (Review)  
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3. การเรียนรู้โดยการทดลอง (Experimental Learning) เป็นการลองผดิลองถูกเพื่อหา
ความรู้ใหม่ในงานท่ีไม่มีใครเคยท ามาก่อน หรือองคก์รยงัไม่มีประสบการณ์มาก่อน โดย
การส ารวจ (Exploration) และพิสูจน์สมมติฐาน (Hypothesis and Test)  

4. การเรียนรู้เพื่อน าการเรียนรู้ (Leading Learning) เป็นการฝึกบริหารหวัหนา้งานใน
องคก์ร ใหท้  าหนา้ท่ีเป็นผูน้ าการเรียนรู้ สร้างเคร่ืองมือในการน าการเรียนรู้ต่าง ๆ โดย
เรียนรู้ในการฝึกเป็นผูน้ าในการเรียนรู้ (Leadership) และการฝึกสอน (Coaching) 
บุคลากรภายใตก้ารบงัคบับญัชาใหเ้รียนรู้ 

จากความหมายของการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) ท่ีกล่าวมาในข้างต้น ผู ้
ศึกษาพอสรุปได้ว่า การในการพฒันาทรัพยากรมนุษยใ์นองค์กรในปัจจุบนั มีการพฒันาไปอย่าง
ต่อเน่ือง และมีวิธีการรูปแบบใหม่ๆเกิดข้ึนอยู่เสมอ ทั้งน้ีก็เพราะเพื่อสร้างการเรียนรู้ให้เกิดข้ึนกบั
บุคลากรท่ีมีความส าคญัต่อความส าเร็จขององค์กร โดยรูปแบบของการเรียนรู้จากการปฏิบติั(Action 
Learning) ได้รับการยอมรับว่าสามารถสร้างให้ผูเ้รียนรู้เกิดกระบวนการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิผล
วิธีการหน่ึง โดยใชง้านท่ีปะจ าเป็นท่ีปฏิบติัอยูแ่ลว้ เป็นโอกาสการฝึกหัด พฒันาทกัษะในการเรียนรู้
ขององคก์รไดอ้ยา่งมีประสิทธิผลอยา่งมาก เพราะไม่ไดเ้รียนรู้เฉพาะในส่วนแนวคิด ทฤษฎี เพียงอยา่ง
เดียว แต่ยงัเป็นการน าประเด็นปัญหา หรือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงมาเข้าสู่กระบวนการขบคิด 
วิเคราะห์ และแกไ้ขปัญหานั้นดว้ย ซ่ึงประโยชน์ท่ีได้โดยตรงคือผูเ้รียนก็จะมีความรู้ความเขา้ใจใน
แนวคิดนั้นๆ อยา่งลึกซ้ึง มากกวา่ในต ารา หรือจากผูส้อนเพียงดา้นเดียว แต่ยงัไดมี้การสัมผสัใกลชิ้ด
กบัสภาพความเป็นจริงซ่ึงสอดคลอ้งกบัแนวคิดท่ี เรียกว่า การเรียนรู้ท่ีมีการลงมือปฏิบติัจริง ท าให้
การเรียนรู้เกิดข้ึนอย่างมีผลสัมฤทธ์ิมากข้ึน (Learning by doing)  ดงันั้น ผูว้ิจยัจึงน าทฤษฎีการเรียนรู้
ขณะท างาน (Learning in Action) มาใช้แก้ปัญหางานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนักศึกษา
(ระดับบัณฑิตศึกษา)  เร่ิมจาก 1. การเรียนรู้โดยการสืบความลับ (Intelligence Learning) โดยการ
คน้หาขอ้มูลท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังานท่ีเป็นขอ้มูลพื้นฐาน (Search) อาทิ ระเบียบ แนวปฏิบติั  ฯลฯ 
การสอบถามจากผูป้ฏิบติังานในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง /ผูเ้ช่ียวชาญ (Inquiry)  และการเฝ้าสังเกต ติดตามการ
ปฏิบติังานและการแกไ้ขปัญหาในสวนท่ีเก่ียวขอ้งกบัการปฏิบติังาน (Observation)  2.การเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ (Experiential Learning) ศึกษาผลสะท้อน (Reflect) และทบทวนเหตุการณ์ (Review) 
ในกรณีต่างๆ ท่ีเกิดปัญหาในกระบวนการท างานระดบับณัฑิตศึกษา และการจ าลองการเกิดปัญหา 
เพื่อใหเ้กิดการวางแผนในการแกไ้ขในอนาคต 
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2.2 งานวจัิยทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 
 

จุฑารัตน์ ศราวณะวงศ์ (2547) ท าการศึกษาเร่ืองการประยุกต์เทคโนโลยีสารสนเทศกับ
ระบบการจดัการความรู้ พบวา่ระบบการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management Systems) เป็น
ระบบสารสนเทศระบบหน่ึงท่ีเก่ียวกบัการสร้าง เก็บรักษา และแบ่งปันถ่ายทอดความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร โมเดลสถาปัตยกรรมของระบบ Chauมี 3 ระดับ ระดับแรกคือบริการโครงสร้าง
พื้นฐาน ประกอบด้วยเทคโนโลยีการจัดเก็บและการส่ือสาร ระดับท่ีสองคือบริการความรู้ 
ประกอบดว้ยการสร้าง การถ่ายทอด และการใชค้วามรู้ ระดบัท่ีสามคือบริการประสานผูใ้ชก้บัแหล่ง
สารสนเทศประกอบดว้ยการแสดงความเป็นส่วนบุคคลและการช่วยเหลือการมองเห็น ปัจจุบนัมีการ
พัฒนาระบบการจัดการองค์ความรู้ (Knowledge Management Systems) ให้สามารถท างานแบบ
รวมกลุ่มบริการ รวมถึงมีระบบท่ีสามารถประยกุตก์บังานเฉพาะดา้น เช่น งานวจิยัและพฒันา 

นรินทร์ พันธ์เขียว (2552) ได้ท าการศึกษาในหัวขอ้เร่ืองเกณฑ์การคดัเลือกเคร่ืองมือดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีเหมาะสมกบัการจดัการความรู้ เพื่อน าเสนอเกณฑ์การคดัเลือกเคร่ืองมือดา้น
เทคโนโลยีสารสนเทศท่ีใช้ได้ดีและเหมาะสมกับการจดัการความรู้ โดยศึกษาด้านคุณสมบติัและ
ความสามารถของเคร่ืองมือแต่ละชนิดแลว้ท าการสรุปคุณลกัษณะและความสามารถทั้งหมดให้เป็น
เกณฑ์เบ้ืองตน้หลงัจากนั้นได้น าเคร่ืองมือด้านเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการจดัการความรู้ท่ี
สนใจศึกษา 3 ชนิด ดงัน้ี  เว็บบล็อก เว็บบอร์ด และวิกีพีเดีย มาท าการเปรียบเทียบสมรรถนะของ
ซอฟต์แวร์ตามมาตรฐานไอเอสบีเอสจี ซ่ึงเป็นมาตรฐานการเทียบสมรรถซอฟต์แวร์ในระดับ
นานาชาติ  ผลการศึกษาพบว่า เคร่ืองมือทั้ง 3 ชนิด มีความสามารถใกล้เคียงกนั แต่เว็บบล็อกเป็น
เคร่ืองมือท่ีเขา้กบัเกณฑเ์บ้ืองตน้ ไดม้ากท่ีสุดเม่ือเทียบกบัเคร่ืองมือชนิดอ่ืน 

นิกา ณ อุบล (2542) ไดศึ้กษาระบบสารสนเทศส าหรับกองแผนงานมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ 
โดยมีวตัถุประสงคเ์พื่อ ผลิตระบบสารสนเทศส าหรับกองแผนงาน มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  เพื่อจดัการ
ขอ้มูลในคลงัขอ้มูลท่ีมีอยูแ่ลว้ใหอ้ยูใ่นรูปแบบท่ีเหมาะสมและสะดวกต่อการน าไปประมวลผลระบบ
สารสนเทศ และเพื่อศึกษาอุปสรรคและปัญหา ขอ้จ ากดัต่างๆ ตลอดจนวิธีการแกปั้ญหาในการพฒันา
ระบบสารสนเทศ  โดยใชว้ธีิการทางวศิวกรรมซอฟตแ์วร์วธีิการท าตน้แบบเป็นวธีิการออกแบบระบบ
โดยละเอียดตามความตอ้งการของกองแผนงาน  แบบสอบถาม  แบบสัมภาษณ์ผูใ้ช้ และเอกสารท่ี
เก่ียวขอ้งเป็นแหล่งขอ้มูลความตอ้งการของผูใ้ช้ ขอ้มูลดา้นบุคลากร  ดา้นนักศึกษา และดา้นอาคาร
สถานท่ี ถูกเก็บรวบรวมเป็นฐานขอ้มูลเชิงสัมพนัธ์บนไมโครซอฟท ์แอกเซส 97 ซ่ึงสนบัสนุนภาษา
สอบถามเชิงโครงสร้างท่ีเป็นภาษาท่ีใช้ในการพฒันาระบบ  จากผลการศึกษาไดมี้การรายงานด้าน
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บุคลากร  รายงานดา้นนกัศึกษา รายงานดา้นอาคารสถานท่ี และรายงานสรุปต่างๆ ตามช่วงเวลา  โดย
แสดงผลใน 2 รูปแบบ คือ ตารางและแผนภูมิ   อุปกรณ์แสดงผลคือ จอภาพ และเคร่ืองพิมพ ์โครงการ
น้ีสามารถน าไปประยุกตใ์ชแ้ละพฒันาระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์หลกัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ได้
ในอนาคต 

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2552) การศึกษาองค์การและการจดัการความรู้: สถานการณ์การ
จดัการความรู้ในภาคเอกชนขนาดใหญ่ มีวตัถุประสงค์เพื่อน าเสนอสถานะของการจดัการความรู้ท่ีมี
อยูใ่นภาคเอกชนขนาดใหญ่โดยการศึกษาองคก์รภาคเอกชนประกอบดว้ยบริษทัปูนซีเมนตไ์ทยจ ากดั 
(มหาชน) บริษทัทรูคอร์ปอเรชัน่จ  ากดั (มหาชน) บริษทัสแปนชัน่ (ประเทศไทย) จ ากดัและบริษทัซี.
พี.เซเว่นอีเลฟเว่นจ ากดัซ่ึงทั้ง 4 องค์กรเป็นองค์กรท่ีเขา้ร่วมในเวทีแลกเปล่ียนเรียนรู้จากการปฎิบติั
จริงในงานมหกรรมการจดัการความรู้แห่งชาติคร้ังท่ี 2 ท่ีด าเนินการโดยสถาบนัส่งเสริมการจดัการ
ความรู้เพื่อสังคมเม่ือปี 2548 

 

ผลของการศึกษาพบวา่สถานการณ์การจดัการความรู้ของภาคเอกชนในประเทศไทยขา้งตน้
บริษทัท่ีเป็นตวัอย่างมีความหลากหลายทั้งวิธีคิดวิธีปฏิบติัและการประยุกต์ใช้การจดัการความรู้ให้
สอดคลอ้งกลมกลืนกบัเน้ืองานแต่มีจุดมุ่งหมายเดียวกนัคือเพื่อการพฒันาองค์การทั้งในแง่เป้าหมาย
ขององค์การการด าเนินธุรกิจให้มีประสิทธิภาพและพัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีความรู้
ความสามารถมากยิ่งข้ึน โดยบริษทัปูนซีเมนต์ไทยจ ากดั (มหาชน) บริษทัสแปนชัน่ (ประเทศไทย) 
จ ากัดและบริษัทซี .พี.เซเว่นอีเลฟเว่นจ ากัดมีจุดเน้นท่ีคล้ายคลึงกันคือมุ่งดึงความรู้ท่ีมีอยู่ในตัว
พนกังานออกมาใชใ้ห้เกิดประโยชน์ต่อการพฒันาองคก์าร ทั้งความรู้จากประสบการณ์ในการท างาน
ความรู้เร่ืองเทคโนโลยีของผลิตภัณฑ์หรือความรู้ท่ีน าไปสู่การคิดนวัตกรรมใหม่ๆโดยผ่าน
กระบวนการจัดการความรู้ทั้ งแบบท่ีประยุกต์ใช้แบบจ าลองของบริษัทในต่างประเทศและใช้
แบบจ าลองของบริษทัเองโดยมีเทคโนโลยีเป็นตวัสนบัสนุนท่ีส าคญัในขณะท่ีบริษทัทรูคอร์ปอเรชัน่
จ  ากดั (มหาชน) มีจุดเน้นในการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชเ้ป็นตวัขบัเคล่ือนส าคญัในการ
จดัการความรู้เพื่อพฒันาบุคลากรและองคก์าร 

ปรีชญากรณ์ ไชยาโส (2553) ท าการศึกษา เร่ืองการพฒันาระบบจดัการความรู้ของหน่วย
พฒันาเทคโนโลยีสารสนเทศ และการจดัการความรู้ งานนโยบายและแผน และประกันคุณภาพ
การศึกษาส านกังานคณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ศึกษาตามกรอบแนวคิดการจดัการ
ความรู้และกระบวนการจดการความรู้ ดว้ยวิธีการศึกษา 6 ขั้นตอนตามกระบวนการจดัการความรู้คือ 
1) การก าหนดชนิดของทุน ทางปัญญา หรือความรู้ท่ีตอ้งการ ดว้ยการศึกษาองคก์ร ก าหนดยุทศาสตร์ 
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และกลยทุธ์การจดัการความรู้ และการคดัเลือกหวัขอ้ความรู้ 2) การสร้างทุนทางปัญญาหรือการคน้หา
ใช้ประโยชน์จากส่ิงท่ีมีอยูแ่ลว้ดว้ยการคดัเลือกบุคลากรท่ีมีความสามารถส าหรับเป็นผูเ้ช่ียวชาญใน
การถ่ายทอดความรู้ และการคน้หาและเปรียบเทียบความรู้ ในองค์กร 3) การเสาะหา และจดัเก็บ
ความรู้ในองค์กรให้เป็นระบบด้วยการจบัความรู้ วิ เคราะห์ความรู้และสังเคราะห์ความรู้ของหัว
ขอ้ความรู้ท่ีคดัเลือก  4) การแบ่งปัน  แลกเปล่ียน เผยแพร่กระจาย ถ่ายโอนความรู้ ดว้ยการจดักิจกรรม
แลกเปล่ียนเรียนรู้ และการจดัท าเวบไซต์ส าหรับแบ่งปัน  แลกเปล่ียน เผยแพร่กระจาย ถ่ายโอน 
ความรู้ 5) การใช้ประโยชน์ การน าไปประยุกต์ใช้งาน 6) การประเมินผลระบบการจดัการความรู้ 
การศึกษาโอกาสและแนวทางในการพฒันาต่อไป 

ผลการศึกษาพบว่าความรู้ท่ีได้รับจาการแบ่งปันความรู้โดยร่วมนั้นอยู่ในระดับสูง และ
ระบบมีโอกาสและแนวทางในการพฒันาท่ีจะท าใหป้ระสบผลส าเร็จได ้

ฝ่ายทะเบียนบัณฑิตศึกษา ส านักทะเบียนและประมวลผล มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ (2547) 
ได้วิ เคราะห์สาเหตุของการไม่มาลงทะเบียนตามก าหนดของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ปีการศึกษา 2543 – 2545 โดยมีวตัถุประสงค์เพื่อศึกษาสาเหตุของการไม่มา
ลงทะเบียนตามก าหนดของนกัศึกษาฯ ซ่ึงแยกตามคณะและสาขาวชิา แลว้ศึกษา และรวบรวมเอกสาร
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการลงทะเบียนของนักศึกษา เช่น ปฏิทินการศึกษา ประกาศ และขอ้บงัคบัท่ี
เก่ียวขอ้ง เป็นตน้ หลงัจากนั้นผูว้ิจยัไดแ้ยกตามสาเหตุต่าง ๆ ตามท่ีนกัศึกษาไดร้ะบุในเอกสารค าร้อง
พร้อมดว้ยหลกัฐานท่ีเก่ียวขอ้ง แลว้น าขอ้มูลท่ีไดม้าแจกแจงความถ่ีตามสาเหตุต่าง ๆ ซ่ึงจะจ าแนก
ตามคณะและสาขาวชิา โดยขอ้มูลท่ีไดจ้ะเป็นประโยชน์ต่อนกัศึกษา คณะ สาขาวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษา 
และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อหาแนวทางในการแกไ้ขปัญหานกัศึกษาท่ีไม่มาลงทะเบียนตามก าหนด 
และเพื่อไม่ใหมี้จ านวนเพิ่มมากข้ึนในอนาคต และใหน้กัศึกษาลงทะเบียนเรียนตามก าหนดของปฏิทิน
การศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ต่อไป 

วนิดา คงปล้อง (2544)  ได้ศึกษาการจดัระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารของส านักงาน
ศึกษาธิการจงัหวดัและอ าเภอในเขตการศึกษา 2 โดยผูว้ิจยัมีความสนใจจะศึกษาระบบขอ้มูลและ
สารสนเทศเพื่อการบริหารของส านักงานศึกษาธิการจังหวดัและอ าเภอในเขตการศึกษา 2 ซ่ึง
ผลการวจิยัน้ีใชเ้ป็นแนวทางในการปรับปรุงการจดัระบบขอ้มูลและสารสนเทศของหน่วยงานในส่วน
ภูมิภาคให้มีคุณภาพอนัจะส่งผลต่อการบริหารการศึกษาการวางแผนการควบคุม การตดัสินใจของ
ผู ้บ ริหารและหน่วยงาน ท่ี เก่ี ยวข้องสอดคล้องและสนองความต้องการตามนโยบายของ
กระทรวงศึกษาธิการตลอดจนเพื่อเป็นการพฒันางานท่ีรับผดิชอบอยูใ่หมี้ประสิทธิภาพยิง่ข้ึนไป 



 

29 
 

2.3 วารสารทางวชิาการทีเ่กีย่วข้องกบังานวจัิย 

จิรัชฌา วิเชียรปัญญา (2549-2550) เคร่ืองมือและเทคนิคทางการจดัการความรู้กบังาน
บริการวิชาการ วารสารส านักหอสมุด มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ CMUL 50-05-92.ฉบับ การจดัการ
ความรู้(Knowledge Management) (หนา้ท่ี 32-37) .เชียงใหม:่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

นายแพทย์พิเชฐ บัญญัติ (2549-2550) การจดัการความรู้ในองค์กร วารสารส านกัหอสมุด 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ CMUL 50-05-92.ฉบบั การจดัการความรู้(Knowledge Management) (หน้าท่ี 
1-16) .เชียงใหม่: มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

บุญอนันต์ พินัยทรัพย์ (2552) องค์การกับการจัดการความรู้ ศึกษาองค์กรท่ีประสบ
ความส าเร็จในภาคธุรกิจ NIDA Development Journal. Vol 49 No.1 (Special Issue)/2009 (หน้าท่ี 
127-156). กรุงเทพ : รัฐประศาสนศาสตร์ สถาบนับณัฑิตพฒันาบริหารศาสตร์  

 

2.4 ขอบเขตภาระหน้าที่งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

งานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา(บัณฑิตศึกษา) เป็นส่วนหน่ึงของ
หน่วยงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนักศึกษา วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  เป็น
หน่วยงานเพื่อท าหน้าท่ีรับนโยบายจากฝ่ายวิชาการ โดยมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการเป็นผูค้วบคุมดูแล
การปฏิบติังานในการส่งเสริมสนบัสนุนงานวิชาการ และการประกนัคุณภาพการศึกษาท่ีเก่ียวกบัการ
พฒันาหลักสูตร และการเรียนการสอนของคณะ อาทิเช่น งานเก่ียวกับการบริหารหลักสูตร งาน
ทะเบียนและประมวลผล งานรับเขา้ศึกษา การลงทะเบียนเรียน การตรวจสอบการส าเร็จการศึกษาให้
เป็ น ไปตาม เง่ือน ไขของแ ต่ละหลัก สู ตร ท่ี นั ก ศึกษ าได้ รับป ริญญ า ตลอดจนข้อบังคับ
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ประกาศต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีใชเ้ป็นเง่ือนไข
ในการตรวจสอบ ให้ถูกต้องตามข้อบังคับฯ และการจัดกิจกรรมเสริมหลักสูตรเพื่อการพัฒนา
นกัศึกษา ทั้งในดา้นการพฒันาวิชาการ และทกัษะนกัศึกษา รวมทั้งการให้บริการดา้นต่าง ๆ ส าหรับ
นกัศึกษา อาจารย ์และบุคคลทัว่ไป ทั้งภายในและภายนอกซ่ึงภาระหนา้ท่ีหลกัคือการประสานงานกบั
นักศึกษา ด้านต่างๆ ท่ีเก่ียวกบัการเรียนการสอนตลอดจนการอธิบายขั้นตอนการประสานงานกับ
หน่วยต่างๆ ท่ีนักศึกษาเก่ียวข้อง ตามระเบียบของมหาวิทยาลัย และบัณฑิตวิทยาลัย เพื่อให้
ผูรั้บบริการไดรั้บการบริการท่ีรวดเร็ว และมีคุณภาพอีกทั้งด าเนินการตามปรัชญา และวิสัยทศัน์ ของ
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วทิยาลยัฯ ซ่ึงบณัฑิตวทิยาลยัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ไดอ้ธิบายแนวปฏิบติัเก่ียวกบัการจดัการศึกษาขั้น
บณัฑิตศึกษา ในคู่มือการศึกษาขั้นบณัฑิตศึกษา ปีการศึกษา 2555 ไวด้งัน้ีคือ 

- การรายงานตวัและข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษา 
- การท าบตัรประจ าตวันกัศึกษา 
- หลกัสูตรการศึกษา 
- ระยะเวลาการศึกษา 
- การลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
- การลงทะเบียนและการลาพกัการศึกษา 
- การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
- อาจารยท่ี์ปรึกษา 
- การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยา้ยสาขาวชิา 
- การโอนกระบวนวชิาท่ีเคยศึกษาไวแ้ลว้ 
- การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 
- การลา 
- การผา่นเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ ระดบับณัฑิตศึกษา  
- การสอบวดัคุณสมบติั (เฉพาะนกัศึกษาปริญญาเอก)  
- การสอบประมวลความรู้ 
- การท าวทิยานิพนธ์     
- ทุนการศึกษา 
- การรายงานตวัคาดวา่จะส าเร็จการศึกษา 
- การเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญา 
- การขอหนงัสือรับรอง 
- การรับพระราชทานปริญญาบตัร 
- การออกหนงัสือส่งตวั 
- ขอ้มูลทุนการศึกษา และวจิยัระดบับณัฑิตศึกษา 
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บทที ่3 

วธีิการศึกษา 

 
การศึกษา เร่ืองระบบสนบัสนุนในการท างานหน่วยบณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ

เทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยน าทฤษฏีการเรียนรู้ขณะท างาน(Learning in Action) ความรู้  
ผูศึ้กษาไดด้ าเนินการตามระเบียบวธีิการศึกษาดงัน้ี 

 

3.1 ขอบเขตการศึกษา 
3.1.1   ขอบเขตเนือ้หา 

 ข้อมูลทุติยภูมิ  

การศึกษาคน้ควา้แบบอิสระน้ี เป็นการศึกษาถึงสาเหตุท่ีส่งผลกระทบต่อการด าเนินงาน และ
หาแนวทางปรับปรุงแกไ้ข เพื่อพฒันากระบวนการท างานภายในหน่วยงาน และเพื่อพฒันาระบบการ
เรียนรู้ดว้ยตวัเอง ส าหรับเจา้หนา้ท่ีงานบริการและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา(ระดบับณัฑิตศึกษา) โดยมี
ข้อบังคับ  ระ เบี ยบ  ประกาศ  และ เน้ื อห าท่ี เก่ี ยวข้องด้านก ารศึกษ าระดับบัณ ฑิ ต ศึกษ า 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่รวม 55 ฉบบั ดงัน้ี  

- ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2539 – 2557  จ  านวน 12 ฉบบั 
- ระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2542 -2550 จ านวน 12 ฉบบั 
- ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงมใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ. 2545 – 2557 จ านวน 2 ฉบบั 
- ประกาศบณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ พ.ศ.2551 - 2557 จ านวน 12 ฉบบั 
- ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เร่ือง ก าหนดประเภทจ่าย รายการ และเง่ือนไขการ

จ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั ตั้งแต่ พ.ศ.2547 - 2557  จ  านวน 17 ฉบบั 
 

 ข้อมูลปฐมภูมิ 

ส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในดา้นกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบั
ต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้อง โดยใช้แบบทดสอบ และสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษาแบบ
ทางการ และไม่เป็นทางการ เพื่อจบัความรู้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ปัญหา และแนวทางการ
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แกไ้ขปัญหา รวมถึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ฏิบติังาน ตามประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีได้
ระบุถึงองคค์วามรู้ และน ามาวเิคราะห์ความรู้จากค าส าคญั 

 

3.1.2 ขอบเขตด้านประชากร 

ประชากรท่ีใชใ้นการศึกษาคร้ังน้ี จะแบ่งออกเป็น 2 กลุ่ม ไดแ้ก่ 
1. ผูใ้ชบ้ริการ(นกัศึกษา) 

-    นกัศึกษาระดบัปริญญาโท วทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลยี 
                                  หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาวศิวกรรมซอฟแวร์   
                                  รหสัประจ าตวันกัศึกษา ตั้งแต่รหสั 51... ถึง รหสั 55... จ  านวนทั้งหมด 47 คน 

- หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้    

รหสัประจ าตวันกัศึกษา ตั้งแต่ รหสั 35 ... ถึง รหสั 33 ... จ  านวนทั้งหมด 53 คน  

* )โดยไม่รวมนกัศึกษาหลกัสูตรเฉพาะกิจอยัการสูงสุด(  

- นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก วทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลยี 

หลกัสูตรวทิยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้    
รหสัประจ าตวันกัศึกษา ตั้งแต่ รหสั 50... ถึง รหสั 55... จ  านวนทั้งหมด 59 คน 

2. ผูเ้ช่ียวชาญในส่วนท่ีเก่ียวขอ้ง 
- ส านกัทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา 
- งานบริการการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 
- งานบริการการศึกษา คณะวทิยาศาสตร์ 
- งานบริการการศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 
 

3.2 ขอบเขตระยะเวลา 

ตั้งแต่เดือน ธนัวาคม 2554 ถึง ธนัวาคม 2557 
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ตารางท่ี 3.1 กระบวนการเก็บขอ้มูล 

 
 

3.3 วธีิการศึกษา 

ผูว้ิจยัได้น าหลกัทฤษฏีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) มาเป็นกรอบแนวคิด 
เพื่อให้ได้ข้อมูลอย่างครบถ้วนสามารถน าข้อมูลมาวิเคราะห์ และรายงานผลได้ ทฤษฏีน้ีนอกจาก
องคก์รไดรั้บประโยชน์จากการเรียนรู้เพื่อใชแ้กปั้ญญาทางธุรกิจท่ีตอ้งเผชิญหนา้ โดยตรงและยงัเป็น
การฝึกทกัษะการเรียนรู้ให้กบัคนในองค์กรและตวัองคก์รเอง ทฤษฏีน้ีไม่เนน้การเอาผูเ้ชียวชาญหรือ
คนท างานออกจากหนา้งานเพื่อมาฝึกฝนการเรียนรู้ หรือท ากิจกรรมจดัการความรู้เหมือนทฤษฏีต่างๆ 
ดงัมีรูปแบบในกระบวนการเรียนรู้ไปขณะท่ีท างานไปด้วยกันน้ี สามารถแบ่งออกเป็น 4 รูปแบบ
(Mode) ไดแ้ก่ 

1. การเรียนรู้โดยการสืบความลบั (Intelligent Learning) 
2. การเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
3. การเรียนรู้โดยการทดลอง (Experimental Learning) 
4. การเรียนรู้เพื่อน าการเรียนรู้ (Leading Learning) 

ส าหรับการค้นควา้แบบอิสระ เร่ืองระบบสนับสนุนในการท างานหน่วยบัณฑิตศึกษา 
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  ผูว้ิจ ัยได้เลือกใช้ ทฤษฏีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in 
Action) ใน 2 รูปแบบ (Mode)  คือ การเรียนรู้โดยการสืบความลับ (Intelligent Learning) และการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  สามารถอธิบายไดด้งัน้ี 
 

พ.ศ. 2554 พ.ศ. 2555 พ.ศ. 2556 
- รวบรวมเอกสาร /ขอ้มูล ท่ี

เก่ียวของดา้นการศึกษา  
- สังเคราะห์ขอ้มูล - ตรวจสอบและวเิคราะห์

ความรู้ขององคก์ร 
- ศึกษาบริบทองคก์ร - ส ารวจความรู้และความเขา้ใจ - การวางแผน และเตรียม

ความพร้อมเพื่อแกไ้ข
ปัญหา 

 - สัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ - ทดลองใชค้วามรู้ และ
ปฏิบติังานตามกระบวนการ 
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3.3.1   การเรียนรู้โดยการสืบความลบั (Intelligent Learning)  

ซ่ึงการเรียนรู้โดยการสืบความลบั(Intelligent Learning) สามรถแบ่งออกเป็น 3 ลกัษณะ คือ  

3.3.1.1   การเรียนรู้โดยการสืบค้น (Search) 

ผูว้ิจยัด าเนินการศึกษาสืบคน้ (Search) ขอ้มูลจากแหล่งขอ้มูล หรือสารสนเทศสาธารณะท่ี
เก่ียวขอ้งต่อการปฏิบติังานงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนักศึกษา (ระดบับณัฑิตศึกษา) 
วิทยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ โดยรวบรวมความรู้ท่ีเป็นความรู้ชัดแจง้
(Explicit Knowledge) อาทิ เช่น  ประกาศมห าวิท ยาลัย เชี ยงใหม่  ประกาศบัณ ฑิ ตวิท ยาลัย 
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
โดยสามารถแบ่งแยกประเภทไดด้งัน้ี 

- ขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 12 ฉบบั 

- ระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จ  านวน 12 ฉบบั 

- ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 2 ฉบบั 

- ประกาศบณัฑิตวทิยาลยัจ านวน 12 ฉบบั 

- ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ เร่ืองก าหนดประเภทจ่าย รายการ และเง่ือนไขการ

จ่ายเงินจากรายไดข้องมหาวทิยาลยั จ านวน 17 ฉบบั 

 

3.3.1.2  การเรียนรู้โดยการสอบถาม (Inquiry) 

 การสอบถามหรือสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญท่ีมีประสบการณ์ความรู้จริงในเร่ืองนั้น หรือยู่ใน
เหตุการณ์ท่ีเก่ียวขอ้งหรือไดรั้บผลกระทบ โดยตรงเพื่อให้ไดห้ลกัวิธีการในการท างาน เทคนิคพิเศษ 
แหล่งขอ้มูลท่ีน่าเช่ือถือ ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกวิธีการเรียนรู้โดยการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ (Inquiry) ในสาย
การปฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษาจากคณะในกลุ่มสาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เน่ืองจาก
วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีไดถู้กจดัจ าแนกในกลุ่มเดียวกนั ตามเกณฑ์ของมหาวิทยาลยั คือ
คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
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โดยมีกรอบแนวปฏิบติัในการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ ดงัน้ี (ดร.ณพศิษฏ ์จกัรพิทกัษ ์, 2551) 
- การสอบถามข้ึนอยู่กับประสบการณ์ของผูถู้กถาม โดยท่ีผูถ้ามต้องมีประสบการณ์

โดยตรง ไม่เพียงความคิดเห็นของคนท่ีอยูห่่างๆ หรือความเห็นทางวชิาการเท่านั้น 
- สอบถามและรวบรวมข้อมูลจากหลายคนและหลายวิธีเพื่อใช้การสอบทานกันใน

เหตุการณ์ต่างๆ มักมีผูเ้ก่ียวข้องหลายๆคนมีประสบการณ์ หรือมุมมองความสนใจ
แตกต่างกนั นอกจากนั้นยงัอาจมีความคิดเห็นท่ีแตกต่างกนัในเหตุการณ์เดียวกนั 

- กระตุน้ใหผู้เ้ช่ียวชาญตอบค าถามหรือสนทนาเก่ียวกบัปัญหา วิธีการประเด็นส าคญัต่างๆ 
เพื่อให้เกิดการเรียนรู้สูงสุด บางคร้ังผูเ้ช่ียวชาญลืม หรือข้ามส่ิงส าคัญบางอย่าง จึง
จ าเป็นตอ้งซกัไซไ้ล่เรียงใหค้รบถว้น 

- ตรวจสอบความครบถ้วนของขอ้มูลท่ีได้รับจากการสอบถามผูเ้ช่ียวชาญ น าข้อมูลท่ี
ผูเ้ช่ียวชาญมาตรวจสอบ เพื่อหาจุดหรือประเด็นส าคญั ถา้ไม่ครบอาจตอ้งถามเพิ่มเติมให้
ครบถว้น 
 

นอกจากน้ีใช้ขอ้มูลการสอบถามจากแบบสอบถามท่ีศึกษาความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษา
ระดบับณัฑิตศึกษา ในเร่ืองกฎ ระเบียบ ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในรูปแบบการวจิยัเชิงปริมาณ 
(Quantitative Research) มาประกอบ โดยใชแ้บบสอบถามออนไลน์ (Google Form) เน่ืองจากสะดวก
รวดเร็วในการประสานงานติดต่อกับนักศึกษา มาประกอบการวิเคราะห์ตรวจสอบข้อสงสัย ซ่ึง
แบบสอบถามแบ่งออกเป็น 3 ตอน ดงัน้ี (รายละเอียดแบบสอบถามระบุในภาคผนวก) 

ตอนท่ี 1  ขอ้มูลทัว่ไปของผูต้อบแบบสอบถาม จ านวน 7 ขอ้ 
ตอนท่ี 2   ความรู้ความเขา้ใจกฎ ระเบียบ ประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ จาก 

นกัศึกษาระดบั บณัฑิตศึกษา จ านวน 20  ขอ้ 
ตอนท่ี 3   ขอ้เสนอแนะ จ านวน 2 ขอ้ 

 
 3.3.1.3  การเฝ้าสังเกต (Observation) 

การคอยติดตามสังเกตสอดแนมคู่แข่งหรือผูเ้ก่ียวขอ้ง หรือความเคล่ือนไหวในวงการธุรกิจ
นั้นๆ โดยเฝ้าสังเกตพฤติกรรมต่างๆ เช่น การท างาน การแกไ้ขปัญหา การตดัสินใจ เทคนิคในการ
ท างานต่างๆ ตลอดจนผลลพัธ์ ผลกระทบ ควรจบัตาติดตามความเคล่ือนไหวต่างๆ ขององคก์รคู่แข่ง
หรือส่ิงแวดลอ้มทางธุรกิจอยา่งต่อเน่ือง 
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3.3.2 การการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning)  
 

เป็นการเรียนรู้จากประสบการณ์ของผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา ในหน่วยงานท่ีสัมพนัธ์
กบัวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือก 3 หน่วยงานในท่ีเป็นหน่วยงานกลางในการ
ควบคุม ประสานงานดา้นวิชาการ ให้นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยีปฏิบติั
ตามระเบียบและขอ้บงัคบัของมหาวิทยาลยั ดว้ยวิธีการสัมภาษณ์เชิงลึก  โดยอาศยัหลกัการทบทวน
เหตุการณ์ (Reflect and Review) หรือความส าเร็จท่ีเกิดข้ึนในองค์กร ถึงสาเหตุและผลลัพธ์ การ
ทบทวน (Review) คือการทบทวนเหตุ และผลในแต่ละขั้นตอนในการท างาน ส่วนการสะท้อน
(Reflect) คือการวเิคราะห์หาผลกระทบหรือผลต่อเน่ืองในภายหลงัท่ีไดท้  างานแลว้เสร็จ รวมทั้งศึกษา
ผลกระทบตามมาในดา้นต่างๆ 

   ส านกัทะเบียนและประมวลผล ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา 
   งานบริการการศึกษา บณัฑิตวทิยาลยั 

   งานบริการการศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
 

ตารางท่ี 3.2 การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ 
 

ล าดับ ผู้เช่ียวชาญ หน่วยงาน เร่ือง 
1 Eng 01 

 
คณะวศิวกรรมศาสตร์ - ทะเบียนและประมวลผล 

- ระบบสารสนเทศในการ
จดัการฐานขอ้มูล 

- รูปแบบและกระบวนการ
บริหารงานภายในองคก์ร 

2 Eng 02 คณะวศิวกรรมศาสตร์ - เร่ืองกิจการนกัศึกษา 
และการประเมินผล 

3 Eng 03 คณะวศิวกรรมศาสตร์ - รูปแบบและกระบวนการ
บริหารงานภายในองคก์ร 
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ตารางท่ี 3 การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ(ต่อ) 
 

ล าดับ รายนาม หน่วยงาน เร่ือง 
4 Grad  01 บณัฑิตวทิยาลยั - ประสานงานการรับสมคัร

นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
- ประสานงานการประชุม

คณะกรรมการประจ าบณัฑิต
วทิยาลยั 

5 Grad  02 บณัฑิตวทิยาลยั - การรับนกัศึกษาต่างชาติ 
นกัศึกษาหลกัสูตรนานาชาติ 
การไปศึกษา  
วจิยั ต่างประเทศ 

6 Grad  03 บณัฑิตวทิยาลยั - นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
- การขอขยายเวลาการศึกษา 
- การรับโอน ยา้ย สาขาวชิา 
- การเปล่ียนแผนการศึกษา 
- นกัศึกษาครบระยะเวลา 
- นกัศึกษาท่ีมีผลการเรียน

เฉล่ียต ่ากวา่เกณฑ์ 
- การขอคืนสภาพนกัศึกษา 

7 Grad  04 บณัฑิตวทิยาลยั - นกัศึกษาส าเร็จการศึกษา 
- นกัศึกษาลาออก 

8 Grad  05 บณัฑิตวทิยาลยั - งานกิจการและพฒันา
คุณภาพนกัศึกษา 

9 Regist 01 ส านกัทะเบียนและ
ประมวลผล ฝ่ายทะเบียน
บณัฑิตศึกษา 

- ระบบการท างาน 
- ปัญหาจากคณะท่ีส่งผลต่อ

การท างานของส านกั
ทะเบียน 

- งานวจิยัสถาบนัท่ีเก่ียวขอ้ง 
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ตารางท่ี 3 การสัมภาษณ์ผูเ้ชียวชาญ(ต่อ) 
 

ล าดับ รายนาม หน่วยงาน เร่ือง 
10 Regist 02 ส านกัทะเบียนและ

ประมวลผล ฝ่ายทะเบียน
บณัฑิตศึกษา 

- การลงทะเบียน 
- กระบวนการท างาน 
- ปัญหาในการท างาน 

11 Regist 03 ส านกัทะเบียนและ
ประมวลผล ฝ่ายทะเบียน
บณัฑิตศึกษา 

- ขอ้มูลสถิติของการ
ลงทะเบียนหลงัก าหนด 

- กระบวนการท างาน 
- ปัญหาในการท างาน 

12 Camt 01 
 

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยปีฏิบติังานใน
หนา้ท่ีบริการการศึกษา 
ระดบับณัฑิตศึกษา 

- กระบวนการท างาน 
- โครงสร้างการบริหารงาน 
- ปัญหาอุปสรรคในการ

ท างาน 
- กรณีศึกษา 

 
 โดยผู ้วิจัยได้ท าการสัมภาษณ์ผู ้เช่ียวชาญในสายการปฏิบัติงานท่ีเก่ียวข้องในระดับ
บณัฑิตศึกษา ท่ีมีประสบการณ์ท างาน เพื่อสอบถามปัญหาในการปฏิบัติหน้างาน และน ากลับมา
วิเคราะห์ความสอดคลอ้งของปัญหาท่ีสัมพนัธ์กบัวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ต่อไป หากมี
ปัญหาท่ีสอดคลอ้งกนัจึงควรคิดหาวธีิในการแกปั้ญหาในระยาว หรือพฒันางานเพื่อเป็นการเรียนรู้ใน
องค์กรไดอ้ย่างมีประสิทธิผล  เพราะไม่ไดมี้การเรียนรู้เฉพาะในส่วนแนวคิด ทฤษฎี เพียงอย่างเดียว 
แต่ยงัเป็นการน าประเด็นปัญหา หรือ เหตุการณ์ท่ีเกิดข้ึนจริงมาเขา้สู่กระบวนการขบคิด วเิคราะห์ และ
แกไ้ขปัญหานั้นดว้ย  
 
3.4  การประเมินค่าและวเิคราะห์ข้อมูล 
 

แบบสอบถามเชิงปริมาณ  (Quantitative Research) การศึกษาความรู้ความเข้าใจของ
นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในเร่ืองกฎ  ระเบียบ ประกาศมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ผู ้วิจ ัยได้น า
แบบสอบถามมาตรวจสอบและน าข้อมูลไปวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมสถิติ  เพื่อหาค่าสถิติแจกแจง
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ความถ่ี อตัราส่วนร้อยละ และค่าเฉล่ีย (Mean) ในการประมวลขอ้มูล และจดัท าตารางวิเคราะห์และ
สรุปผล (รายงานการวเิคราะห์แบบสอบถามปรากฏอยูใ่นบทท่ี 4 ) 

ส าหรับขอ้มูลสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูว้ิจยัใชว้ิธีประมวลความคิดท่ีไดรั้บจากการสัมภาษณ์ 
จดัขอ้มูลใหเ้ป็นระบบ วเิคราะห์ขอ้มูลโดยหาความถ่ี และน าเสนอในรูปความเรียง 

จากนั้นน าองคค์วามรู้ท่ีสังเคราะห์ไดม้าพฒันาระบบตน้แบบระบบสนบัสนุนในการท างาน
หน่วยบณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยอาศยัเคร่ืองมือการ
จดัการระบบสารสนเทศท่ีพึงประสงคใ์นการจดัการความรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกิจกรรมการ
จดัการความรู้  เวบ็ไซต ์(Website) ในการแลกเปล่ียนเรียนรู้ รวมทั้งเป็นการเผยแพร่ และกระจายองค์
ความรู้  ซ่ึงผูว้ิจยัไดเ้ลือกใช้จากการสรุปองคค์วามรู้ท่ีไดม้าแลว้น ามาเผยแพร่ใหน้กัศึกษาไดเ้รียนรู้โดย
ใช้เคร่ืองมือเว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) ในการออกแบบ เน่ืองจากเคร่ืองน้ีสามารถใช้
ส าหรับเผยแพร่องคค์วามรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถออกแบบการใชง้านให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนักศึกษา นอกจากน้ีในปัจจุบนัการเขา้ถึงเวบ็แอพพลิเคชั่น นั้นสะดวกสบายสามารถ
เขา้ถึงไดง่้ายและไม่ตอ้งท าการติดตั้งเคร่ืองมือใด ๆ เพิ่มเติมลงในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์
สมาร์ตโฟน (Smartphone) ได้ทั้ งระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ (Android) และไอโอเอส (iOS)   
ดว้ยการใชโ้ครงสร้างการพฒันาดว้ยภาษาพีเอชพี (PHP) ซ่ึงมีความง่ายในการพฒันาและการออกแบบ 
โดย ขอ้ดีคือ เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถท างานร่วมกบัระบบเวบ็ไซตข์องวทิยาลยัศิลปะ 
ส่ือและเทคโนโลยี ได้ ท าให้เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ท่ีพฒันาข้ึนนั้ นสามารถน าไป
ประยกุตใ์ชง้านไดจ้ริงและไม่ก่อใหเ้กิดปัญหากบัระบบอ่ืนของเวบ็ไซตเ์ดิม ซ่ึงหากเป็นการพฒันาดว้ย
โครงสร้างอ่ืนนั้นอาจจะต้องท าการแก้ไขตวัระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือฯ ซ่ึงจะก่อให้
ขอ้ผิดพลาดต่อระบบอ่ืน ๆ ได ้  จึงท าให้โปรแกรมประหยดัตน้ทุนในการออกแบบและพฒันาระบบ 
อีกทั้งวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ยงัจะสามารถพฒันาระบบต้นแบบให้ใช้งานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไปได ้และสามารถเป็นแผนการพฒันาองคก์รไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning 
Organization) ต่อไปได ้
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บทที ่4 

ผลการศึกษา 

 

การวิจยัคร้ังน้ีผูว้ิจยัมีวตัถุประสงค์เพื่อรวบรวมขอ้มูลในหน่วยงานมาศึกษา และวิเคราะห์
ขอ้มูล เพื่อน ามาสร้างและพฒันา ออกแบบระบบการจดัการความรู้เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน งาน
บริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา (ระดบับณัฑิตศึกษา) โดยมุ่งเนน้เร่ืองการสนบัสนุนการ
ท างานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานในระดับบัณฑิตศึกษา และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารแก่นักศึกษา 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยมีผลการศึกษาดงัน้ี 

4.1 การศึกษาขอ้มูล  
4.2 ผลการวเิคราะห์ขอ้มูล 
4.3 การตรวจสอบองคค์วามรู้ 
4.4 การสร้างระบบการจดัการความรู้เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
4.5 การประเมินผลการใชง้านระบบ 

 

4.1 การศึกษาข้อมูล 

จากการศึกษาขอ้มูลทุติยภูมิจากขั้นตอนของการ (Intelligence Learning)  ในการส ารวจ
ความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี
เก่ียวขอ้ง โดยใช้แบบทดสอบ และการสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาแบบทางการ 
และไม่เป็นทางการ เพื่อจบัความรู้ในการด าเนินงานของหน่วยงาน ปัญหา และแนวทางการแก้ไข
ปัญหา รวมถึงขอ้มูลจากการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ฏิบติังาน ตามประเด็นการสัมภาษณ์ท่ีไดร้ะบุถึง
องคค์วามรู้ และน ามาวเิคราะห์ความรู้จากค าส าคญัสรุปได ้2 ดา้นดงัน้ี 

4.1.1 ด้านข้อมูลในการส ารวจความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา  
ในดา้นกฎ ระเบียบ และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้ง 

4.1.2 ด้านข้อมูลการสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา  และผูเ้ช่ียวชาญ  
ทั้งแบบทางการ และไม่เป็นทางการ 
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4.1.1 ด้านข้อมูลในการส ารวจความรู้ความเข้าใจของนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา ในด้านกฎ 
ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ทีเ่กีย่วข้อง 

ขอ้บงัคบั กฎระเบียบดา้นการศึกษา มีจ านวนมาก โดยผูว้จิยัไดท้  าการรวบรวมขอ้บงัคบั 
ระเบียบ ประกาศ และเน้ือหาท่ีเก่ียวขอ้งดา้นการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวม
จ านวน 54 ฉบบั  และแต่ละฉบบัมีขอ้ก าหนดในการใชบ้งัคบั หรือแนวปฏิบติัท่ีแตกต่างกนั โดยส่วน
ใหญ่แบ่งแยกเกณฑ์การบงัคบัใช้ตามปีการศึกษา จึงเป็นผลให้ผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษาตอ้งใช้
เวลาท าการศึกษาโดยละเอียด ซ่ึงจะท าใช้เวลาในการท างานนานกว่าปกติ โดยผูว้ิจยัไดท้  าการส ารวจ
ความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ดว้ยวิธีการท า
แบบสอบถามออนไลน์ดว้ย Google Docs เพื่อง่ายต่อการส่งขอ้มูลให้นกัศึกษา เน่ืองจากมีนกัศึกษาท่ีมี
ภูมิล าเนาอยู่ต่างจงัหวดัจ านวนมาก Google Docs ซ่ึงเป็น Web Application โดยเลือกใช้เคร่ืองมือ 
Google Form ในการออกแบบ เพราะมีคุณสมบติัง่ายต่อการใชง้านไม่ตอ้งติดตั้งในเคร่ือง และไม่เสีย
ค่าใช้จ่ายอีกทั้ งยงัสามรถแบ่งปันเอกสารได้ โดยท าการสอบถามนักศึกษาระดับบณัฑิตศึกษาทุก
หลกัสูตร แบบสอบถามท าการแบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบ
แบบสอบถาม 7  ขอ้ ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ ระเบียบ ระดบับณัฑิตศึกษา เป็นลกัษณะ
รูปแบบค าถามปลายปิด  จ านวน 20 ข้อ สรุปตอนท่ี 3  ข้อเสนอแนะ เป็นลักษณะรูปแบบค าถาม
ปลายเปิด จ านวน 2 ขอ้ ดงัสามารถสรุปขอ้มูลตารางดา้นล่างน้ี 
 

 
 

ภาพท่ี 4.1  การส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีโดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือ Google Form 1 
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ภาพท่ี 4.2 การส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ีโดยการท าแบบสอบถามออนไลน์ โดยเลือกใชเ้คร่ืองมือ Google Form 2 

 
ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้ 
 

ตารางท่ี 4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้ 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้ 
1.  เพศ จ านวน ร้อยละ 
           ชาย 43 45.26 
           หญิง 52 54.74 
2.  ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
           ปริญญาโทสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 39 41.05 
           ปริญญาโทสาขาวชิาการจดัการความรู้ 23 24.21 
           ปริญญาเอกสาขาวชิาการจดัการความรู้ 33 34.74 
3. ท่านไดเ้ขา้ร่วมการปฐมนิเทศนกัศึกษาท่ีใด  จ านวน ร้อยละ 

บณัฑิตวทิยาลยั 10 10.53 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 31 32.63 
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ตารางท่ี 4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้(ต่อ) 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้ 
เขา้ร่วมทั้ง 2 ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั  และ วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลย ี

48 50.53 

          ไม่ไดเ้ขา้ร่วม  6 6.32 
4. ท่านไดเ้คยอ่านศึกษาเอกสารหนงัสือคู่มือบณัฑิตวทิยาลยั หรือ CD คู่มือ

บณัฑิตวทิยาลยั ท่ีไดรั้บจากการปฐมนิเทศ หรือไม่ (ตอบไดม้ากกวา่ 1 
ขอ้) 

จ านวน ร้อยละ 

           เปิดอ่าน และศึกษาระเบียบขั้นตอนอยา่งชดัเจน 8 8.42 
 อ่านบา้งบางหวัขอ้ท่ีน่าสนใจ 70 % 36 37.89 
 อ่านนอ้ยกวา่ 50 % 39 41.05 
 ไม่อ่าน ,ไม่ไดรั้บเน่ืองจากไม่ไดเ้ขา้ร่วมปฐมนิเทศนกัศึกษา 12 12.63 

5. โดยปกติแลว้ท่านไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยระดบับณัฑิตศึกษา และประกาศ บณัฑิต
วทิยาลยั จากช่องทางใดมากท่ีสุด 

รวมคะแนน ร้อยละ 

Facebook กลุ่มนกัศึกษา   227 17.17 
เจา้หนา้ท่ีประจ าสาขาวชิา  เช่น การติดต่อเจา้หนา้ดว้ยตนเอง ทางอีเมล ์ 
หรือโทรศพัท ์

228 17.25 

อาจารยป์ระจ าสาขาวชิา /อาจารยท่ี์ปรึกษา 178 13.54 
เพ่ือนร่วมรุ่น 237 17.93 

5. โดยปกติแลว้ท่านไดรั้บข่าวสารขอ้มูลเก่ียวกบักฎระเบียบ 
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยระดบับณัฑิตศึกษา และประกาศ บณัฑิต
วทิยาลยั จากช่องทางใดมากท่ีสุด(ต่อ) 

จ านวน ร้อยละ 

เวปไซตบ์ณัฑิตวทิยาลยัhttp://www.grad.cmu.ac.th/web2008 154 11.65 
เวปไซตส์ านกัทะเบียนและประมวลผล
http://www.reg.cmu.ac.th/web2012 

158 11.95 

6. ท่านคิดวา่งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา )ระดบั
บณัฑิตศึกษา (ควรจดัท าระบบการจดัการความรู้ KMS เพ่ือเผยแพร่

ขอ้มูล  และข่าวสารต่างๆ หรือไม่ 

จ านวน ร้อยละ 

ควรท า    95 100 
ไม่ควรท า 0 0 
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ตารางท่ี 4.1 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้(ต่อ) 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 7  ขอ้ 
7. เร่ืองใดท่ีท่านอยากใหร้ะบุในระบบการจดัการความรู้ KMS ของงาน

บริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา )ระดบับณัฑิตศึกษา(   คดั
จาก 5 อนัดบัแรกท่ีนกัศึกษาอยากใหร้ะบุในระบบ เป็นอนัดบัท่ี 1 จาก 
16 หวัขอ้ 

จ านวน 
53 

ร้อยละ 

หลกัสูตรการศึกษา 20 37.74 
ปฏิทินการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ตารางสอน และ ตารางสอบ  8 15.09 

         ความเช่ียวชาญอาจารยใ์นหลกัสูตร และอาจารยท่ี์ปรึกษา 13 24.53 
การลาพกัการศึกษา 6 11.32 
การสอบวทิยานิพนธ์  6 11.32 

 
ส่วนท่ี 2  ความรู้ความเขา้ใจเก่ียวกบักฎ ระเบียบ ระดบับณัฑิตศึกษา เป็นลกัษณะรูปแบบค าถามปลาย
ปิด  จ านวน 20 ขอ้ 
 

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 

ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ระดบับณัฑิตศึกษา ตอบถูก ตอบผิด ไม่น่ใจ 
1. การเป็นนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา จะตอ้งปฏิบติัตามขอ้บงัคบั

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยบณัฑิตศึกษา และ ประกาศ บณัฑิต
วทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

95
 100% 

0 
0% 

 

0 
0% 

2. หลกัสูตรปริญญาโท มีระยะเวลาศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียน
ตามแผนก าหนดการศึกษา 

86
 91% 

1 
1% 

8 
8% 

3. หลกัสูตรปริญญาเอก มีระยะเวลาศึกษา 3 ปีการศึกษา อยา่งมากไม่เกิน 5 
ปีการศึกษา 

57 
60% 

7 
7% 

31 
33% 

4. หากท าการศึกษาเกินระยะเวลาท่ีก าหนดในหลกัสูตร สามารถท าเร่ืองขอ
ขยายระยะเวลาได ้โดยใหค้ณบดีวทิยาลยัฯ เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 

17 
18% 

54 
57% 

24 
25% 

5. การลงทะเบียน/เพ่ิม - ถอนกระบวนวชิาสามารถด าเนินการไดผ้า่นระบบ
อินเตอร์เน็ต 

87 
92% 

1 
1% 

7 
7% 
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ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี(ต่อ) 
 

ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ระดบับณัฑิตศึกษา ตอบถูก ตอบผิด ไม่น่ใจ 
6. การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแต่ละภาคการศึกษาปกติใหล้งทะเบียน

กระบวนวชิาไดไ้ม่เกิน 51 หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียน
กระบวนวชิาไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต  

8 
8% 

45 
47% 

 

42 
44% 

7. กรณีท่ีท่านลงกระบวนวชิาบงัคบัท่ีมีการประเมินผลเป็นอกัษรล าดบัขั้น 
S หรือ U นั้น จะตอ้งไดอ้กัษรล าดบัขั้น U หากไดอ้กัษรล าดบัขั้น S ตอ้ง
ลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นซ ้ าอีกจนกวา่จะไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น U 

38 
40% 

16 
40% 

 

41 
43% 

8. การลงทะเบียนท่ีผิดเง่ือนไข ใหถื้อวา่การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ และ
กระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนผิดเง่ือนไขนั้น  ใหไ้ดรั้บอกัษรล าดบัขั้น W 

35 
37% 

20 
22% 

40 
42% 

9. หากท่านไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น I (แสดงว่าการประเมินผลในกระบวน
วชิานั้นยงัไม่สมบูรณ์ เน่ืองจากมีเหตุวสิยั) ท่านตอ้งด าเนินการขอรับการ
วดัและประเมินผลเพ่ือแก้อักษร I เม่ือภายใน 2 สัปดาห์  ของภาค
การศึกษาถดัไป หากไม่ท าการแกไ้ขตามระยะเวลากระบวนวิชานั้น จะ
ถูกเปล่ียนเป็น อกัษรล าดบัขั้น F 

16 
17% 

47 
49% 

 
 

32 
34% 

10. การลาพกัการศึกษาไม่สามารถด าเนินการขอลาพกั 2 ภาคการศึกษา
ติดกนัได ้

18 
19% 

35 
37% 

42 
44% 

11. นกัศึกษาตั้งแตร่หสั 15 ... เป็นตน้ไป หากไม่ผา่นการอนุมติัหวัขอ้โครง
ร่างวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ เม่ือครบตามระยะเวลาท่ี
หลกัสูตรก าหนด จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

52 
55% 

10 
11% 

 
33 

35% 
12. นกัศึกษาท่ีไดล้  าดบัขั้นสะสมเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2..1 เม่ือเรียนครบ 2 ภาค

การศึกษาเป็นตน้ไป จะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
36 

38% 
17 

18% 
42 

44% 
13. นกัศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาหรือเคยศึกษาในหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาของ

มหาวทิยาลยัเชียงใหม่  สามารถเทียบโอนกระบวนวชิาและหน่วยกิตท่ี
ไดศึ้กษาแลว้ได ้โดยจะตอ้งศึกษามาแลว้ไม่เกิน 3ปี นบัจากวนัท่ี
ลงทะเบียนกระบวนวชิา   

9 
9% 

38 
40% 

 

48 
51% 

14. นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะเปล่ียนแผนการศึกษา หรือยา้ยสาขาวชิา สามารถ
ใหอ้าจารยท่ี์ปรึกษา เป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั ใหเ้ปล่ียนแผนการศึกษา หรือ
ยา้ยสาขาวชิา 

 
26 

27% 
 

37 
39% 

 
 

32 
34% 

 



 

46 
 

ตารางท่ี 4.2 สรุปผลการส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย(ีต่อ) 

 

ความรู้เก่ียวกบักฎ ระเบียบ ระดบับณัฑิตศึกษา ตอบถูก ตอบผิด ไม่น่ใจ 
15. การลากิจและลาป่วย ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องเพ่ือขอความเห็นชอบจาก

อาจารยท่ี์ปรึกษาหรือคณะกรรมการท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ และยืน่ตอ่
อาจารยผ์ูส้อน โดยระบุเหตุผลในการขอลาอยา่งชดัเจน 

58 
61% 

15 
16% 

 
22 

23% 

16. การผา่นเง่ือนไขภาษาต่างประเทศ ระดบัปริญญาโท TEGS 60 
68 

72% 
7 

7% 
20 

21% 
17. นกัศึกษาปริญญาเอกสอบการสอบวดัคุณสมบติั ไม่ผา่นจ านวน 2 คร้ัง 

และไม่ไดรั้บอนุมติัใหโ้อนไปเป็นนกัศึกษาปริญญาโท จะตอ้งพน้สภาพ
การเป็นนกัศึกษา 

28 
29% 

12 
13% 

55 
58% 

18. นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีจะสอบประมวลความรู้ ตอ้งสอบผา่นกระบวน
วชิาเรียนต่าง ๆ ครบถว้น และกระบวนวชิาบงัคบัตอ้งไดไ้ม่ต ่ากวา่ C 

59 
62% 

11 
12% 

25 
26% 

19. คณะกรรมการสอบวทิยานิพนธ์ทั้งปริญญาโท แผน ก แบบ ก1   และ
แบบ ก2  และปริญญาเอก แบบ 1 และ แบบ 2  และคณะกรรมการสอบ
การคน้ควา้แบบอิสระ  ตอ้งมีบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยั 1 คน เป็น
กรรมการสอบและมีประธานกรรมการสอบซ่ึงเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ  

10 
11% 

61 
64% 

 
24 

25% 

20. เม่ือนกัศึกษาพร้อมท่ีจะท าการสอบวทิยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ  
ใหน้กัศึกษาไปรายงานตวัคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาก่อนวนัสอบ

วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ผา่นระบบอิน เตอร์เน็ตของส านกั
ทะเบียนและประมวลผล 

48 
51% 

15 
16% 

 
32 

34% 

 
สรุปตอนท่ี 3  ขอ้เสนอแนะ เป็นลกัษณะรูปแบบค าถามปลายเปิด จ านวน 2 ขอ้ 

3.1  หากงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา (ระดบับณัฑิตศึกษา) จดัระบบการ
จดัการความรู้ (Knowledge Management System : KMS) ท่านคิดว่าจะมีประโยชน์ต่อ
ท่านอยา่งไร 
- เพิ่มช่องทางในการติดต่อ และการประชาสัมพนัธ์ระหว่างนักศึกษา อาจารย ์และ

เจา้หนา้ท่ี 
- นกัศึกษาไดรั้บความรู้ขอ้มูล ดา้นการศึกษาเพิ่มมากข้ึน สามารถศึกษาไดด้ว้ยตนเอง

อยา่งสะดวก รวดเร็วมากข้ึน 
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- องค์ความรู้ทั้งหมดไม่ข้ึนอยู่กบับุคคล และเป็นการเพิ่มแหล่งเรียนรู้ท่ีมีประโยชน์
ใหก้บันกัศึกษา 

- มีประโยชน์ต่อการวางแผนการศึกษา และลดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการศึกษาของ
นกัศึกษา 

- ลดภาระในการประสานงานเจา้หนา้ท่ี และอาจารย ์

3.2  ส่ิงท่ีควรเสนอแนะน าไปพฒันาการกระบวนการท างาน 
- เจา้หนา้ท่ีตอ้งไม่เปล่ียนบ่อย ท าใหน้กัศึกษาทราบข่าวสารไม่ทัว่ถึง 
- การประชาสัมพนัธ์ปัจจุบนัมีช่องทางนอ้ย ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ

ใหม้ากข้ึน 
- ควร ท างานเชิงรุกผ่านเทคโนโลยี ผ่าน social Network ,เว็บไซต์ หรือจดัระบบการ

จัดการความรู้ (Knowledge Management System : KMS)  ระบบต้องไม่ซับซ้อน 
เขา้ใจง่าย ปฏิบติัง่าย ควรง่ายต่อการใช้งานของผูใ้ช้ user friendly ควรเป็นระบบท่ี
เขา้ถึงง่าย รูปร่างหน้าตาของระบบเขา้ใจไดง่้าย มีการจดัหมวดหมู่เน้ือหาอย่างเป็น
ระเบียบเข้าใจง่าย เช่น การลงทะเบียนเรียน การขอสอบวิทยานิพนธ์ รวบรวม
ขั้นตอนการปฏิบติั เเละเอกสารท่ีนักศึกษาตอ้งใช้ และควรมีการปรับปรุง (Update)  
ขอ้มูลอยา่งต่อเน่ือง 

- อยากใหมี้การยกตวัอยา่งกรณีศึกษาในขั้นตอนกระบวนการศึกษา 
- เพิ่มปฏิทินการจดักิจกรรมของคณะ 
- การประชาสัมพนัธ์ปัจจุบนัมีช่องทางนอ้ย ควรเพิ่มช่องทางการประชาสัมพนัธ์ต่างๆ

ใหม้ากข้ึน เพิ่มช่องทางการติดต่อเจา้หนา้ท่ีไดม้ากกวา่น้ี และใหค้งมีผูป้ระสานติดต่อ
นกัศึกษาเหมือนเดิม เน่ืองจากเป็นการส่ือสารในช่องทางท่ีไดผ้ลมากท่ีสุด 

- ระบบแบบการใหบ้ริการแบบเบจ็เสร็จ ณ จุดเดียว (One Stop Service : OSS.)  
 

4.1.2 ด้านข้อมูลการสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนับสนุนทางการศึกษา และผู้เช่ียวชาญ ด้วยวธีิการ
สัมภาษณ์ แบบทางการ และไม่เป็นทางการ 
 

 การสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาวทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 
ดว้ยการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) 
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จากการศึกษาข้อมูลพบว่าวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัย เชียงใหม่   
มีอตัราเปล่ียนแปลงเจา้หน้าท่ีผูรั้บผิดชอบปฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษาในระดบัสูง วิทยาลยัศิลปะ 
ส่ือ และเทคโนโลยี เร่ิมตน้จากการเปิดการเรียนการสอนหลกัสูตรวิทยาศาสตรดุษฎีบณัฑิต สาขาวิชา
การจดัการความรู้ เม่ือพ.ศ. 2547 โดยตั้งแต่ พ.ศ. 2547 ถึงปัจจุบนั(วนัท่ี 30 พ.ย. พ.ศ. 2557) รวมแลว้มี
จ านวนเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงานด้านบัณฑิตศึกษาถึง 10 คน ซ่ึงเป็นอัตราการท่ีสูง และระยะการ
ปฏิบติังานนอ้ยจึงท าให้ขาดประสบการณ์ในการท างาน อีกทั้งยงัขาดการจดัเก็บขอ้มูลท่ีดี รวมทั้งขาด
ระบบสอนงาน หรือระบบจดัการความรู้จากผูป้ฏิบติังาน เน่ืองจากความรู้ความเช่ียวชาญ และขอ้มูล
เป็นส่วนส าคญัในการปฏิบติังานระดบับณัฑิตอยา่งมาก โดยเฉพาะเร่ืองเก่ียวกบัขอ้มูลนกัศึกษา อาทิ 
ผลการสอบประมวลความรู้ ผลการสอบเสนอหวัขอ้โครงร่าง และผลภาษาต่างประเทศ ลว้นแลว้แต่ยงั
ไม่มีระบบจดัเก็บท่ีเอ้ืออ านวยต่อการปฏิบติัหนา้ท่ี เน่ืองจากในขั้นตอนส าเร็จการศึกษาคณะจะตอ้งท า
การตรวจสอบขอ้มูลนักศึกษาเฉพาะรายบุคคล หากขอ้มูลนกัศึกษาตกหล่นจะส่งผลกระทบต่อการ
ส าเร็จของนักศึกษา อีกทั้ งการเปล่ียนแปลงผูป้ฏิบัติงานบ่อยท าให้นักศึกษาขาดช่องทางในการ
ประสานงานเน่ืองจากนกัศึกษาจะประสานงานดา้นการเรียนโดยตรงกบัเจา้หนา้เป็นหลกั ซ่ึงสามารถ
แสดงขอ้มูลระยะเวลาการปฏิบติังานตามตาราง และรูปภาพดงัน้ี 

ตารางท่ี 4.3 ตารางแสดงระยะเวลาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกษา  
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี 

 

ล าดบัท่ี นามสมมุติ ระยะเวลาการปฏิบติังาน 

1 A 25 เดือน 

2 B 61 เดือน 

3 C 4 เดือน 

4 D 4 เดือน 
5 E 10 เดือน 

6 F 21 เดือน 

7 G 7 เดือน 

8 H 53 เดือน 

9 I 2 เดือน 

10 J 1 เดือน 
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ภาพท่ี 4.3  แสดงระยะเวลาการปฏิบติังานของเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกษา  
วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี 
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 การสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาส านกัทะเบียนและประมวลผล 

ตารางท่ี  4.4  ตารางการสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษา 
ส านกัทะเบียนและประมวลผล 

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเด็นการ
สัมภาษณ์ 

ส านักทะเบียนและประมวลผล (ระดับบัณฑิตศึกษา) 

หัวหน้าฝ่ายทะเบียนการศึกษาบัณฑิตศึกษา  
ปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน 
 

พบว่ากรณีนักศึกษากระท าการหลังก าหนด หรือกรณีหลังก าหนดกรณี
พิเศษ เป็นปัญหาท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในการท างานวงกวา้ง 
เน่ืองจากทางมหาวิทยาลยัไดจ้ดัท ากรอบระยะเวลาการศึกษาให้นกัศึกษา
ปฏิบัติตามโดยระบุวนัเวลาในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลัยอย่าง
ชัดเจน เพื่อให้กระบวนการท างานท่ีเป็นระบบและเป็นไปในทิศทาง
เดียวกนัทั้งมหาวทิยาลยั  ซ่ึงหากนกัศึกษาไม่ปฏิบติัตามกรอบระยะเวลา จะ
ส่งผลกระทบ ดงัน้ี 1. ต่อตวันกัศึกษาเองกรณีมีค่าใชจ่้ายหลงัก าหนด 2. เป็น
การเพิ่มภาระการท างานของเจ้าหน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน 3.ส่งผลกระทบต่อ
ภาพลกัษณ์การท างานของคณะ 

วธีิการควบคุม และ
การแกไ้ขปัญหา 

ควรมีการเพิ่มพูนความรู้ด้านการศึกษาให้แก่นักศึกษาได้เขา้ใจ สามารถ
ปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และร่วมกนัจากทุก
ส่วนงานท่ีเก่ียวขอ้งลดการขอกรณีหลงัก าหนด หรือกรณีหลงัก าหนดกรณี
พิเศษ โดยทางส านักทะเบียนได้มีการจัดโครงการให้ความรู้ด้านการ
ปฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาให้แก่เจ้าหน้า เพื่อน าไปใช้ในการให้ค  า
ปัญหาแก้ไขปัญหาแก่นักศึกษา  และยินดีรับฟังข้อมูลจากคณะเพื่อการ
ปรับปรุงพฒันาระบบการท างานและส่งเสริมการเรียนรู้ร่วมกนั 
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 การสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 

 

ตารางท่ี 4.5  ตารางการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็การสัมภาษณ์ บัณฑิตวทิยาลยั 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน 

การรับเข้า 
พบปัญหาและอุปสรรค ในการขอรับนอกเหนือจากรอบระยะเวลาท่ีก าหนด  
อนัเน่ืองจากขอ้จ ากดัของคณะ ท าใหผู้ป้ฏิบติัหนา้ตอ้งเร่งด าเนินการดา้นเอกสาร 
และเอกสารการรับสมคัร 
การลาพกัการศึกษา 
พบปัญหาและอุปสรรค ในกรณีด าเนินการล่าชา้กวา่ก าหนด และกรณีติดต่อ
นกัศึกษาไม่ได ้ 
การขยายระยะเวลา 
พบปัญหาและอุปสรรค ในกรณีด าเนินการล่าชา้กวา่ก าหนด และกรณีติดต่อ
นกัศึกษาไม่ได ้ 
การขอโอนเกรด 
พบปัญหาและอุปสรรค ในกรณีด าเนินการล่าชา้กวา่ก าหนด และกรณีติดต่อ
นกัศึกษาไม่ได ้และเอกสารท่ีเก่ียวของกบันกัศึกษาไม่ครบ 
การขอย้ายสาขาวิชา/คณะ 
พบปัญหาและอุปสรรค ในกรณีด าเนินการล่าชา้กวา่ก าหนด และกรณีติดต่อ
นกัศึกษาไม่ได ้และเอกสารท่ีเก่ียวของกบันกัศึกษาไม่ครบ 
ผลการสอบ และการเสนอส าเร็จการศึกษา 
      - สอบประมวลความรู้ (Qualifying Examination) 

- สอบเสนอหวัขอ้โครงร่าง 
- สอบวดัคุณสมบติั (Comprehensive Examination) 
- การสอบ (Thesis)  

กรณีส่งผลการสอบล่าชา้  และกรณีนกัศึกษาด าเนินการเร่งสอบทา้ยเทอมเพ่ือ
ประสงคจ์ะรับปริญญาใหท้นัรอบรับปริญญาเดือนมกราคม จึงท าใหเ้จา้หนา้ท่ี
รับภาระงานท่ีหนกัในช่วงส่งส าเร็จการศึกษา 
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ตารางท่ี 4.5  ตารางการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาบณัฑิตวทิยาลยั(ต่อ) 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็การสัมภาษณ์ บัณฑิตวทิยาลยั 

เจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงาน 

ปัญหาและอุปสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน 

การลาออก 
ไม่ค่อยพบปัญหา  
ทุนสนับสนุนทุนวจิยั 
พบปัญหาและอุปสรรค ในกระจายข่าวสารขอ้มลูทุนสนบัสนุนทุนวิจยัใหแ้ก่
นกัศึกษา จึงท าใหน้กัศึกษาเกิดความเขา้ใจคลาดเล่ือน  
กจิกรรมนักศึกษาระดบับัณฑิต 

- โครงการกีฬา 
- โครงการทางวิชาการ 
พบปัญหาและอุปสรรค นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาใหค้วามร่วมมือนอ้ย 

วิธีการควบคุม และ
การแกไ้ขปัญหา 

เน้นการให้ขอ้มูลกบัเจา้หน้าผูป้ฏิบัติงานคณะ และนักศึกษา ในกรณีท่ีติดต่อ
นกัศึกษาไม่ได ้ทางเจา้หนา้ท่ีบณัฑิตศึกษาจะท าการประสานงานกบัเจา้หนา้ท่ี
ระดบับณัฑิตศึกษาประจ าคณะเพ่ือขอความร่วมมือในการติดต่อนักศึกษาให้
ด าเนินการภายในก าหนด และขอความร่วมมือคณะในการประชาสัมพันธ์
ข่าวสาร 
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 การสัมภาษณ์ บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

ตารางท่ี 4.6 ตารางการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์ 

 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็การสัมภาษณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
Eng 01  Eng 02 , Eng 03 

หวัขอ้ท่ี 1 : ประวติัความ
เป็นมาของหน่วยงาน
บณัฑิตศึกษาคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

งานบริการการศึกษาคณะวิศวกรรมศาสตร์
เป็นศูนยก์ลางในการใหบ้ริการทางการศึกษา 
และสนับสนุนพัฒนางานวิชาการ และให้
ก ารสนั บ ส นุ น ก าร เรี ยน ก ารสอน ท่ี มี
ป ระ สิ ท ธิ ภ าพ  แ ล ะป ระ สิ ท ธิ ผ ล เพื่ อ
ตอบสนองความตอ้งการของนักศึกษา และ
บุคลากรของคณะวิศวกรรมศาสตร์ และ
สนับสนุนการท างานของมหาวิทยาลัยให้
ส าเร็จ ลุ ล่วงไปด้วยดี  โดยมีวิสั ยทัศน์  : 
บริการถูกตอ้ง รวดเร็ว ฉับไว คือ หัวใจของ
เรา ซ่ึงหน่วยงานบณัฑิตศึกษาเป็นส่วนหน่ึง
ของงานบริการการศึกษา มีหน้าท่ีดูแลเร่ือง
บัณ ฑิ ต ใน ส่ วน ข อ งก าร เส น อหั ว ข้ อ
วทิยานิพนธ์ การคน้ควา้อิสระ มีการดูแลรวม
ไปถึงการสอบประมวลความรู้ การสอบวดั
คุณสมบติัของนักศึกษา ดูแลตั้งแต่นักศึกษา
เร่ิมท าวิทยานิพนธ์จนกระทัง่รายงานผลการ
สอบและส่งให้นักศึกษาส าเร็จการศึกษา 
เสนออนุมติัปริญญา รวมถึงการเก็บบทความ
เพ่ือใชใ้นการประกนัคุณภาพซ่ึงตอ้งจดัเก็บ
ไวใ้นฐานขอ้มูล   

ง า น บ ริ ก า ร ก า ร ศึ ก ษ า ค ณ ะ
วศิวกรรมศาสตร์เป็นศูนยก์ลางในการ
ให้บริการทางการศึกษา โดยแบ่งแยก
การท างานเป็น 3 ส่วน 1. สาขาวิชา 2.
ภาควิชา 3. งานบริการการศึกษา โดย
ลกัษณะการท างานสาขาวิชาจะท าการ
พิจารณาประสานงานกบัอาจารยแ์ละ
นักศึกษา ก่อนส่งเร่ืองมาให้ภาควิชา
พิจารณา และส้ิน ส้ิน ท่ีงานบริการ
การศึกษาพิจารณาก่อนส่งเร่ืองไปยงั
ห น่ วย งาน ภ ายน อก ท่ี เ ก่ี ย วข้อ ง 
เน่ืองจากคณะวิศวกรรมศาตร์ มีความ
หลากหลายในสาขาวชิา และมีจ านวน
นกัศึกษามาก จึงท าการออกแบบฐาน
ระบบข้อมู ลภายในคณะเพื่ อ ให้
กระบวนการท างานท่ีมีประสิทธิภาพ
มากยิง่ข้ึน 
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ตารางท่ี 4.6 ตารางการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์(ต่อ) 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็การสัมภาษณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
Eng 01  Eng 02 , Eng 03 

หวัขอ้ท่ี2 : รายละเอียด
ของหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
และจ านวนนกัศึกษา 
ภาควชิาต่างๆในคณะ
วศิวกรรมศาสตร์ 

1. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรมและการ
บริหารการก่อสร้าง  

2. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
ปริญญาโทสาขาวชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  

3. ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล  
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมเกษตร  
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน  
ปริญญาเอก สาขาวชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล  
ปริญญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรมพลงังาน 

4. ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้มปริญญา
โท สาขาวชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม  
ปริญญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่ปริญญาโท 
สาขาวชิาวศิวกรรมเหมืองแร่  

6. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการปริญญา
โท สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 
ปริญญาโท สาขาการจดัการ
อุตสาหกรรม 
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโลจิสติกส์
และการจดัการโซ่อุปทาน 
ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมอุตสาหการ 

1. ภาควชิาวศิวกรรมโยธา 
ปริญญาโทสาขาวิชาวิศวกรรม
และการบริหารการก่อสร้าง  

2. ภาควชิาวศิวกรรมไฟฟ้า  
ปริญญาโทสาขาวชิา
วศิวกรรมไฟฟ้า  

3. ภาควชิาวศิวกรรมเคร่ืองกล 
ปริญญาโท สาขาวชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล  
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรม
เกษตร  
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรม
พลงังาน  
ปริญญาเอก สาขาวชิา
วศิวกรรมเคร่ืองกล  
ปริญญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรม
พลงังาน 

4. ภาควชิาวศิวกรรมส่ิงแวดลอ้ม
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม  
ปริญญาเอก สาขาวชิาวศิวกรรม
ส่ิงแวดลอ้ม 

5. ภาควชิาวศิวกรรมเหมืองแร่
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรม
เหมืองแร่  
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ตารางท่ี 4.6 ตารางการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์(ต่อ) 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็การสัมภาษณ์ คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
Eng 01  Eng 02 , Eng 03 

 7. ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์ปริญญา
โท สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
ป ริญ ญ า เอ ก  ส าข าวิ ช าวิ ศ วก รรม
คอมพิวเตอร์ 

6. ภาควชิาวศิวกรรมอุตสาหการ
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมอุตสา
หการปริญญาโท สาขาการ
จดัการอุตสาหกรรม 
ปริญญาโท สาขาวศิวกรรมโลจิ
สติกส์และการจดัการโซ่อุปทาน 
ปริญญาเอก สาขาวศิวกรรมอุต
สาหการ 

7. ภาควชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์
ปริญญาโท สาขาวชิาวศิวกรรม
คอมพิวเตอร์ปริญญาเอก 
สาขาวชิาวศิวกรรมคอมพิวเตอร์ 

หวัขอ้ท่ี 3 : การจดัการ
ฐานขอ้มูลนกัศึกษา 
อาจารยแ์ละบุคคลกร 

แต่เดิมคณะไดมี้การเก็บขอ้มูลนักศึกษาดว้ย
การใช้โป รแกรม  Microsoft Office Excel 
อาทิขอ้มูลการสอบวิทยานิพนธ์ มีการระบุ
วนัท่ีสอบของนักศึกษา คณะกรรมการใน
การคุมสอบ เก็บข้อมูลในส่วนของผลงาน
ทางวิชาการของนักศึกษา ซ่ึงจะตอ้งท าการ
จดัเก็บขอ้มูลอย่างดีและมีความหลากหลาย
ขอ งข้อ มู ล ม าก  แต่ ปั จ จุ บั น ได้ เ ร่ิ ม ใช้
โปรแกรมฐานขอ้มูลเพื่อให้สามารถเรียกดู
ฐานขอ้มูลให้ง่ายข้ึน ดว้ยการสร้างเวบ็ไซน์ 
ของงานบริการการศึกษาข้ึนมา โดยเปิดให้
นักศึกษาสามารถตรวจสอบผลการสอบ ผล
การเรียนของตนเองได ้แต่ไม่ไดเ้ปิดสิทธ์ให้
แกไ้ขขอ้มูลได ้เพ่ือป้องกนัความผิดพลาดท่ี
จะเกิดข้ึน 
 

เวบไซดท์ะเบียนและประมวลผล งาน
บริการการศึกษาฯ ของคณะไดเ้ขา้มา
ช่วยในการจดัการขอ้มูลเอกสารส าคญั
ทางการศึกษา ช่วยเป็นส่ือกลางในการ
ประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลข่าวสารจากงาน
บริการการศึกษา และงานทะเบียน ให้
นักศึกษาและเจ้าหน้าผู ้ปฏิบัติงาน
ท ร าบ ได้ อ ย่ า ง ร ว ด เร็ ว  โ ด ย ใ ช้
ระยะเวลาอนัสั้น 
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ตารางท่ี 4.6  ตารางการสัมภาษณ์บุคลากรสายสนบัสนุนทางการศึกษาคณะวศิวกรรมศาสตร์(ต่อ) 
 

ผลการสัมภาษณ์ผู้เช่ียวชาญ 

ประเดน็การสัมภาษณ์ ประเดน็การสัมภาษณ์ 
Eng 01  Eng 02 , Eng 03 

หวัขอ้ท่ี 3 : การจดัการ
ฐานขอ้มูลนกัศึกษา 
อาจารยแ์ละบุคคลกร
(ต่อ) 

ในส่วนของบุคคลภายนอกก็สามารถดู
ฐ าน ข้อ มู ล น้ี ได้ แ ต่ ไ ม่ ส าม ารถ แก้ ไ ข
ฐานขอ้มูลได ้

 

ปัญหาและอปุสรรคท่ี
เกิดข้ึนจากการท างาน 

การน าเทคโนโลยีเข้ามาช่วยในการท างาน
เป็นส่ิงท่ีช่วยลดระยะเวลาในการท างานอยา่ง
ดี แต่จะต้องมีการออกแบบท่ีดีเพื่อรองรับ
การใชง้าน และมีการพฒันาอยา่งต่อเน่ือง 

ในช่วงใกลจ้ะจบภาคการศึกษาก็จะมี
ก ร ณี ท่ี นั ก ศึ ก ษ าต้ อ ง รี บ ส า เร็ จ
การศึกษาเพื่อจะขอรับปริญญาให้ทนั
ตามท่ีมหาลัยก าหนด ก็จะท าให้เกิด
ความวุ่นวายทั้ งการสอบต่างๆ ซ่ึงมี
เจา้หน้าท่ีรับผิดชอบคนเดียวก็อาจจะ
ท าใหง้านเสร็จไม่ทนัได ้แต่ถา้มีระบบ
ฐานขอ้มูลมาช่วยก็จะท าให้การคน้หา
เอกสารต่างๆเป็นไปดว้ยความสะดวก
ข้ึน และรวดเร็วยิง่ข้ึน 

วธีิการควบคุม และการ
แกไ้ขปัญหา 

ไดมี้การประเมินระบบเวป๊ไซด์ทะเบียนและ
ประมวลผล งานบริการการศึกษาฯ ของคณะ 
และจดัเจา้หนา้ท่ีพฒันาระบบโดยเฉพาะดา้น 

เสนอปัญหาท่ีพบในการท างาน แจ้ง
ต่อหัวหน้างาน โดยหัวหน้างานจะ
เป็นผูรั้บไปปรับปรุงระบบการท างาน
ของคณะต่อไป  

ขอ้เสนอแนะ แนะน าในการออกแบบระบบฐานขอ้มูล เพื่อ
ใชใ้นการปฏิบติังาน ควรค านึงถึงปัจจยัหลาย
ดา้นเช่น ตวัช้ีวดั (KPI) การประกนัคุณภาพ 
ระเบี ยบ เก่ียวกับบัณ ฑิตศึกษา งานวิจัย 
อาจารยป์ระจ าบณัฑิตคือใคร ท าอะไร ภาระ
งานของอาจารย์ไม่เกินเท่าไหร่ พร้อมทั้ ง
ตรวจสอบเง่ือนไขต่างๆ เพ่ือสามารถน า
ขอ้มูลต่างๆ 
ท่ีตอ้งการไปใชไ้ดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพต่อไป 

หากนักศึกษาทราบขอ้มูลข่าวสาร ท่ี
แจง้อยา่งถูกตอ้งและรวดเร็ว นกัศึกษา
ก็จะสามารถวางแผนการศึกษาได้
อยา่งถูกตอ้ง และลดภาระผูป้ฏิบติังาน
ในการติดตามเอกสาร และช้ีแจ้ง
ขั้นตอนต่างๆ 
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4.2 ผลการวเิคราะห์ข้อมูล 
 

จากการส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในดา้นกฎ ระเบียบ และ
ขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสรุปไดว้า่นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ี
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ยงัขาดความรู้ความเขา้ใจในระเบียบขั้นตอนการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา โดย
นกัศึกษามีความเขา้ใจนอ้ยท่ีสุด 5 เร่ืองแรกจาก 20 หวัขอ้ ไดแ้ก่ 1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา (ตอบ
ถู ก เพี ย ง  8% )  2 .  เ ร่ื อ ง เที ย บ โ อน ก ระ บ วน วิ ช าแ ล ะ ห น่ ว ย กิ ต (ต อ บ ถู ก เพี ย ง  9% )   
3. การสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ(ตอบถูกเพียง 11%) 4. อกัษรล าดบัขั้น I  (ตอบถูกเพียง 
17%) 5. เร่ืองขอขยายระยะเวลา (ตอบถูกเพียง 18%) นอกจากน้ีแลว้ยงัพบวา่สาเหตุท่ีท าให้นกัศึกษา
ไม่อ่านระเบียบ ขอ้บงัคบั เน่ืองจากนกัศึกษาส่วนใหญ่เป็นนกัศึกษาภาคพิเศษ )เรียนวนัเสาร์-อาทิตย์ (
และบุคคลท างานในวนัเวลาราชการ นอกจากน้ีแลว้ยงัตอ้งรับภาระการดูแลครอบครัว จึงไม่สามารถ
อ่าน หรือท าความเขา้ใจในระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาไดท้ั้งหมด เน่ืองจากระเบียบ มีจ านวนมาก
และยากต่อการท าความเขา้ใจในเวลาอนัสั้ น และจากขอ้มูลการสัมภาษณ์ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีงานระดบั
บัณฑิตศึกษา และผู ้เช่ียวชาญ พบว่าปัญหาหลักท่ีกระทบต่อการท างานของเจ้าหน้าท่ีระดับ
บณัฑิตศึกษา พบวา่กรณีนกัศึกษากระท าการหลงัก าหนด หรือกรณีหลงัก าหนดกรณีพิเศษ เป็นปัญหา
ท่ีส าคัญท่ีก่อให้เกิดผลกระทบในการท างานวงกวา้ง เน่ืองจากทางมหาวิทยาลัยได้จัดท ากรอบ
ระยะเวลาการศึกษาให้นกัศึกษาปฏิบติัตามโดยระบุวนัเวลาในปฏิทินการศึกษาของมหาวิทยาลยัอยา่ง
ชดัเจน เพื่อให้สามารถปฏิบติัไดใ้นทิศทางเดียวกนัทั้งมหาวิทยาลยั  หากนกัศึกษาไม่ปฏิบติัตามกรอบ
ระยะเวลา จะส่งผลกระทบ ดงัน้ี 1. ต่อตวันักศึกษาเองกรณีมีค่าใช้จ่ายหลงัก าหนด 2. เป็นการเพิ่ม
ภาระการท างานของเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบัติงาน หลายส่วนงานตามขั้นตอนแต่ละเร่ือง อาทิ เจ้าหน้าท่ี
บณัฑิตศึกษาระดบัคณะ เจา้หนา้ท่ีบณัฑิตวทิยาลยั เจา้หนา้ท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผล ซ่ึงปัญหา
ดงักล่าวเป็นปัญหาท่ีหลายหน่วยงานใหค้วามส าคญัและพยามผลกัดนัใหไ้ม่เกิดกรณีหลงัก าหนด โดย
มีแนวทางการแกไ้ขปัญหาคือเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นกัศึกษา และก าชบัให้นกัศึกษาปฏิบติัตามกฎของ
มหาวิทยาลัย ดังนั้ นนักศึกษาจะต้องเป็นผู ้รับผิดชอบในการปฏิบัติตนให้ถูกต้องตามขั้นตอน 
กฎระเบียบของมหาวิทยาลยั เน่ืองจากเป็นจุดเร่ิมตน้ของกระบวนการศึกษาต่างๆ และเป็นจุดเร่ิมตน้
ของกรณีหลงัก าหนดหากนกัศึกษาไม่ปฏิบติัตาม ซ่ึงจะส่งผลกระทบต่อหน่วยงานอ่ืนๆ ต่อไป ในการ
น้ีผูว้ิจ ัยจึงได้จัดท าแผนภาพความรู้ ในใน 5 เร่ืองเป็นล าดับแรก เพื่อใช้ในการเผยแพร่ข้อมูลแก่
นกัศึกษาไดป้ฏิบติัตามอยา่งถูกตอ้ง และออกแบบใหส้ามารถเรียกใชข้อ้มูลไดส้ะดวกรวดเร็ว 
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4.3 การตรวจสอบองค์ความรู้ 
 

จากการวิ เคราะห์ผลจากแบบสอบถามความ รู้ความเข้าใจของนัก ศึกษาระดับ
บัณฑิตศึกษา ในด้านกฎ ระเบียบ และข้อบังคับต่าง ๆ ท่ี เก่ียวข้องสรุปได้ว่านักศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษาของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ซ่ึงไดพ้บวา่นกัศึกษาตอ้งเพิ่มพูนความรู้ 5 เร่ือง
เพื่อใหน้กัศึกษาไดเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีถูกตอ้งอนัไดแ้ก่ 

1. การลงทะเบียนกระบวนวชิา  
2. เร่ืองเทียบโอนกระบวนวชิาและหน่วยกิต    
3. การสอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ  
4. อกัษรล าดบัขั้น I    
5. เร่ืองขอขยายระยะเวลา  
 

ผูว้ิจ ัยได้ท าการตรวจสอบข้อมูลจากระเบียบ  ข้อบังคับ และประกาศมหาวิทยาลัย  
ไดส้รุปเป็นแผน่ความรู้ 5 เร่ือง โดยไดท้  าการออกแบบใหส้ามารถท าความเขา้ใจง่ายไม่ยุง่ยากทบัซ้อน 
มีรูปแบบท่ีไม่เป็นทางการจนเกินไปเพื่อดึงดูดความสนใจของผูอ่้าน อีกทั้งยงัไดท้  าการตรวจสอบองค์
ความรู้ ท่ีระบุในเอกสารจากผูเ้ช่ียวชาญ ผูป้ฏิบติัหน้าท่ีระดบับณัฑิตศึกษา และแกไ้ขโดยได้ท าการ
ปรับปรุงจนกลายเป็นแผน่ความรู้ท่ีสมบูรณ์ ปรากฏดงัภาพดา้นล่างน้ี 
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ภาพท่ี 4.4  แผน่ภาพความรู้การลงทะเบียนกระบวนวชิา 
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ภาพท่ี 4.5 แผน่ภาพความรู้เร่ืองเทียบโอนกระบวนวชิาและหน่วยกิต 
 



 

61 
 

 
 

ภาพท่ี 4.6 แผน่ภาพความรู้การสอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
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ภาพท่ี 4.7 แผน่ภาพความรู้อกัษรล าดบัขั้น I    
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ภาพท่ี 4.8 แผน่ภาพความรู้เร่ืองขอขยายระยะเวลา 
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4.4 การสร้างระบบการจัดการความรู้ เพือ่สนับสนุนการด าเนินงาน 

จากการศึกษาข้อมูลจากงานบริการการศึกษาและพัฒนาคุณภาพนักศึกษา ข้อมูลจาก
นกัศึกษา และการสัมภาษณ์จากผูเ้ช่ียวชาญงานระดบับณัฑิตศึกษา พบวา่นกัศึกษายงัขาดความรู้ดา้น
กฎระเบียบ ขอ้บงัคบั ด้านการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ดว้ยปัจจยัความแตกต่างของระบบการศึกษา
รับบณัฑิตศึกษากบัระดบัปริญญาตรี ดา้นภาระหนา้ท่ีท่ีตอ้งดูแลครอบครัว ดา้นภาระการท างาน และ
เน้ือหาระเบียบท่ีมีความอยากต่อการท าความเขา้ใจ ซ่ึงนกัศึกษาส่วนใหญ่จะไม่อ่านศึกษาขอ้มูลแต่จะ
ใชว้ธีิสอบถามเจา้หนา้ท่ีปฏิบติังานเป็นส่วนใหญ่ รวมถึงอาจารยใ์นระดบับณัฑิตศึกษาบางท่าน 

ผลจากแบบสอบถามความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ในดา้นกฎ ระเบียบ 
และขอ้บงัคบัต่าง ๆ ท่ีเก่ียวขอ้งสรุปได้ว่านักศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยี จ  าเป็นท่ีจะตอ้งเพิ่มพูนความรู้ใน 5 เร่ืองเบ้ืองตน้ไดแ้ก่ 1. การลงทะเบียนกระบวนวิชา 2. 
เร่ืองเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิต   3. การสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 4. อกัษร
ล าดบัขั้น I   5. เร่ืองขอขยายระยะเวลา เพื่อให้นักศึกษาไดเ้ขา้ใจขอ้มูลท่ีถูกตอ้งผู ้วิจยัจึงไดอ้อกแบบ
แผน่ภาพความรู้ทั้ง 5 เร่ือง เพื่อเป็นตน้แบบในการเผยแพร่ให้ความรู้กบันกัศึกษา ทั้งน้ีเพื่อให้สะดวก
รวดเร็วต่อการเผยแพร่และเขา้ถึงขอ้มูลดงักล่าว ผูว้จิยัไดน้ าองคค์วามรู้ท่ีสังเคราะห์ไดม้าพฒันาระบบ
การจดัการความรู้เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานตน้แบบ โดยอาศยัเคร่ืองมือการจดัการระบบสาระ
สนเทศท่ีพึงประสงค์ในการจดัการความรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกิจกรรมการจดัการความรู้  
โดยได้จัดท า เว็บไซต์ (Website) ด้วยโปรแกรมประยุกต์บน เว็บ  ห รือ เรียก โดยทับศัพท์ว่า 
 เว็บแอปพลิเคชัน (Web Application) คือโปรแกรมประยุกต์ท่ีเข้าถึงด้วยโปรแกรมค้นดูเว็บผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์อยา่งอินเทอร์เน็ตหรืออินทราเน็ตในการออกแบบ เน่ืองจากเคร่ืองน้ีสามารถใช้
ส าหรับเผยแพร่องคค์วามรู้ไดเ้ป็นอยา่งดี อีกทั้งยงัสามารถออกแบบการใชง้านให้สอดคลอ้งกบัความ
ตอ้งการของนักศึกษาตามค าเสนอแนะในแบบสอบถามได้ ซ่ึงนอกจากน้ีในปัจจุบนัการเขา้ถึงเว็บ
แอพพลิเคชัน่ นั้นสะดวกสบายสามารถเขา้ถึงไดง่้ายและไม่ตอ้งท าการติดตั้งเคร่ืองมือใด ๆ เพิ่มเติมลง
ในเคร่ืองคอมพิวเตอร์หรือบนอุปกรณ์สมาร์ตโฟน (Smart Phone) ไดท้ั้งระบบปฏิบติัการแอนดรอยด ์
(Android) และไอโอเอส(iOS)  ดว้ยการใชโ้ครงสร้างการพฒันาดว้ยภาษา PHP ซ่ึงมีความง่ายในการ
พฒันาและการออกแบบ โดย ขอ้ดีคือ เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถท างานร่วมกบัระบบ
เว็บไซต์ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี ได้ ท าให้เว็บแอพพลิเคชัน (Web Application) ท่ี
พฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใชง้านไดจ้ริงและไม่ก่อให้เกิดปัญหากบัระบบอ่ืนของเวบ็ไซต์
เดิม ซ่ึงหากเป็นการพฒันาดว้ยโครงสร้างอ่ืนนั้นอาจจะตอ้งท าการแกไ้ขตวัระบบเวบ็ไซตข์องวทิยาลยั
ศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ซ่ึงจะก่อให้ขอ้ผิดพลาดต่อระบบอ่ืนๆ ได ้  จึงท าให้โปรแกรมประหยดั
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ตน้ทุนในการออกแบบและพฒันาระบบ อีกทั้ งวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี ยงัจะสามารถ
พฒันาระบบตน้แบบให้ใชง้านไดอ้ย่างมีประสิทธิภาพต่อไปได ้ในเบ้ืองตน้น้ีเจา้หน้าท่ีบณัฑิตศึกษา
เป็นผูดู้แลระบบ ในการตอบค าถามนักศึกษา และเป็นผูก้  าหนดการเขา้ถึงของขอ้มูลการศึกษาของ
นกัศึกษา ดงัจะแสดงในภาพดานล่างน้ี 

ส่วนท่ี 1 หน้าหลกั คือหน้าแรกท่ีเปิดระบบมาแลว้จะเจอหน้าน้ี โดยผูว้ิจยัไดอ้อกแบบเป็น
หน้าท่ีส าหรับไวแ้จง้ขอ้มูลข่าวสารแก่นกัศึกษา อาทิ ข่าวงานบริการการศึกษา/ข่าวประชาสัมพนัธ์/
ข่าวทุนการศึกษา อีกทั้งยงัจดัท าลิงคเ์วบ็ไซตห์น่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งเพื่อให้นกัศึกษาสามารถหาขอ้มูล
เพิ่มเติมได ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.9 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 1 
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ภาพท่ี 4.10 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 2 

 
ส่วนท่ี 2 กฎระเบียบ หน้าน้ีจะเป็นการรวบรวมระเบียบท่ีเก่ียวข้องกับการท างานด้าน

บณัฑิตศึกษา หน้าน้ีจะเป็นประโยชน์ต่อเจา้หน้าผูป้ฏิบติังานในการสืบคน้ขอ้มูลระเบียบท่ีเก่ียวขอ้ง
กบัการท างานโดยตรง โดยท่ีไม่ตอ้งไปเปิดจะแหล่งอ่ืนท่ีกระจดักระจายในหลายหน่วยงาน อาทิ
ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ระเบียบมหาวิทยาลัยเชียงใหม่ ประกาศมหาวิทยาลัยเขียงใหม่ 
ประกาศบณัฑิตวทิยาลยัเชียงใหม่  
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ภาพท่ี 4.11 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 3 

 
 

ส่วนท่ี 3 Knowledge หรือหนา้ความรู้ ผูว้ิจยัไดท้  าการออกแบบแผน่ความรู้ใน ขั้นตอนใน
การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และ5 เร่ืองท่ีนกัศึกษาวิทยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีควรรู้มากท่ีสุด
จากการเก็บขอ้มูลการส ารวจความรู้ความเขา้ใจของนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา คือ 1. การลงทะเบียน
กระบวนวิชา 2. เร่ืองเทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิต 3. การสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบ
อิสระ 4. อกัษรล าดบัขั้น I   5. เร่ืองขอขยายระยะเวลา 
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ภาพท่ี 4.12 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 4 
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ภาพท่ี 4.13 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 5 
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ภาพท่ี 4.14 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 6 
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ภาพท่ี 4.15 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 7 
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ภาพท่ี 4.16 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 8 
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ภาพท่ี 4.17 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 

งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 9 
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ภาพท่ี 4.18 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 10 
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ส่วนท่ี 4 อาจารย ์หนา้น้ีจะรวบรวมอาจารยผ์ูส้อนระดบับณัฑิตศึกษาทุกสาขาวิชา  โดยจะ
ระบุความเช่ียวชาญของอาจารยแ์ต่ละดา้น เพื่อประกอบในการใหค้  าปรึกษาแก่นกัศึกษา  

 
 

 
 

 
ภาพท่ี 4.19 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 

งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 11 
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ภาพท่ี 4.20 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 12 
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ส่วนท่ี 5 เป็นการตรวจสอบถานะของนกัศึกษาเฉพาะรายบุคคล ซ่ึงส่วนน้ีไดอ้อกแบบให้
เช่ือมโยงกบัระบบของบณัฑิตวิทยาลยั ท่ีได้ท าการออกแบบไวแ้ลว้ ซ่ึงนักศึกษาจะสามารถสืบคน้
ขอ้มูลไดจ้ะตอ้งมีรหสันกัศึกษา และเลขบตัรประชาชนของตนเอง 

 

 
 

ภาพท่ี 4.21 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 13 

 
ส่วนท่ี 6  โครงสร้างการท างานระดบับณัฑิตศึกษาของวทิยาลยัศิลปะส่ือและเทคโนโลย ี

และขอ้มูลการติดต่อ หน่วยงาน 3 หน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้งระดบับณัฑิตศึกษา 
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ภาพท่ี 4.22 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 14 

 
ส่วนท่ี 7 หน้าค าถามค าตอบ (Question and Answer : Q&A) ไวส้ าหรับให้นกัศึกษาถาม

ค าถามเก่ียวกบัการศึกษา โดยจะมีเจา้หนา้ท่ีผูรั้บผดิชอบด าเนินการตอบค าถาม 
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ภาพท่ี 4.23 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 15 

 

 
 

ภาพท่ี 4.24 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 16 
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ส่วนท่ี 8 เป็นระบบฐานข้อมูลด้านการศึกษาของนักศึกษา โดยจะไม่ท าการเผยแพร่
ภายนอกใชเ้พื่อการสนบัสนุนกระบวนการของเจา้หนา้ผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา โดยระบบน้ีจะ
มีหน้าท่ีในการจดัเก็บข้อมูลด้านเอกสารการสอบต่างๆ และสามารถออกรายงานเพื่อเสนอส าเร็จ
การศึกษาได ้

 

 
 

ภาพท่ี 4.25 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 17 
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นอกจากน้ีแลว้ผูอ้อกแบบยงัไดจ้ดัท าระบบการเก็บขอ้มูลสถิติในการเยีย่มชม 
 

 
 

ภาพท่ี 4.26 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 18 

 

 
 

ภาพท่ี 4.27 ระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนบัสนุนการด าเนินงาน 
งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 19 
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4.5 การประเมินผลการใช้งานระบบ 
 

หลงัจากท่ีได้ท าการออกแบบระบบการจดัการความรู้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงานงาน
บริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา  )ระดบับณัฑิตศึกษา(   เพื่อให้มีความครบถว้น ตรงต่อ
ความตอ้งการของผูใ้ชง้าน ผูว้ิจยัจึงไดท้  าการออกแบบการประเมินผลการใช้งานระบบฯ ดว้ยวิธีการ
ท าแบบสอบถามออนไลน์ด้วยกูเกิลด็อก ( Google Docs) เพื่อง่ายต่อการส่งข้อมูลให้นักศึกษา 
เน่ืองจากมีนักศึกษาท่ีมีภูมิล าเนาอยู่ต่างจังหวดัจ านวนมาก กูเกิลด็อก ( Google Docs) ซ่ึงเป็น 
เว็บแอพพลิเคชัน  (Web Application) โดยเลือกใช้เคร่ืองมือกูเกิลฟอร์ม (Google Form) ในการ
ออกแบบอีกคร้ัง โดยท าการสอบถามนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาทุกหลกัสูตร แบบสอบถามท าการ
แบ่งเป็น 3 ส่วนหลกั ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป ส่วนท่ี 2 ระดบัความพึงพอใจ ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น และ
ขอ้เสนอแนะ ดงัภาพท่ีปรากฏดา้นล่างน้ี 

 

 
ภาพท่ี 4.28 แบบการประเมินผลการใชง้านระบบโดยเลือกใชเ้คร่ืองมือ 

การท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form 1) 
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ภาพท่ี 4.29 แบบการประเมินผลการใชง้านระบบโดยเลือกใชเ้คร่ืองมือ 
การท าแบบสอบถามออนไลน์ (Google Form 2) 

 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 2  ขอ้ 
 

ตารางท่ี 4.7 ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 2 ขอ้ 
 

ส่วนท่ี 1 ขอ้มูลทัว่ไป 2  ขอ้ 
1.  เพศ จ านวน ร้อยละ 
           ชาย 6 31.58 
           หญิง 13 68.42 

รวม 19 100 
2.  ระดบัการศึกษา จ านวน ร้อยละ 
           ปริญญาโทสาขาวชิาวศิวกรรมซอฟตแ์วร์ 12 63.16 
           ปริญญาโทสาขาวชิาการจดัการความรู้ 6 31.58 
           ปริญญาเอกสาขาวชิาการจดัการความรู้ 0 0 

รวม 18 100 
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ส่วนท่ี 2  ระดบัความพึงพอใจ 5 ขอ้ 
 

ตารางท่ี 4.8 ส่วนท่ี 2 ขอ้มูลทัว่ไป และความคิดเห็นของผูต้อบแบบสอบถาม 2 ขอ้ 
 

 
อนัดบั 

 
ขอ้ค าถาม 

มาก
ท่ีสุด 

มาก ปาน
กลาง 

นอ้ย นอ้ย
ท่ีสุด 

สรุป
ร้อยละ 

5 4 3 2 1 % 
1 แสดงใหเ้ห็นภาพลกัษณ์ของการสร้างกระบวนการ

ท างานของหน่วยบณัฑิตศึกษาแบบใหม่ 
5 12 2 0 0 83.16 

2 สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ไดส้ะดวกรวดเร็ว 9 9 1 0 0 88.42 
3 สามารถเขา้ใจ และปฏิบติัตามขั้นตอนได ้ 4 14 1 0 0 83.16 
4 สามารถก่อใหเ้กิดกระบวนการเรียนรู้ และ

แลกเปล่ียนความคิดเห็นได ้
6 9 4 0 0 82.11 

5 ขอ้มูลเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน 9 9 1 0 0 88.42 
 

จากการสรุปแบบสอบถามพบวา่ผูต้อบแบบสอบถามส่วนใหญ่เป็นเพศหญิงคิดเป็นร้อยละ 
68.42 และเป็นเพศชาย ร้อยละ 31.58 ส่วนใหญ่ศึกษาในระดับการศึกษาปริญญาโทสาขาวิชา
วิศวกรรมซอฟต์แวร์ร้อยละ 63.16  และปริญญาโทสาขาวิชาการจดัการความรู้ร้อยละ 31.58  จากผล
การการประเมินระดับความพึงพอใจของผูใ้ช้งานแบบการประเมินผลการใช้งานระบบจากวิธี
แบบสอบถามออนไลน์ ด้วย เค ร่ืองมือกู เกิลฟอร์ม (Google Form) จ  านวน 5 ข้อ จากผู ้ตอบ
แบบสอบถามพบวา่ อนัดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 2 ดา้น คือ สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ไดส้ะดวกรวดเร็ว 
และขอ้มูลเป็นประโยชน์ต่อผูใ้ช้งาน คิดเป็นร้อยละ 88.42  เท่ากนั อนัดบัต่อมา 2 ดา้น คือ แสดงให้
เห็นภาพลกัษณ์ของการสร้างกระบวนการท างานของหน่วยบณัฑิตศึกษาแบบใหม่ และสามารถเขา้ถึง
ขอ้มูล ไดส้ะดวกรวดเร็วและอนัดบัสุดทา้ยคือสามารถก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปล่ียน
ความคิดเห็นได ้คิดเป็นร้อยละ82.11 ตามล าดบั 

ส่วนท่ี 3 ความคิดเห็น และขอ้เสนอแนะ 

3.1 หากหน่วยบณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะส่ือ และ เทคโนโลยี จะให้เป็นแหล่งขอ้มูลกลางใน
การท างาน และประชาสัมพนัธ์ดา้นการศึกษา  ท่านยนิดีท่ีจะใชง้านระบบน้ี หรือไม่ 

- ยนิดี  511   %           
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3.2 ขอ้เสนอแนะในการปรับปรุง 
- ดีมาก 
- ใหก้ าลงัใจ เป็นงานท่ีดีมากๆ  
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บทที ่5 

สรุป อภปิรายผล และข้อเสนอแนะ 

 

การคน้ควา้แบบอิสระคร้ังน้ี เป็นการใช้แนวความคิดการจดัการความรู้  เพื่อแกไ้ขปัญญา
กรณีศึกษาของในการปฏิบัติงานงานบริการการศึกษาและพฒันานักศึกษา  (ระดับบณัฑิตศึกษา)  
วิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ เพื่อสร้างระบบการจดัการความรู้เพื่อ
สนับสนุนการด าเนินงาน งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนักศึกษา (ระดับบณัฑิตศึกษา) 
ผู ้วิจ ัยได้สรุปตามกระบวนการบริหารจัดการความรู้ ด้วยกรอบทฤษฏีการเรียน รู้ขณะท างาน  
(Learning in Action)  เพื่อให้ไดข้อ้มูลอยา่งครบถว้น ในการวางแผนการการพฒันาระบบการท างาน 
โดยทฤษฏีขณะท างาน  (Learning in Action) ท่ี เน้นการแก้ไขปัญหาท่ี เกิดจากการท างานใน
ชีวิตประจ าวนั  เพื่อพฒันากระบวนการท างานให้ดียิ่งข้ึน ลดความผิดพลาดในการท างาน ซ่ึงไดเ้ลือก
การเก็บข้อมูลออกเป็น 2 วิธีการ คือ1. การเรียนรู้โดนสืบความลับ(Intelligence Learning) 2. การ
เรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) ซ่ึงไดก้ล่าวไวใ้นบทท่ี 3 โดยมีขอ้สรุปผลการศึกษา 
ดงัน้ี  

5.1 สรุปผลการศึกษา 
5.2 อภิปรายผลการศึกษา 
5.3 ปัญหาและอุปสรรค 
5.4 ขอ้เสนอแนะ 

 
5.1 สรุปผลการศึกษา 

ผู้วิจัยได้ ศึกษาหาข้อมูลของงานบ ริการการศึกษา และพัฒนาคุณภาพนัก ศึกษา  
ระดบับณัฑิตศึกษา  วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ โดยน าทฤษฏีการเรียนรู้
ขณะท างาน (Learning in Action) มาเป็นกรอบแนวคิดในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ เพื่อให้ไดข้อ้มูล
อยา่งครบถว้นสามารถน าขอ้มูลมาวเิคราะห์  
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โดยผูว้ิจยัได้เลือกท าการศึกษาขอ้มูลจาก ด้วยวิธีการสืบความลบั (Intelligence Learning)  
เป็นล าดับแรก เป็นการเรียนรู้โดยการสืบความจากองค์กรคู่แข่งขนั หรือองค์กรลักษณะเดียวกัน  
โดยเร่ิมจากการคน้หา (Search) ข้อมูลต่างๆ ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งด้านการศึกษาระดับบณัฑิตศึกษา 
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ รวม 55 ฉบบั การสอบถาม (Inquiry) โดยการสอบถามจากนักศึกษาจากการ
ออกแบบสอบถามวดัความรู้ความเขา้ใจนกัศึกษา เก่ียวกบักฎระเบียบขั้นตอนการศึกษา 20 ขอ้ พบวา่
นกัศึกษาไม่ไดใ้ห้ความส าคญักบักระบวนการปฐมนิเทศ ท าให้ไม่ทราบกฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั ต่างๆ 
โดยเร่ืองท่ีนักศึกษาตอบผิดมากท่ีสุด 5 ข้อแรก จาก 20 ข้อ ได้แก่ 1.การลงทะเบียนกระบวนวิชา   
2. เทียบโอนกระบวนวิชาและหน่วยกิต  3.การสอบวิทยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ  4. การแก้
อกัษรล าดบัขั้น I  5. การขยายระยะเวลาการศึกษา 

อีกทั้งยงัได้ท าการสอบถามเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังานในคณะท่ีมีองค์ประกอบการท างานท่ี
คลา้ยคลึงกนั ในการน้ีไดท้  าการสัมภาษณ์คณะวิศวะกรรมศาสตร์ พบวา่ปัญหาท่ีส่งผลกระทบต่อการ
ปฏิบติังาน คือการเกิดกรณีหลงัก าหนด และการด าเนินดา้นเอกสารมีความยุง่ยากเน่ืองจากมีนกัศึกษา
ในความดูแลจ านวนมาก และมีความหลากหลายของสาขาวิชา  และขั้นตอนสุดทา้ยของวิธีการสืบ
ความลับ (Intelligence Learning)  คือการเฝ้าสังเกต ติดตาม(Observation) โดยมีการติตามข้อมูล  
เพื่อวิเคราะห์ขอ้มูลถึงสถานการณ์ในอดีตและปัจจุบนั โดยการสอบถามเปรียบเทียบวิธีกระบวนการ
แกไ้ขปัญหา เพื่อน าขอ้มูลมาวเิคราะห์ใหส้อดคลอ้งกบัองคก์รเราในขั้นตอนต่อไป 

ในขั้นต่อของการเรียนรู้จากประสบการณ์ (Experiential Learning) จะวิธีท่ีมุ่งเน้นเฉพาะ
ประสบการณ์ของตนเอง โดยไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญภายในองค์ และหน่วยงานท่ีเก่ียวขอ้ง 
อาทิ ส านักทะเบียนและประมวลผล บณัฑิตวิทยาลยั เพื่อท าการตรวจสอบองค์ความรู้  โดยวิธีการ
ศึกษาผลสะทอ้น (Reflect) และทบทวนเหตุการณ์ (Review) เพื่อช่วยให้เกิดความเขา้ใจและเกิดการ
เรียนรู้จากประสบการณ์ น าไปสู่การพฒันาปรับปรุงตนเอง ปรับปรุงงาน และการแกปั้ญหาต่างๆได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากข้ึน ดังน้ี โดยผูป้ฏิบัติงานระดับบัณฑิตศึกษาได้มีการทบทวน(Review) 
กระบวนการท างานในอดีต และศึกษาผลสะทอ้น (Reflect) เพื่อหาสาเหตุของปัญหาในกระบวนการ
ท างานระดบับณัฑิตศึกษา  จึงคน้พบปัญหาท่ีส่งผลต่อการท างาน 2 ส่วนดงัน้ี 

1. นกัศึกษา 
(Review) นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ขาดความรู้ความเขา้ใจในกระบวนการ ขั้นตอน
การด าเนินงานระดบับณัฑิตศึกษา ตามกฎระเบียบ และขอ้บงัคบัของมหาวทิยาลยั จึงท า
ใหเ้กิดขอ้ผิดพลาดในกระบวนการศึกษา และขั้นตอนการด าเนินงานระดบับณัฑิตศึกษา 
จนก่อใหเ้กิดกรณีหลงัก าหนดเป็นกรณีพเิศษ  
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(Reflect) อนัเน่ืองมาจากนกัศึกษาขาดแหล่งขอ้มูลในการในการสืบคน้ท่ีครบ
องคป์ระกอบดา้นการศึกษา และขอ้มูลส่วนใหญ่ถูกจดัให้อยูใ่นรูปแบบเอกสารท่ียากต่อ
การท าความเขา้ใจ ซ่ึงนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาส่วนใหญ่เป็นผูท่ี้ท  างานประจ ามีภาระ
ท่ีตอ้งท างานและดูแลครอบครัว จึงท าใหก้ารสอบถาม หรือการขอขอ้มูลจากเจา้หนา้ท่ี 
ส่วนใหญ่กระท าในเวลานอกราชการ จึงเป็นการเพิ่มภาระการท างานของเจา้หนา้ท่ี
ผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิต 

2. เจา้หนา้ท่ี 
(Review) เจา้หน้าท่ีระดบับณัฑิตศึกษามีการเปล่ียนแปลงบ่อย(พ.ศ.2547-2557 รวม 10 
คน) ขาดระบบสอนงาน อีกทั้งเกิดการเปล่ียนแปลงทางการบริหารของมหาวิทยาลยั จาก
ระบบราชการเปล่ียนเป็นสถาบันอุดมศึกษาในก ากับของรัฐบาล หรือท่ีเรียกว่า 
"มหาวิทยาลัยนอกระบบ"  ท่ีมีการบริหารการจัดการอิสระแยกจากระบบราชการ 
(Autonomous University) 
 (Reflect) จึงท าให้เกิดความเปล่ียนแปลงดา้นระเบียบขอ้บงัคบัต่างๆ ตามมา ตลอดจน
การเปล่ียนแปลงผูบ้ริหาร จึงไม่มีผูท่ี้เช่ียวชาญภายในคณะ เน่ืองจากต้องเรียนรู้การ
ท างานใหม่และมีอตัราการเปล่ียนงานสูง 

 
โดยหลงัจากท่ีผูว้ิจยัไดใ้นน าทฤษฏีการเรียนรู้ขณะท างาน (Learning in Action) ในการสืบ

หาขอ้มูล และวิเคราะห์ เพื่อให้สอดคล้องกบัลกัษณะของหน่วยงาน จึงไดส้ังเคราะห์ไดอ้อกมาเป็น
แผ่นภาพความรู้ในลักษณะของแผ่นภาพความรู้ ในเร่ือง 5 เร่ืองแรก อันได้แก่ 1.การลงทะเบียน
กระบวนวชิา  2. เทียบโอนกระบวนวชิาและหน่วยกิต  3.การสอบวิทยานิพนธ์ /การคน้ควา้แบบอิสระ 
4. การแกอ้กัษรล าดบัขั้น I  5. การขยายระยะเวลาการศึกษา ตามล าดบั (แผนภาพความรู้ระบุในบทท่ี 
4) จากขอ้บงัคบัดา้นการศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีนกัศึกษาตอบผดิมากท่ีสุด เพื่อถ่ายทององคค์วามรู้จากตวั
บุคคลในระบบเจา้หน้าท่ีผูเ้ช่ียวชาญระดบับณัฑิตศึกษา ให้นกัศึกษาเรียนรู้ในลกัษณะของแผ่นภาพ
ความรู้ ซ่ึงอธิบายในรูปของขั้นตอนกระบวนการ หรือผงังาน (Flowchart) ท่ีผา่นการกลัน่กรองขอ้มูล
ความถูกตอ้ง และจดัเรียงให้อยูใ่นรูปแบบท่ีสามารถเรียนรู้ไดอ้ยา่งรวดเร็ว โดยใส่เทคนิค และขั้นตอน
เฉพาะท่ีจ าเป็นต่อนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลยี โดยเฉพาะเพื่อแกไ้ข
ปัญหานกัศึกษาท่ีมีเวลาจ ากดั และเขา้ใจความหมายของระเบียบคลาดเคล่ือน เน่ืองจากในระเบียบส่วน
ใหญ่จะเขียนในลักษณะเป็นทางการ จากนั้นจึงน าแผ่นภาพความรู้ ซ่ึงอธิบายในรูปของขั้นตอน
กระบวนการ หรือผงังาน (Flowchart) มาผนวกกบัเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีช่วยในการจดัการท่ีเรียกวา่
เวบ็ไซต ์(Website) โดยมีจุดมุงหมายใหเ้ป็นระบบจดัการความรู้ (Knowledge Management System)  
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ผูว้ิจยัไดน้ าเทคโนโลยีระบบเวบ็ไซต ์(Website) เขา้มาช่วยเป็นเพียงเคร่ืองมือในการจดัเก็บ
องคค์วามรู้ของหน่วยงาน และเป็นศูนยก์ลางในการจดัเก็บขอ้มูล โดยอาศยัเคร่ืองมือการจดัการระบบ
สาระสนเทศท่ีพึงประสงค์ในการจดัการความรู้ท่ีตอบสนองความตอ้งการของกิจกรรมการจดัการ
ความรู้  โดยไดจ้ดัท าเวบ็ไซต์ (Website) ดว้ยโปรแกรมประยุกต์บนเวบ็ เน่ืองจากสามารถใช้ส าหรับ
เผยแพร่องค์ความรู้ได้เป็นอย่างดี ด้วยการใช้โครงสร้างการพัฒนาด้วยภาษาพี เอชพี  (PHP)  
ซ่ึงมีความง่ายในการพฒันาและการออกแบบ โดย ขอ้ดีคือ เวบ็แอพพลิเคชัน่ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถ
ท างานร่วมกับระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือและเทคโนโลยี ได้ ท าให้เว็บแอพพลิเคชัน 
(Web Application) ท่ีพฒันาข้ึนนั้นสามารถน าไปประยุกต์ใช้งานไดจ้ริงและไม่ก่อให้เกิดปัญหากบั
ระบบอ่ืนของเว็บไซต์เดิม ซ่ึงหากเป็นการพฒันาด้วยโครงสร้างอ่ืนนั้นอาจจะต้องท าการแก้ไขตวั
ระบบเว็บไซต์ของวิทยาลัยศิลปะ ส่ือ และเท คโนโลยี  มาพัฒนาเป็นระบบจัดการความ รู้  
(Knowledge Management System) โดยอาศยักระบวนการจดัการความรู้ (Knowledge Management)  
เป็นกระบวนการท่ีจะช่วยให้เกิดพฒันาการของความรู้ หรือการจดัการความรู้ท่ีจะเกิดข้ึนภายใน
องคก์ร มีทั้งหมด 7 ขั้นตอน ดงัน้ี 

1.  การบ่งช้ีความรู้ เป็นการพิจารณาบริบทของว่าองค์กร หรือหน่วยงานมีเป้าหมายอะไร 
ส าหรับการคน้ควา้แบบอิสระน้ีมีเป้าหมายเพื่อเพิ่มพูนความรู้ให้แก่นักศึกษา เผยแพร่
ความรู้ กฎระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งระดบับณัฑิตศึกษา ให้แก่นกัศึกษาไดศึ้กษาท าความเขา้ใจ 
เพื่อลดขอ้ผดิพลาด และลดภาระการท างานของเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา
และเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์ว่าเราจ าเป็นตอ้งใช้อะไร ขณะน้ีหน่วยบณัฑิตมี
ความรู้ในเร่ืองขั้นตอนการปฏิบติัตามกฎระเบียบของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ อยู่ท่ีตวั
เจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา และเอกสาร 

2. การสร้างและแสวงหาความรู้ อาทิการสัมภาษณ์จากผูเ้ชียวชาญ และนกัศึกษา จึงไดข้อ้มูล
จากทั้ง 2 ฝ่ังทั้งผูใ้ชบ้ริการ และผูรั้บบริการจากหน่วยบณัฑิตศึกษา  ไดอ้อกมาเป็นขอ้มูล
ท่ีใชใ้นการวเิคราะห์เพื่อออกแบบแผน่ภาพความรู้ในลกัษณะขั้นตอนกระบวนการ หรือ
ผงังาน (Flowchart)  

3.  การจดัความรู้ใหเ้ป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ แผน่ภาพความรู้ตามหวัขอ้ท่ี
เหมาะสมออกแบบระบบจดัการความรู้(Knowledge Management System)  
เพื่อเตรียมพร้อมส าหรับการเก็บความรู้อยา่งเป็นระบบในอนาคต  
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4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบแผ่นภาพความรู้ในลกัษณะ
ขั้นตอนกระบวนการ หรือผงังาน (Flowchart) ปรับปรุงเน้ือหาให้สมบูรณ์ ง่ายต่อการท า
ความเขา้ใจ และเพิ่มเติมเทคนิคเพื่อใหป้ฏิบติัไดอ้ยา่งถูกตอ้งรวดเร็ว 

5.  การเขา้ถึงความรู้ เป็นการท าใหผู้ใ้ชค้วามรู้เขา้ถึงความรู้ท่ีตอ้งการไดง่้ายและสะดวก โดย
อาศยัระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) เข้ามาช่วยในการกระจายข้อมูล คือ เว็บไซต ์
(Website) 

6. การแบ่ งปันแลกเป ล่ียนความ รู้ โดยมีหน้ าค าถามค าตอบ  (Question & Answer) 
ให้นักศึกษาสามารถแลกเปล่ียนข้อมูล หรือสอบถามผ่านระบบจัดการความรู้ 
(Knowledge Management System : KMS)   อีกทั้งยงัเป็นเวทีแลกเปล่ียนความรู้ อีกดว้ย 

7. การเรียนรู้ ควรท าให้การเรียนรู้เป็นส่วนหน่ึงของงาน การน าความรู้ในไปใช้ เกิดการ
เรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และหมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเน่ือง เพื่อให้การท างานมี
ประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการปฏิบติังานภายในหน่วยงานมากยิ่งข้ึน และ
ก่อใหเ้กิดประโยชน์กบัการปฏิบติังานต่อไป  

ระบบการจดัการองค์ความรู้ (Knowledge Management Systems) จึงเป็นระบบท่ีเน้นการ
ส ร้างสรรค์ความ รู้  (Knowledge-creating Companies) หรือในการเป็นองค์กรแห่ งการเรียน รู้  
(Learning Organizations) เพื่อความอยู่รอดและมัง่คัง่ในส่ิงแวดล้อมทางธุรกิจท่ีมีการเปล่ียนแปลง
อยา่งรวดเร็ว นัน่หมายความวา่มีการสร้างความรู้ทางธุรกิจใหม่ๆ มีการเผยแพร่ภายในองคก์ร และน า
ความรู้นั้นใส่ลงในผลิตภณัฑ์หรือบริการใหม่ๆ และหาวิธีการหรือเทคนิคในการจดัการความรู้ โดย
ระบบน้ีจะเน้นการจดัเก็บองคค์วามรู้ จากพนกังานผูมี้ความรู้ในเร่ืองเฉพาะทาง เพื่อถ่ายทอดขอ้มูลท่ี
จ  าเป็นระดบับณัฑิตศึกษา ให้แก่อาจารย ์นกัศึกษาและยงัสามารถเป็นคู่มือการท างานออนไลน์ให้แก่
เจ้าหน้าผูป้ฏิบัติงาน เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติได้อย่างถูกต้อง รวดเร็วและเหมะสมต่อ
สถานการณ์ รวมทั้งตอ้งส่งเสริมและพฒันาความรู้ ความสามารถ สร้างวิสัยทศัน์ และปรับเปล่ียน
ทศันคติของบุคลากรท่ีมีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกนั ท าให้ความรู้ท่ีถูกจดัเก็บนั้นไม่สูญหาย 
สะดวกในการใชง้านและการกระจายองคค์วามรู้ ซ่ึงในระบบจะประกอบดว้ยขอ้มูลดงัต่อไปน้ี  

1. ข่าวงานบริการการศึกษา เพื่อประชาสัมพนัธ์ขอ้มูลต่างๆใหน้กัศึกษารับทราบ อาทิ ข่าว
ทุนการศึกษา ข่าวกิจกรรมของระดบับณัฑิตศึกษา 

2. กฎ ระเบียบ ขอ้บงัคบั และประกาศมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ท่ีเก่ียวขอ้งกบัการท างานใน
ระดบับณัฑิตศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถสืบคน้ระเบียบท่ีเก่ียวขอ้งกบัการศึกษาได้
อยา่งครบถว้น  
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3. ความรู้ท่ีเก่ียวขอ้งกบัขั้นตอนการศึกษา เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถใจกระบวนการศึกษาได้
อยา่งรวดเร็วยิง่ข้ึน และสามารถปฏิบติัไดต้ามขั้นตอนอยา่งถูกตอ้ง  

4. ขอ้มูลความเช่ียวชาญอาจารยร์ะดบับณัฑิต เพื่อประกอบในการขอค าปรึกษาทางวชิาการ 
และนกัศึกษาสามารถดูเป็นแนวทางในการขอเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาได้ 

5. การตรวจสอบขอ้มูลนกัศึกษา เพื่อตรวจสอบสถานการณ์สอบ และเง่ือนไขการศึกษา
เป็นหลกั หากยงัไม่ไดด้ าเนินการจะไม่มีขอ้มูลข้ึน นกัศึกษาจะไดเ้ร่งด าเนินการ 

6. ช่องทางการติดต่อ เพื่อใหน้กัศึกษาสามารถทราบช่องทางในการติดต่อ หน่วยงานท่ี
เก่ียวขอ้งไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

7. ระบบฐานขอ้มูลนกัศึกษา เพื่อใหเ้จา้หนา้มีระบบการจดัเก็บดา้นเอกสารท่ีดี ลด
ระยะเวลาในการสืบคน้ และยงัสามารถช่วยแกไ้ขปัญหาเอกสารสูญหายกรณีเกิดการ
เปล่ียนแปลงเจา้ท่ีผูป้ฏิบติังาน 

 
โดยมีเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อส่งเสริมให้พนกังานมีส่วนร่วมในการสะสมความรู้มาเป็น

ส่วนประกอบ ดงันั้นในหลายๆองค์กรจึงพฒันา ระบบการจดัการองค์ความรู้ เพื่อจดัการการเรียนรู้
ขององค์กรและความรู้จริงทางธุรกิจ (Business Know-how) ระบบการจดัการองค์ความรู้ช่วยให้
พนักงานผู ้รู้ สร้าง จัดระเบียบ และแบ่งปันความรู้ท่ีส าคัญ ในสถานท่ีและในเวลาต้องการได ้
ตวัอย่างเช่น หลายระบบการจดัการองค์ความรู้อาศยั อินเทอร์เน็ต อินทราเน็ต เว็บไซต์ ฐานความรู้ 
และบอร์ดการโตต้อบเป็นเทคโนโลยีหลกัส าหรับ การรวบรวม จดัเก็บ และเผยแพร่ความรู้ธุรกิจ ใน
เพื่ออ านวยความสะดวกในการเรียนรู้ขององค์กร พร้อมทั้ งสร้างสรรค์และเผยแพร่ความรู้ภายใน
องคก์ร  

 

5.2  อภิปรายผลการศึกษา 

 ผูว้ิจยัไดใ้ห้นกัศึกษา  และเจา้หนา้ท่ีผูป้ฏิบติังานระดบับณัฑิตศึกษา วิทยาลยัศิลปะส่ือและ
เทคโนโลยี ทดลองใช้งานระบบการจดัการองค์ความรู้ เพื่อสนับสนุนการด าเนินงาน งานบริการ
การศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และเทคโนโลยี  ผูว้จิยัได้
พบวา่อนัดบัความพึงพอใจมากท่ีสุด 2 ดา้น คือ สามารถเขา้ถึงขอ้มูล ไดส้ะดวกรวดเร็ว และขอ้มูลเป็น
ประโยชน์ต่อผูใ้ชง้าน คิดเป็นร้อยละ 88.42  เท่ากนั อนัดบัต่อมา 2 ดา้น คือ แสดงให้เห็นภาพลกัษณ์
ของการสร้างกระบวนการท างานของหน่วยบณัฑิตศึกษาแบบใหม่ และสามารถเข้าถึงข้อมูล ได้
สะดวกรวดเร็วและอนัดับสุดท้ายคือสามารถก่อให้เกิดกระบวนการเรียนรู้ และแลกเปล่ียนความ
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คิดเห็นได ้คิดเป็นร้อยละ82.11 ตามล าดบั และนอกจากน้ีนกัศึกษาและเจา้หนา้ท่ี ระดบับณัฑิตศึกษา มี
ความยินดีคิดเป็นร้อยละ 100 ในการใช้ระบบระบบการจดัการองคค์วามรู้ (Knowledge Management 
Systems)  แหล่งขอ้มูลกลางในการท างาน และประชาสัมพนัธ์ดา้นการศึกษาในอนาคต  

 
5.3 ปัญหาและอุปสรรค 

ผูว้ิจยัไดพ้บปัญหาและอุปสรรค ส าหรับเจา้หน้าท่ีงานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพ
นกัศึกษา(ระดบับณัฑิตศึกษา) โดยสามารถแบ่งออกไดด้งัน้ี 

1. ดา้นการรวบรวมขอ้มูลเชิงเอกสาร 
เอกสารเก่ียวกบัขอ้บงัคบั ระเบียบ และประกาศต่างๆท่ีเก่ียวขอ้งในการปฏิบติัหนา้ท่ีงาน
ในระบบบณัฑิตศึกษา เน่ืองจากมีขอ้บงัคบั ประกาศท่ีเก่ียวขอ้งจ านวนมาก และมีการ
ออกบงัคบัใชใ้หม่อยูเ่สมอ และไม่ไดถู้กรวบรวมไวอ้ยูใ่นท่ีเดียวกนั จึงท าใหใ้ช้
ระยะเวลาในการสืบคน้รวบรวมค่อนขา้งนาน 

2. ดา้นการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ 
ผูว้จิยัไดท้  าการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญจาก 4 หน่วยงาน ท าใหจ้  าเป็นจะตอ้งท าการวางแผน
ขอเขา้สัมภาษณ์ และเตรียมค าถามในการสัมภาษณ์ผูเ้ช่ียวชาญ และใช้เวลาสัมภาษณ์
อยา่งเหมาะสม 

3. เน่ืองจาก มหาวิทยาลัยมีนโยบายในการให้ระดับบัณฑิตศึกษา ท าการน าร่อง
กระบวนการเรียนการสอน ตามนโยบายของรัฐบาลในการร่วมประชาคมอาเซียน 2558 
เปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน (ASEAN Economic Community : AEC) โดยให้ในระดบั
บณัฑิตศึกษา เร่ิมเปิดเรียน ตั้งแต่วนัท่ี 13 สิงหาคม 2556 และใช้ปฏิทินการศึกษาใหม่ 
ส าหรับภาคการศึกษาท่ี 1 ปีการศึกษา 2556 

 

5.4  ข้อเสนอแนะ 

ข้อเสนอแนะทัว่ไป 
1. การสร้างความเขา้ใจให้แก่บุคลากรในหน่วยงาน และนกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา ถึง

ประโยชน์ของระบบการจดัการความรู้ และน าวิธีการจดัการความรู้มาเป็นกรอบแนวคิด
พฒันาระบบการจดัการความรู้ ต่อไป 



 

93 

2. ควรส่งเสริมให้ เกิดการจัดการความรู้ภายในหน่วยงานอย่างจริงจัง เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการท างานมากยิง่ข้ึน  

3.  ควรมีการประเมินระบบการจดัการความรู้ จากผูใ้ชง้านระบบ อยา่งนอ้ยปีละ 1 คร้ัง เพื่อ
ใช้เป็นแนวทางการพฒันาระบบการจดัการความรู้ ให้ตอบสนองความต้องการของ
ผูใ้ชง้านในระบบ 
 

ข้อเสนอแนะในการท าวจัิยคร้ังต่อไป 
1. ควรมีระบบการจดัการความรู้อย่างเป็นรูปธรรม เน่ืองจากเป็นองค์กรท่ีให้ความส าคญั

กับการจัดการความรู้ เพื่อเป็นต้นแบบในการจัดการความรู้ท่ีดีให้แก่องค์กร และ
หน่วยงานอ่ืน 

2. ควรมีการปรับปรุงและการพฒันาระบบอยา่งต่อเน่ือง เพราะมีการออกขอ้บงัคบั ระเบียบ
ต่างๆ ใหม่เพิ่มเติมอยู่เสมอ ผูรั้บผิดชอบระบบ และเจา้หน้าท่ีผูป้ฏิบติังาน จะตอ้งมีการ
ปรับปรุงเน้ือหาใหมี้ความสอดคลอ้งและเป็นปัจจุบนั จึงจะเป็นประโยชน์แก่องคก์ร และ
ผูใ้ชง้านระบบอยา่งสูงสุด 
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ตารางรายละเอยีดนามสมุด 

 

ล าดับที ่ ช่ือ-สกุล นามสมุด 

1 นางสาวนนัทพ์ร การสมดี A 

2 นางสาวอภิรดี  โรจนประดิษฐ B 

3  นางสาวจุฑามาศ ถนอมถ่ิน C 

4 นางสาวพรพชัรินทร์  พิวงค ์(หาญณรงค)์ D 

5 นางสาวภาวนีิ อิแสง เปล่ียนช่ือเป็นนางสาวเมธาพร ณ ล าพนู  E 

6 นางสาวนภาพร ภู่ทอง F 

7 นางสาวศิรภสัสร ค าแปง G 

8 นางสาววศิรุตา ทองศุภผล H 

9 นางสาวนุจจาลี กมัปนาทวฒิุกุล I 

10 นางสาวธณฐัพร จนัทร์แสง  J 
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ล าดบั รายนาม หน่วยงาน นามสมุด 
1 คุณสุทศัน์ ขนัเลข  

หวัหนา้งานบริการการศึกษาและ
พฒันาคุณภาพนกัศึกษา 

คณะวศิวกรรมศาสตร์ 
 

Eng 01 

2 คุณกาญจนา นะพรานบุญ  คณะวศิวกรรมศาสตร์ Eng 02 
3 คุณอภิษฏา ยตุบุตร  คณะวศิวกรรมศาสตร์ Eng 03 
4 คุณธญัวรัชญ ์ซุนฮิม  บณัฑิตวทิยาลยั Grad  01 
5 คุณสุธาลี ทองมี  บณัฑิตวทิยาลยั Grad  02 
6 คุณกฤตภทัร์ แกว้ไชยยา  บณัฑิตวทิยาลยั Grad  03 
7 คุณคงเดช ปัญญาเพิ่ม  บณัฑิตวทิยาลยั Grad  04 
8 คุณพชัรี สุขแสง  บณัฑิตวทิยาลยั Grad  05 
9 คุณเสาวลกัษณ์ สมบูรณ์ผล  

หวัหนา้ฝ่ายทะเบียนการศึกษา
บณัฑิตศึกษา 

ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา 

Regist 01 

10 คุณอรรถกร คุณพนัธ์  ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา 

Regist 02 

11 คุณธิดาวรรณ คุณพนัธ์  

 

ส านกัทะเบียนและประมวลผล 
ฝ่ายทะเบียนบณัฑิตศึกษา 

Regist 03 

12 นางสาวอภิรดี โรจนประดิษฐ  
 
 

วทิยาลยัศิลปะ ส่ือ และ
เทคโนโลยปีฏิบติังานในหนา้ท่ี
บริการการศึกษา ระดบั
บณัฑิตศึกษา 

Camt 01 
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ภาคผนวก ข 

ข้อบังคบัที่เกีย่วข้องด้านการศึกษาระดบับณัฑติศึกษา 

- ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2557  
- ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2554 
- ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550 
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- ส าเนา – 

 
 

ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

(ฉบบัท่ี ๒) 
พ.ศ. ๒๕๕๗ 

------------------ 

 

 โดยท่ีเป็นการสมควรแกไ้ขเพิ่มเติมขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าด้วยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ ใหเ้หมาะสมยิง่ข้ึน 

 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ พ.ศ. ๒๕๕๑ โดยข้อเสนอแนะของสภาวิชาการ และมติท่ีประชุมสภา
มหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุมคร้ังท่ี ๗/๒๕๕๗ เม่ือวนัท่ี ๒๖ กรกฎาคม ๒๕๕๗ จึงออก
ขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี 

 ขอ้ ๑ ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา
(ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๕๗” 

 ข้อ ๒  ให้ใช้ข้อบังคับน้ีส าหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของหลกัสูตรต่าง ๆ ในมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่
ปีการศึกษา ๒๕๕๗ เป็นตน้ไป 

 ขอ้ ๓ ให้เพิ่มบทนิยามค าวา่ “อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ” ถดัจากค าว่า “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบ
หลกัสูตร” ในขอ้ ๔ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. 
๒๕๕๔ 

  “อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ” หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานในมหาวิทยาลยัสายวิชาการ ซ่ึงมี
ความรู้ ความเช่ียวชาญ หรือมีประสบการณ์สูง ในสาขาวิชาท่ี เปิดสอนในหลักสูตรของบณัฑิต
วทิยาลยัเป็นอยา่งดี หรือเป็นท่ีประจกัษ ์

 ขอ้ ๔ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๑๙ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ ว่าดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔ และใหใ้ชค้วามต่อไปน้ีแทน 
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  “ขอ้ ๑๙ อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระ
หลกั  
   ๑๙.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป 

นกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงและระดบัปริญญาโท ให้มี
อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปให้ค  าแนะน าและดูแลการจดัแผนการศึกษาของนกัศึกษา เพื่อให้สอดคลอ้ง
กบัหลกัสูตรและขอ้บงัคบั ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาในเร่ืองอ่ืนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 

   ๑๙.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 

    ๑๙.๒.๑ นักศึกษาระดบัปริญญาโท ให้มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/การ
คน้ควา้แบบอิสระหลกั ใหค้  าแนะน าและดูแลการท าวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 

   ทั้งน้ี อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ อาจจะอยู่ในรูปแบบของ
คณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไป และใหก้รรมการ ๑ คน ท า 

หนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกัก็ได ้

   ๑๙.๒.๒ นักศึกษาระดับปริญญาเอก ให้มีคณะกรรมการท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ให้
ค  าแนะน า วางแผนการศึกษาและการท าวิทยานิพนธ์ของนกัศึกษา โดยคณะกรรมการตอ้งมีจ านวน
อยา่งนอ้ย ๓ คน และใหก้รรมการ ๑ คน ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 

   อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนด
ไวใ้นขอ้ ๒๑ 

   การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบ
อิสระหลกั ใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ต่งตั้ง” 

 ขอ้ ๖ ให้ยกเลิกความในขอ้ ๒๑ แห่งขอ้บงัคบัมหาวิทยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ.๒๕๕๔ และใหใ้ชข้อ้ความต่อไปน้ีแทน 

   “ขอ้ ๒๑ คุณสมบติัของอาจารย ์  

    ๒๑.๑ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงและปริญญา
โท 

     ๒๑.๑.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

       (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

       (๒) มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์

     ๒๑.๑.๒ อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
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       (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยพ์ิเศษ 

       (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวิทยาลยัตอ้งมีคุณวุฒิไม่
ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

       (๓) มีประสบการณ์ในการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     ๒๑.๑.๒. อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกัตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

       (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบณัฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะ 

       (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทาง
วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

       (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ๒๑.๑.๔ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบอิสระร่วมตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวิทยาลยั อาจารยพ์ิเศษ หรืออาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

      (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือมีความรู้ความช านาญในวชิาการหรือวชิาชีพ 

     ๒๑.๑.๕ อาจารยผ์ูส้อบวิทยานิพนธ์/การค้นคว้าแบบอิสระ ต้องมีคุณสมบัติ 
ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวทิยาลยั หรืออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 
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      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ในกรณีท่ีไม่สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา 

      (๔) มีความรู้ในเน้ือหาและวิธีการสอบวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบ
อิสระ 

     ทั้ งน้ี อาจารย์ผู ้สอบวิทยานิพนธ์/การค้นควา้แบบอิสระ ต้องประกอบด้วย
อาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

     อน่ึง อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั/ร่วม หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้
แบบอิสระหลกั/ร่วม ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ตอ้งเข้าร่วมอยู่ในกระบวนการสอบ
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระดว้ยทุกคร้ัง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือผูเ้ขา้ฟังก็ได ้

     ๒๑.๑.๖ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

      (๒) มีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือ
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ๒๑.๑.๗ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพนัธ์กนั หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์

      (๓) เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระและ/
หรืออาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้น 

     ๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู้ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

    ๒๑.๒ หลกัสูตรปริญญาเอก 

     ๒๑.๒.๑ อาจารยผ์ูส้อน ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยพ์ิเศษ 
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      (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัยต้องมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ
การศึกษาเพื่อรับปริญญา 

     ๒๑.๒.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบณัฑิตวิทยาลัย หรืออาจารย์ผูเ้ช่ียวชาญ
เฉพาะ 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวิชา
ท่ีสัมพนัธ์กนั หรือด ารงต าแหน่งทางวิชาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยซ่ึ์งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ระดบั
ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ๒๑.๒.๓ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวิทยาลยั อาจารยพ์ิเศษ หรืออาจารย์
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวดัคุณสมบติัและกรรมมารสอบประมวลความรู้ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ๒๑.๒.๕ อาจารยผ์ูส้อนวทิยานิพนธ์ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารย์ประจ าในบัณฑิตวิทยาลัย ผูท้รงคุณวุฒิภายนอก
มหาวทิยาลยั หรืออาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ 



 

104 

      (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา 

      (๔) มีความรู้ในเน้ือหาและวธีิการสอบวทิยานิพนธ์ 

     ทั้งน้ี อาจารย์ผูส้อบวิทยานิพนธ์ต้องประกอบด้วยอาจารยป์ระจ าในบัณฑิต
วทิยาลยั และผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 

     อน่ึง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/ร่วม ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ 
แต่ตอ้งเขา้ร่วมอยูใ่นกระบวนการสอบวิทยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ัง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบ
หรือผูเ้ขา้ร่วมฟังก็ได ้

     ๒๑.๒.๖ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

      (๒) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือด ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 

      (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อ
รับปริญญา 

     ๒๑.๒.๗ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 

      (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 

      (๒) เป็นอาจารย์ท่ีปรึกษาวิทยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์ผู ้สอบ
วทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้น 

      (๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น หรือสาขาวชิา
ท่ีสัมพนัธ์กนั หรือด ารงต าแหน่งทางวชิาการระดบัศาสตราจารย”์ 

 

  ประกาศ ณ วนัท่ี ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๕๗ 

 
 
 

(ศาสตราจารยเ์กียรติคุณเกษม วฒันชยั)   

     นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่   
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- ส าเนา – 
 

 
ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา  
พ.ศ. ๒๕๕๔ 

---------------------- 
 
 เพื่อให้การศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวิทยาลยัเชียงใหม่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อย
สอดคลอ้งกบัความมุ่งหมายและหลกัการของพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ. ๒๕๔๒ ซ่ึง
แกไ้ขเพิ่มเติมโดยพระราชบญัญติัการศึกษาแห่งชาติ (ฉบบัท่ี ๒) พ.ศ. ๒๕๔๕ รวมทั้งมีมาตรฐาน
และคุณภาพสอดคล้องกับเกณฑ์มาตรฐานการอุดมศึกษา เกณฑ์มาตรฐานหลักสูตรระดับ
บณัฑิตศึกษาของกระทรวงศึกษาธิการ และกรอบมาตรฐานคุณวฒิุระดบัอุดมศึกษาแห่งชาติ 
 อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๕(๓) มาตรา ๖๔ มาตรา ๖๖ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวทิยาลยั เชียงใหม่ พ.ศ.๒๕๕๑ และโดยขอ้เสนอแนะของสภาวชิาการ ประกอบกบัมติท่ีประชุม
สภามหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ในคราวประชุม คร้ังท่ี   ๗/๒๕๕๔  เม่ือวนัท่ี  ๒๓ กรกฎาคม พ.ศ. 
๒๕๕๔ จึงออกขอ้บงัคบัไว ้ดงัต่อไปน้ี   
  ข้อ ๑ ข้อบังคับน้ี เรียกว่า  “ข้อบังคับมหาวิทยาลัยเชียงใหม่  ว่าด้วยการศึกษาระดับ
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๕๔”  
  ข้อ ๒ ให้ใช้ข้อบังคับน้ีส าหรับการศึกษาระดับประกาศนียบัตรบัณฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวชิาต่างๆ ในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี
การศึกษา ๒๕๕๔   เป็นตน้ไป  แต่ไม่ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปีการศึกษา 
๒๕๕๔ 
  ขอ้ ๓ บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีความกล่าวไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบั
น้ี หรือ ซ่ึงขดั หรือแยง้กบัความในขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
  ขอ้ ๔ ในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี  
               “มหาวทิยาลยั”  หมายความวา่  มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

“สถาบนัอุดมศึกษา” หมายความวา่  สถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน ท่ีส านกังานคณะ 
กรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา 
               “บณัฑิตวทิยาลยั”       หมายความวา่  บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม ่
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        “ส่วนงาน”                 หมายความวา่  คณะ  วทิยาลยั หรือส่วนงาน
วชิาการท่ีเรียกช่ืออยา่งอ่ืน ท่ีมีการจดัการเรียนการสอนตามขอ้บงัคบัน้ี 
 
   “อาจารยป์ระจ า”  หมายความวา่ ผูป้ฏิบติังานในมหาวทิยาลยัสาย
วชิาการ  ท่ีด ารงต าแหน่ง อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์หรือศาสตราจารย ์ซ่ึงมี
หนา้ท่ีหลกัทางดา้นการสอนและการวจิยัโดยปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลาตามภาระงานท่ีรับผดิชอบใน
หลกัสูตรท่ีเปิดสอน 
        ทั้งน้ี ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนั หรือหลกัสูตรความ
ร่วมมือของหลายสถาบนั อาจารยป์ระจ าของมหาวทิยาลยั กบัอาจารยป์ระจ าของสถาบนัอ่ืนใหถื้อ
เป็นอาจารยป์ระจ าในความหมายของขอ้บงัคบัน้ีดว้ย 
     “อาจารยพ์ิเศษ” หมายความวา่ บุคคลภายนอกท่ีมีประสบการณ์ในวชิาชีพ 
หรือมีความรู้ ความช านาญในวชิาการ ซ่ึงมหาวทิยาลยัแต่งตั้งตามขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่
ดว้ยคุณสมบติั หลกัเกณฑแ์ละวธีิการแต่งตั้งอาจารยพ์ิเศษ ผูช่้วยศาสตราจารยพ์ิเศษ รอง
ศาสตราจารยพ์ิเศษ และศาสตราจารยพ์ิเศษ  
   “อาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั”  หมายความวา่  อาจารยป์ระจ าท่ีมี
คุณสมบติัครบถว้นในการท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยผ์ูส้อนระดบับณัฑิตศึกษา อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ  อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ อาจารยผ์ูส้อบ
วดัคุณสมบติั และอาจารยผ์ูส้อบประมวลความรู้ซ่ึงไดรั้บการแต่งตั้งจากมหาวทิยาลยัให้ท าหนา้ท่ี
ขา้งตน้ 
   “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร”  หมายความวา่  อาจารยป์ระจ าท่ีปฏิบติังานเตม็เวลา
ตามภาระงานท่ีไดรั้บมอบหมายในหลกัสูตรท่ีประจ า ซ่ึงอาจไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีเป็นอาจารย์
ผูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ  อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
แบบอิสระ อาจารยผ์ูส้อบวดัคุณสมบติั  และอาจารยผ์ูส้อบประมวลความรู้ตามท่ีหลกัสูตรก าหนด 
    “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร”   หมายความวา่  อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ี
ไดรั้บมอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการเรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร  การ
ติดตามประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้งตามท่ีก าหนดไวใ้นประกาศมหาวิทยาลยั เร่ือง 
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
    ขอ้ ๕ ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัมีหนา้ท่ีจดั ควบคุมและอ านวยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาตาม 
ขอ้บงัคบัน้ี  รวมทั้งมีหนา้ท่ีรวบรวมและเผยแพร่ขอ้มูลรายช่ือและคุณวฒิุของอาจารยป์ระจ า อาจารย์



 

107 

พิเศษในแต่ละหลกัสูตรโดยปรับปรุงใหท้นัสมยัตลอดเวลา เพื่อประโยชน์ในการรักษามาตรฐาน
และคุณภาพการศึกษาของมหาวทิยาลยั  
 ขอ้ ๖ คุณสมบติัของผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา 
   ๖.๑ ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษา และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดไวใ้น
หลกัสูตรในแต่ละสาขาวชิา ดงัน้ี 
 
        ๖.๑.๑ หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  หลกัสูตรระดบัปริญญาโท   
    ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่า 
         ๖.๑.๒ หลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง   
    (๑) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลาการศึกษา  ๖ ปี หรือ 
       (๒) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า  
         ๖.๑.๓ หลกัสูตรระดบัปริญญาเอก    
    (๑) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก 
(มีค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตร ตั้งแต่ ๓.๕๐ ข้ึนไป) หรือ 
   (๒) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือ   
    (๓) ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการ
เรียนดี (มีค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตร ตั้งแต่ ๓.๐๐ ข้ึนไป) อาจไดรั้บการพิจารณาใหเ้ขา้
ศึกษาภายใตเ้ง่ือนไข ดงัน้ี 
                                   (๓.๑)  ยอมรับเง่ือนไขท่ีจะลงทะเบียนกระบวนวชิาของหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโทตามท่ีคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาก าหนด 
                               (๓.๒)  คณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาวชิาพิจารณาแลว้เห็นวา่สมควรรับเขา้เป็นนกัศึกษา 
  ๖.๒ ไม่เคยถูกคดัช่ือออก อนัเน่ืองจากความประพฤติจากสถาบนัการศึกษาใด 
  ๖.๓ เป็นผูท่ี้ไม่เป็นโรคหรือภาวะอนัเป็นอุปสรรคในการศึกษา 
     ๖.๔ มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๗ การรับเขา้ศึกษา 
  บณัฑิตวทิยาลยัจะพิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา โดยวธีิการคดัเลือกหรือ
สอบคดัเลือกหรือวธีิการอ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด โดยจะประกาศใหท้ราบล่วงหนา้เป็น
คราวๆ ไป   
   ทั้งน้ี ผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษาท่ีผา่นการคดัเลือก  แต่อยูร่ะหวา่งรอผลการศึกษาตาม
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ขอ้ ๖ มหาวทิยาลยัจะรับรายงานตวัเป็นนกัศึกษา เม่ือมีคุณสมบติัครบถว้นภายในระยะเวลาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ ๘ ประเภทของนกัศึกษา 
  ๘.๑ นกัศึกษาเตม็เวลา หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้ ๖ ซ่ึง
มหาวทิยาลยัรับเขา้ศึกษาในหลกัสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา   
  ๘.๒ นกัศึกษาสมทบ หมายความวา่ นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรับใหล้งทะเบียนเรียน
กระบวนวชิา หรือลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั  หรือท าการวิจยั โดยไม่มีสิทธ์ิรับ
ปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรชั้นสูงจากมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๙ การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
     ผูท่ี้ไดรั้บพิจารณาใหเ้ขา้ศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั ตอ้งไปรายงานตวัเพื่อ
ข้ึนทะเบียนเป็นนกัศึกษาพร้อมดว้ยหลกัฐานต่างๆ ตามวนัและเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด  มิฉะนั้น
จะถือวา่สละสิทธ์ิ 
  ขอ้ ๑๐ ระบบการศึกษา 
   ๑๐.๑ มหาวทิยาลยัใชร้ะบบทวภิาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (module)   
  
                                 (๑) ระบบทวภิาค คือ ระบบท่ีแบ่งการศึกษาใน ๑ ปีการศึกษาออกเป็น ๒  
ภาคการศึกษาปกติ มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ สัปดาห์ และอาจมี 
ภาคฤดูร้อนซ่ึงเป็นภาคการศึกษาไม่บงัคบั ใชร้ะยะเวลาการศึกษาประมาณ ๘ สัปดาห์ โดยจดัจ านวน
ชัว่โมงเรียนของแต่ละกระบวนวชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 
      ในกรณีท่ีหลกัสูตรสาขาวชิาใดประกอบดว้ยกระบวนวิชาท่ีจ าเป็นตอ้งเปิด
สอนในภาคฤดูร้อนเพื่อการฝึกงาน ฝึกภาคสนาม สหกิจศึกษา โครงงาน กรณีศึกษา การบริหารและ
การจดัการกระบวนวชิานั้น ไม่ถือเป็นการศึกษาภาคฤดูร้อน  แต่ใหถื้อเสมือนวา่เป็นส่วนหน่ึงของ
ภาคการศึกษาปกติ 
             (๒) ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบท่ีแบ่งช่วงการจดัการเรียน
การสอนใหเ้ป็นไปตามหวัขอ้การศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ  านวนชัว่โมง และจ านวนหน่วย
กิต เทียบเท่ากบัเกณฑก์ลางของระบบทวภิาค  
  ๑๐.๒ มหาวทิยาลยัใชร้ะบบหน่วยกิต โดยจดัเน้ือหาวชิาท่ีสอนออกเป็นกระบวน
วชิาและก าหนดปริมาณความมากนอ้ยของเน้ือหาวชิาในแต่ละกระบวนวชิาเป็นหน่วยกิต การ
ก าหนดหน่วยกิตใหเ้ทียบกบัเกณฑก์ลางของระบบทวภิาค ดงัน้ี    
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    (๑) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ยกวา่ ๑๕ 
ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต   
    (๒) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาในการปฏิบติัทดลองหรือปฏิบติังานเพื่อเสริม
ทกัษะ 
ไม่นอ้ยกวา่ ๓๐ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต  
    (๓) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ย
กวา่ ๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั ๑ หน่วยกิต 
    (๔) วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้แบบอิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ย
กวา่  
๔๕ ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ปริมาณเป็น ๑ หน่วยกิต  
  ๑๐.๓ มหาวทิยาลยั อาจก าหนดเง่ือนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวน
วชิาเพื่อใหน้กัศึกษาสามารถเรียนกระบวนวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ีการลงทะเบียนท่ีผดิ
เง่ือนไขของกระบวนวชิาใดใหถื้อเป็นโมฆะในกระบวนวิชานั้น 
  ๑๐.๔ กระบวนวชิาหน่ึงๆ  มีช่ือกระบวนวชิาและรหสักระบวนวชิาก ากบัไว ้
  ๑๐.๕ รหสักระบวนวชิา ประกอบดว้ยช่ือยอ่ของสาขาวชิาและเลขประจ ากระบวน
วชิา 
  ๑๐.๖ เลขประจ ากระบวนวชิา ประกอบดว้ยเลข ๓ หลกั โดยเลขตวัแรก (หลกัร้อย)  
แสดงถึงระดบัการศึกษาของกระบวนวชิาดงัน้ี 
   “๗”  “๘”  “๙”  แสดงถึง กระบวนวชิาระดบับณัฑิตศึกษา 
   “๓”  “๔”  “๕”  “๖” แสดงถึง กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นสูง 
   “๑”   “๒”  แสดงถึง กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นตน้  
  ๑๐.๗ ในกรณีท่ีปิดสอนกระบวนวชิาใด ๆ ใหส่้วนงานตรวจสอบวา่ไม่มีนกัศึกษา
ตกคา้งท่ีจะลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิานั้น และใหค้งรหสักระบวนวชิานั้นไวเ้ป็นระยะเวลา
อยา่งนอ้ย ๔ ปี 
 ขอ้ ๑๑ หลกัสูตร 
  ๑๑.๑ มาตรฐานของหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เร่ือง
เกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา พ.ศ. ๒๕๔๘ และประกาศของมหาวทิยาลยั เร่ือง 
เกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
  ๑๑.๒ โครงสร้างหลกัสูตร 
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    (๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  
    เป็นหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า มี
ลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเองและมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของหลกัสูตรปริญญาโท เนน้การพฒันานกัวชิาการ
และนกัวชิาชีพใหมี้ความช านาญในสาขาวชิาเฉพาะ เพื่อใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสามารถ
ปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต   
    หากตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ใหเ้ขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบั
ปริญญาโทในสาขาวชิาเดียวกนั หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั โดยเทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อย
ละ ๔๐ ของหลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา 
    (๒) หลกัสูตรปริญญาโท 
   เป็นหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และ
ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต เนน้การพฒันานกัวิชาการและนกัวชิาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถ
ระดบัสูงในสาขาวชิาต่างๆ โดยกระบวนการวิจยัเพื่อใหส้ามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยา่ง
มีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรคจ์รรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ เช่ือมโยงและ
บูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนไดอ้ยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทาง
วชิาการและวชิาชีพ โดยมี     หน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต   
   หลกัสูตรปริญญาโท  แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แผน คือ 
   แผน ก เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวจิยั โดยมีการท าวทิยานิพนธ์  ดงัน้ี 
    แบบ ก๑ ท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ 
    แบบ ก๒ ท าวทิยานิพนธ์อยา่งนอ้ย ๑๒ หน่วยกิตและเรียน
กระบวนวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาอยา่งนอ้ย ๑๘ หน่วยกิต 
   แผน ข เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การศึกษารายวชิา และท าการคน้ควา้
แบบอิสระ โดยท าการเรียนกระบวนวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต และ
ท าการคน้ควา้แบบอิสระ ๓ ถึง ๖ หน่วยกิต    
   (๓) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
   เป็นหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีท่ีมีระยะเวลา
การศึกษา  
๖ ปี หรือ ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า ซ่ึงมีลกัษณะเบด็เสร็จในตวัเองและมิใช่เป็นส่วนหน่ึงของ
หลกัสูตรปริญญาเอก เนน้การพฒันานกัวชิาการและนกัวิชาชีพใหมี้ความช านาญในสาขาวชิาเฉพาะ 
เพื่อใหมี้ความรู้ความเช่ียวชาญสามารถปฏิบติังานไดดี้ยิง่ข้ึน โดยมีหน่วยกิตรวมตลอดหลกัสูตรไม่
นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 



 

111 

                         หากตอ้งการศึกษาต่อในระดบัท่ีสูงข้ึน ให้เขา้ศึกษาต่อในหลกัสูตรระดบัปริญญาเอก
ในสาขาวชิาเดียวกนั หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั โดยเทียบโอนหน่วยกิตไดไ้ม่เกินร้อยละ ๔๐ ของ
หลกัสูตรท่ีจะเขา้ศึกษา 
   (๔) หลกัสูตรปริญญาเอก  
   เป็นหลกัสูตรส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า ท่ีมี
ผลการเรียนดีมาก หรือส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่า เนน้การพฒันานกัวชิาการ
และนกัวชิาชีพท่ีมีความรู้ความสามารถระดบัสูงในสาขาวชิาต่างๆ โดยกระบวนการวจิยัเพื่อให้
สามารถบุกเบิกแสวงหาความรู้ใหม่ไดอ้ยา่งมีอิสระ รวมทั้งมีความสามารถในการสร้างสรรค์
จรรโลงความกา้วหนา้ทางวชิาการ เช่ือมโยงและบูรณาการศาสตร์ท่ีตนเช่ียวชาญกบัศาสตร์อ่ืนได้
อยา่งต่อเน่ือง มีคุณธรรมและจรรยาบรรณทางวชิาการและวชิาชีพ  
    หลกัสูตรปริญญาเอก แบ่งการศึกษาเป็น ๒ แบบ โดยเนน้การวจิยัเพื่อ
พฒันานกัวชิาการและนกัวชิาชีพชั้นสูง คือ 
     แบบ ๑ เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยัโดยมีการท าวทิยานิพนธ์
ท่ีก่อใหเ้กิดความรู้ใหม่ ซ่ึงมีรายละเอียด ดงัน้ี 
     แบบ ๑.๑ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต 
     แบบ ๑.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือ
เทียบเท่า ท่ีมีผลการเรียนดีมาก  จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๗๒ หน่วยกิต 
    แบบ ๒ เป็นแผนการศึกษาท่ีเนน้การวิจยั โดยมีการท า
วทิยานิพนธ์ท่ีมีคุณภาพสูง เพื่อก่อใหเ้กิดความกา้วหนา้ทางวชิาการและวชิาชีพ และมีการศึกษา
กระบวนวชิาเพิ่มเติม ดงัน้ี 
     แบบ ๒.๑ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโท
จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๓๖ หน่วยกิต และศึกษาวชิาในระดบับณัฑิตศึกษาอีกไม่นอ้ยกวา่ 
๑๒ หน่วยกิต 
     แบบ ๒.๒ ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีมาก จะตอ้งท าวทิยานิพนธ์ไม่นอ้ยกวา่ ๔๘ หน่วยกิต และศึกษาวชิา
ในระดบับณัฑิตศึกษาอีกไม่นอ้ยกวา่ ๒๔ หน่วยกิต 
  ๑๑.๓ ประเภทหลกัสูตร หลกัสูตรแบ่งออกเป็น ๒ ประเภท คือ 
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   (๑) หลกัสูตรปกติ (Regular Program) หมายความวา่ หลกัสูตรสาขาวชิาใด
วชิาหน่ึงท่ีใชภ้าษาไทยเป็นส่ือหลกัในการเรียนการสอน และอาจมีบางกระบวนวชิาท่ีใช้
ภาษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอนตามความเหมาะสมหรือความจ าเป็นดว้ยก็ได ้
   (๒) หลกัสูตรนานาชาติ หมายความวา่ หลกัสูตรสาขาวชิาใดวชิาหน่ึงท่ีมี
โครงสร้างกระบวนวชิา และวธีิการสอนท่ีเป็นมาตรฐานสากล ซ่ึงเปิดโอกาสใหน้กัศึกษาไทยและ
นกัศึกษาต่างชาติไดศึ้กษาร่วมกนัโดยใชภ้าษาต่างประเทศเป็นส่ือในการเรียนการสอน 
   ๑๑.๔ ระยะเวลาการศึกษาใหเ้ป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร ดงัน้ี  
    (๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
ใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  
    (๒) หลกัสูตรปริญญาโท  ให้ใชเ้วลาศึกษาไม่เกินสองเท่าของระยะเวลา
เรียนตามแผนก าหนดการศึกษา  
   (๓) หลกัสูตรปริญญาเอก ให้ใชเ้วลาศึกษาดงัน้ี 
          (๓.๑) ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรี หรือเทียบเท่า ใหใ้ช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๗ ปีการศึกษา   
          (๓.๒) ส าหรับผูท่ี้ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโท หรือเทียบเท่า ใหใ้ช้
เวลาศึกษาไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
     ๑๑.๕ การขยายระยะเวลาการศึกษาใหท้ าไดเ้ฉพาะในกรณีท่ีมีความจ าเป็นทาง
วชิาการ หรือมีเหตุสุดวสิัย ภายใตห้ลกัเกณฑ ์ดงัน้ี 
     (๑) นกัศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด  
บณัฑิตวทิยาลยัอาจผอ่นผนัใหน้กัศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อไดค้ร้ังละ ๑ ภาคการศึกษาปกติ แต่ไม่
เกิน ๒ คร้ัง 
    (๒) นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บอนุมติัให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได ้ผลงาน
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ จะตอ้งมีความกา้วหนา้อยา่งเด่นชดั  
                             (๓) การขยายเวลาการศึกษาต่อ เม่ือรวมระยะเวลาทั้งหมดแลว้ตอ้งไม่เกินเกณฑ์
มาตรฐานท่ีก าหนดดงัน้ี 
   (๓.๑) หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัร
บณัฑิตชั้นสูงตอ้งไม่เกิน ๓ ปีการศึกษา 

   (๓.๒) หลกัสูตรปริญญาโท ตอ้งไม่เกิน ๕ ปีการศึกษา 
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   (๓.๓) หลกัสูตรปริญญาเอก ตอ้งไม่เกิน ๘ ปีการศึกษาส าหรับผูท่ี้
ส าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีหรือเทียบเท่า และตอ้งไม่เกิน ๖ ปีการศึกษาส าหรับผูท่ี้ส าเร็จ
การศึกษาขั้นปริญญาโทหรือเทียบเท่า 
                     ๑๑.๖  นกัศึกษาหลกัสูตรปริญญาเอกท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาภายในระยะเวลาท่ี
ก าหนด อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรท่ีศึกษาอยูไ่ด ้ทั้งน้ี ให้
เป็นไปตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรนั้นๆ   
 ขอ้ ๑๒ การลงทะเบียน  
  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแต่ละภาคการศึกษา และให้
นกัศึกษาถือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
   ๑๒.๑ การลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
            ๑๒.๑.๑ นกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต  ประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูงและระดบัปริญญาโท ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน า และใหค้  าปรึกษา
ตลอดจนแนะแนวการศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนการศึกษา 
             ๑๒.๑.๒ นกัศึกษาในระดบัปริญญาเอก ใหมี้คณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์นกัศึกษาปริญญาเอกท าหนา้ท่ีวางแผนการศึกษา แนะน า ควบคุมการศึกษาและการท า
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  
   ๑๒.๑.๓ การลงทะเบียนกระบวนวชิา ใหด้ าเนินการตามประกาศของ
มหาวทิยาลยัหากนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาหลงัวนัท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด จะตอ้งถูกปรับตาม
ระเบียบวา่ดว้ยค่าธรรมเนียมการศึกษา 
    ทั้งน้ี การลงทะเบียนจะสมบูรณ์ต่อเม่ือไดช้ าระค่าธรรมเนียมต่างๆ และ
มหาวทิยาลยัไดรั้บหลกัฐานครบถว้นแลว้ 
   ๑๒.๑.๔ กระบวนวชิาใดท่ีเคยไดอ้กัษรล าดบัขั้น B ข้ึนไป จะลงทะเบียน
กระบวนวชิานั้นซ ้ าอีกไม่ได ้และใหถื้อวา่การลงทะเบียนท่ีไม่เป็นไปตามเง่ือนไขน้ีเป็นโมฆะ 
   ๑๒.๑.๕ การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแต่ละภาคการศึกษาปกติให้
ลงทะเบียนกระบวนวชิาไดไ้ม่เกิน ๑๕ หน่วยกิต  ส าหรับภาคฤดูร้อนใหล้งทะเบียนกระบวนวชิาได้
ไม่เกิน ๖ หน่วยกิต 
   ในกรณีท่ีนกัศึกษาท่ีคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
นกัศึกษาอาจลงทะเบียนเกินกวา่ ๑๕ หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ หรือเกินกวา่ ๖ หน่วยกิต ใน
ภาคฤดูร้อนไดโ้ดยใหค้ณบดีของส่วนงานท่ีนกัศึกษาสังกดัเป็นผูพ้ิจารณาอนุมติั 



 

114 

   ๑๒.๑.๖ การลงทะเบียนท่ีผดิเง่ือนไข ใหถื้อวา่การลงทะเบียนนั้นเป็น
โมฆะ และกระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนผดิเง่ือนไขนั้น  ใหไ้ดรั้บอกัษรล าดบัขั้น W 
   ๑๒.๑.๗ นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขา้ร่วมศึกษากระบวนวชิาเรียนใดๆ 
เพื่อเป็นการเพิ่มพนูความรู้ได ้โดยไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น V  
   หากนกัศึกษาลงทะเบียนเรียนขอรับอกัษรล าดบัขั้น V แลว้ ประสงคจ์ะ
เปล่ียนแปลงเพื่อขอรับการวดัและประเมินผลเป็นอกัษรล าดบัขั้นท่ีมีการน ามาคิดค่าล าดบัขั้นหรือ
อกัษรล าดบัขั้น S หรือ U ใหป้ฏิบติัตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  ๑๒.๒ การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ใหมี้แนวปฏิบติัเป็นไป
ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
  ๑๒.๓ การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั 
  นกัศึกษาท่ีไม่ไดล้งทะเบียนกระบวนวชิาใด ๆ แต่ในภาคการศึกษานั้นประสงคจ์ะ
ใชบ้ริการของมหาวทิยาลยัในการศึกษาคน้ควา้หรือท ากิจกรรมอ่ืนใด ใหด้ าเนินการลงทะเบียนเพื่อ
ใชบ้ริการและช าระค่าธรรมเนียมเพื่อใชบ้ริการตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
  ๑๒.๔ การลงทะเบียนของนกัศึกษาสมทบ ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๑๓ การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั   
 ขอ้ ๑๔ การวดัและประเมินผลการศึกษา 
   ๑๔.๑ ใหมี้การประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ ๑ คร้ัง  
  ๑๔.๒ ใหใ้ชร้ะบบอกัษรล าดบัขั้นและค่าล าดบัขั้นในการวดัและประเมินผล
การศึกษาใน   แต่ละกระบวนวชิา โดยแบ่งการก าหนดอกัษรล าดบัขั้นเป็น ๓ กลุ่ม คือ อกัษรล าดบั
ขั้นท่ีมีค่าล าดบัขั้นอกัษรล าดบัขั้นท่ีไม่มีค่าล าดบัขั้น และอกัษรล าดบัขั้นท่ียงัไม่มีการประเมินผล 
   ๑๔.๓ อกัษรล าดบัขั้น ความหมาย และค่าล าดบัขั้น  
   ๑๔.๓.๑ อกัษรล าดบัขั้นท่ีมีค่าล าดบัขั้น ใหก้ าหนด ดงัน้ี 
   อกัษรล าดบัขั้น  ความหมาย   ค่าล าดบัขั้น 
           A  ดีเยีย่ม  (EXCELLENT)    ๔.๐๐ 
      B+           ดีมาก (VERY GOOD)   ๓.๕๐ 
   B       ดี  (GOOD)                      ๓.๐๐ 
       C+     ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD)     ๒.๕๐ 
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อกัษรล าดบัขั้น  ความหมาย   ค่าล าดบัขั้น 
          C              พอใช ้(FAIR)                         ๒.๐๐ 
         D+          อ่อน (POOR)                         ๑.๕๐ 
        D            อ่อนมาก (VERY POOR)            ๑.๐๐ 
           F              ตก (FAILED)                      ๐.๐๐ 
   ๑๔.๓.๒ อกัษรล าดบัขั้นท่ีไม่มีค่าล าดบัขั้น ใหก้ าหนด ดงัน้ี 
       อกัษรล าดบัขั้น                ความหมาย 
    S             เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 
    U            ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 
                    V       เขา้ร่วมศึกษา (VISITING) 
                                     W              ถอนกระบวนวชิา (WITHDRAWN) 
   ๑๔.๓.๓ อกัษรล าดบัขั้นท่ียงัไม่มีการประเมินผล ใหก้ าหนดดงัน้ี 
                    อกัษรล าดบัขั้น        ความหมาย                
                                    I            การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
         P           การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด    (IN PROGRESS) 
                   T            วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ยงัอยูใ่น                                                                          
                                                                    ระหวา่งการด าเนินการ (THESIS/     
                                                                    INDEPENDENT STUDY IN PROGRESS) 
       ๑๔.๔ อกัษรล าดบัขั้น I แสดงวา่ การประเมินผลในกระบวนวชิานั้นยงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์เน่ืองจากมีเหตุสุดวสิัยท่ีท าใหก้ารวดัผลไม่สามารถด าเนินการได ้การให้อกัษรล าดบัขั้น I 
ตอ้งไดรั้บการอนุมติัจากประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานท่ีกระบวนวชิานั้น
สังกดัอยู ่ 
  นกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอรับการวดัและประเมินผลเพื่อแกอ้กัษรล าดบัขั้น I ให้
เสร็จสมบูรณ์ก่อน ๒ สัปดาห์เรียนสุดทา้ยของภาคการศึกษาปกติถดัไป หากพน้ก าหนดดงักล่าว
มหาวทิยาลยัจะเปล่ียนอกัษรล าดบัขั้น I เป็นอกัษรล าดบัขั้น F หรือ U 
  ๑๔.๕ อกัษรล าดบัขั้น P แสดงวา่ กระบวนวชิานั้นยงัมีการเรียนการสอนต่อเน่ือง
อยู ่ยงัไม่มีการวดัและประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ทั้งน้ี ใหใ้ชเ้ฉพาะบางกระบวน
วชิาท่ีหลกัสูตรก าหนด 
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   อกัษรล าดบัขั้น P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรั้บการวดัและประเมินผลแลว้ ทั้งน้ี ตอ้งก่อน 
วนัสุดทา้ยของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษาภายใน ๒ ภาคการศึกษาปกติถดัไป หากพน้
ก าหนดดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะเปล่ียนอกัษรล าดบัขั้น P ใหเ้ป็นอกัษรล าดบัขั้น F หรือ U 
  ๑๔.๖ อกัษรล าดบัขั้น T แสดงวา่ยงัไม่มีการวดัและการประเมินผลวทิยานิพนธ์ 
หรือ     การคน้ควา้แบบอิสระ เน่ืองจากการวจิยัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 
   ๑๔.๗ อกัษรล าดบัขั้น V แสดงวา่ นกัศึกษาไดล้งทะเบียนกระบวนวชิาในฐานะ
ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา โดยไม่ตอ้งเขา้รับการวดัและประเมินผลในกระบวนวชิานั้น แต่ตอ้งมีเวลาเรียนไม่
นอ้ยกวา่ร้อยละ ๘๐ ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนดหรือนกัศึกษาไม่
ปฏิบติัตามขอ้ก าหนดส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวชิานั้น อาจารยผ์ูส้อนอาจพิจารณา
เปล่ียนอกัษรล าดบัขั้น V เป็น W  
  ๑๔.๘ อกัษรล าดบัขั้น W แสดงวา่ 
   (๑) การลงทะเบียนผดิเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามขอ้ ๑๒.๑.๔ และ
๑๒.๑.๖ 
   (๒) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนดในขอ้ ๑๒.๑.๕ 
   (๓) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ตามขอ้ ๑๔.๗ 
   (๔) นกัศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาในภาคการศึกษานั้น 
   (๕) นกัศึกษาไดถ้อนกระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไว้
   
       (๖) นกัศึกษาไม่ผา่นการพิจารณาหวัขอ้โครงร่างฯ ในระดบัสาขาวชิา ใน
ภาคเรียนแรกท่ีมีการลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
    (๗) กรณีเหตุสุดวสิัย ลาออก ตาย หรือมหาวทิยาลยัอนุมติัใหถ้อนทุก
กระบวนวชิาท่ีลงทะเบียน 
  ๑๔.๙ กระบวนวชิาบงัคบัของแต่ละสาขาวชิา นกัศึกษาตอ้งไดอ้กัษรล าดบัขั้นไม่ต ่า
กวา่ C หากไดต้ ่ากวา่ C ตอ้งลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิานั้นซ ้ าอีกจนกระทัง่ไดอ้กัษรล าดบัขั้น
ไม่ต ่ากวา่ C  
   กรณีท่ีกระบวนวชิาบงัคบัมีการประเมินผลเป็นอกัษรล าดบัขั้น S หรือ U นกัศึกษา
ตอ้งไดอ้กัษรล าดบัขั้น S หากนกัศึกษาไดอ้กัษรล าดบัขั้น U ตอ้งลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นซ ้ า
อีกจนกวา่จะไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น S 
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  ๑๔.๑๐ ในกรณีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี ใหใ้ชร้ะเบียบ
และขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทะเบียนเรียน การบอกเพิ่ม การ
ถอนกระบวนวชิา การวดัผลและการประเมินผล ส าหรับกระบวนวชิานั้นโดยอนุโลม 
  การพิจารณาเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อนของแต่ละกระบวนวชิา ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของ
อาจารยผ์ูส้อนกระบวนวชิานั้น ๆ    
  ๑๔.๑๑ อกัษรล าดบัขั้น S, U, I, P, T, V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าล าดบัขั้น
สะสมเฉล่ีย (Grade Point Average, GPA) 
  ๑๔.๑๒ การนบัหน่วยกิตสะสม 
   (๑) กระบวนวชิาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรล าดบัขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S 
เท่านั้น จึงจะนบัหน่วยกิตของกระบวนวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (๒) ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ให้นบั
หน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวและใหน้บัเฉพาะคร้ังสุดทา้ย 
ยกเวน้กระบวนวชิาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดใหล้งทะเบียนซ ้าได ้ใหน้บัหน่วยกิตสะสมไดทุ้กคร้ัง 
    การนบัหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไม่นบัรวมหน่วยกิตของ
กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นตน้ 
   (๓) ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาท่ีมีเน้ือหาในกระบวนวชิา
เทียบเท่ากนั ใหน้บัหน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหน่ึงกระบวนวชิาใดเท่านั้น 
   ๑๔.๑๓  มหาวทิยาลยัค านวณค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียจากจ านวนหน่วยกิต และค่า
ล าดบัขั้นของกระบวนวชิาทั้งหมดท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน ยกเวน้กระบวนวชิาท่ีไดรั้บอกัษร
ล าดบัขั้นตามขอ้   
๑๔.๑๑ กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นตน้และในหลกัสูตรท่ีท าเฉพาะวทิยานิพนธ์ นอกจากนั้น
หากกระบวนวชิาใดท่ีมหาวิทยาลยัก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนซ ้ าได ้และนกัศึกษาลงทะเบียนเรียน
มากกวา่ ๑ คร้ัง ใหคิ้ดทุกคร้ัง 
  ๑๔.๑๔  การค านวณค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียใหน้ าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิต
กบั       ค่าล าดบัขั้นของแต่ละกระบวนวชิา ตามขอ้ ๑๔.๑๓ มารวมกนั แลว้หารดว้ยผลบวกของ
จ านวนหน่วยกิตทั้งหมดของกระบวนวชิาท่ีมีการวดัประเมินผลดว้ยอกัษรล าดบัขั้นท่ีมีค่าล าดบัขั้น 
นอกจากท่ีระบุไวใ้นขอ้ ๑๔.๑๑ ในการหารน้ีใหมี้ทศนิยม ๒ ต าแหน่ง ในกรณีท่ีทศนิยมต าแหน่งท่ี 
๓  มีค่าตั้งแต่ ๕  ข้ึนไปใหปั้ดค่าทศนิยมต าแหน่งท่ี ๒ ข้ึน 
  ๑๔.๑๕ กรณีท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนกระบวนวชิาใดท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรสาขาวชิาหน่ึง 
อาจขอเทียบโอนกระบวนวชิานั้นเขา้ไวใ้นหลกัสูตรสาขาวชิาอ่ืนได ้ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บอนุมติัจาก
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ประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิานั้นๆ แลว้แจง้ให้
บณัฑิตวทิยาลยัทราบ 
   ๑๔.๑๖ ในกรณีท่ีมีการร้องเรียน หรือปรากฏขอ้มูลวา่ การใหอ้กัษรล าดบัขั้นใน
กระบวนวชิาใด ไม่ถูกตอ้ง ไม่เป็นไปตามหลกัเกณฑ ์หรือไม่เหมาะสม ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจสั่ง
แต่งตั้งคณะกรรมการข้ึนเพื่อท าการสืบสวนหาขอ้เทจ็จริงในกรณีดงักล่าว และใหอ้ธิการบดีมีอ านาจ
สั่งการตามท่ีเห็นสมควร 
 ขอ้ ๑๕ การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยา้ยสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั 
 ขอ้ ๑๖ การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั 
 ขอ้ ๑๗ การควบคุมมาตรฐานการศึกษา  
    ๑๗.๑ ทุกหลกัสูตรตอ้งก าหนดใหมี้การประกนัคุณภาพการศึกษา โดย ระบบและ
วธีิการประกนัคุณภาพของหลกัสูตร ประกอบดว้ย ๔ ประเด็นหลกั คือ การบริหารหลกัสูตร 
ทรัพยากรประกอบการเรียนการสอนและการวิจยั การสนบัสนุนและการใหค้  าแนะน านกัศึกษา 
ความตอ้งการของตลาดแรงงาน สังคม และ ความพึงพอใจของผูใ้ชบ้ณัฑิต  
    ๑๗.๒ โครงสร้าง อ านาจหนา้ท่ี และแนวปฏิบติัใดๆอนัจะน าไปสู่วธีิการประกนั
คุณภาพของหลกัสูตร ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
   ๑๗.๓ ใหทุ้กหลกัสูตรมีการพฒันาหลกัสูตรใหมี้คุณภาพและทนัสมยัอยูเ่สมอ มี
การประเมินเพื่อพฒันาหลกัสูตรอยา่งต่อเน่ืองอยา่งนอ้ยทุกๆ ๕ ปี 
   ๑๗.๔ นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะขอใชห้ลกัสูตรปรับปรุงล่าสุด ใหย้ืน่ค  าร้องผา่น
อาจารย ์     ท่ีปรึกษา เพื่อเสนอบณัฑิตวทิยาลยัพิจารณาอนุมติัการขอใชห้ลกัสูตรปรับปรุงดงักล่าว 
  ขอ้ ๑๘ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีจ านวนไม่นอ้ยกวา่ ๕  คน โดยแต่ละคนจะเป็น
อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ ๑ หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้
    ทั้งน้ี การเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวชิา
เดียวกนัท่ีมีการจดัการเรียนการสอนในภาคปกติเหมือนกนั ใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ๑ 
หลกัสูตร  เวน้แต่เป็นหลกัสูตรสาขาวชิาร่วมท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีตนประจ าอยูแ่ลว้ให้
สามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรไดอี้ก ๑ หลกัสูตร 
    ส าหรับกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลกัสูตรความร่วมมือของ
หลายสถาบนั อาจารยป์ระจ าของสถาบนัอ่ืนในความร่วมมือนั้นใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิต
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วทิยาลยั และหากยงัไม่มีสถาบนัใดแต่งตั้งใหเ้ป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแลว้ ใหส้ามารถแต่งตั้ง
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรได ้   
 ขอ้ ๑๙ อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระ
หลกั  
  ๑๙.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  
       อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงและระดบัปริญญาโท เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและดูแลการจดัแผนการ
ศึกษาของนกัศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและขอ้บงัคบัตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัศึกษาใน
เร่ืองอ่ืนตามความ   จ  าเป็นและเหมาะสม  
 
  ๑๙.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
   ๑๙.๒.๑ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและดูแลการท าวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบ
อิสระ   
    ทั้งน้ี  ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ อาจจะอยูใ่นรูปแบบ
ของคณะกรรมการตั้งแต่ ๒ คนข้ึนไปก็ได ้และใหก้รรมการ ๑ คน ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
         ๑๙.๒.๒ ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์นกัศึกษาปริญญาเอก ท าหนา้ท่ีวางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษาและการท า
วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา  โดยคณะกรรมการชุดน้ีจะตอ้งมีจ านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน และให้
กรรมการ ๑ คน ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั 
   อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระ
หลกัจะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ ๒๑ 
  การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้
แบบอิสระหลกั ใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
 ขอ้ ๒๐ อาจารยผ์ูส้อนกระบวนวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบ
อิสระร่วม จะเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัหรืออาจารยพ์ิเศษก็ได ้
  การแต่งตั้งอาจารยผ์ูส้อนกระบวนวชิา  อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การ
คน้ควา้แบบอิสระร่วม ใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
   ขอ้ ๒๑ คุณสมบติัของอาจารย ์
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  ๒๑.๑ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต  ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง  ปริญญาโท   
    ๒๑.๑.๑ อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 
     (๒) มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารง
ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารย ์
              ๒๑.๑.๒ อาจารยผ์ูส้อน  ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยพ์ิเศษ ก็ได ้  
      (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัตอ้งมีคุณวฒิุ
ไม่ต ่ากวา่ปริญญาโท หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ในการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   ๒๑.๑.๓ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั
ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั  
     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา 
   ๒๑.๑.๔ อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบอิสระร่วมตอ้ง
มีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยพ์ิเศษ ก็ได ้  
     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัตอ้งมีคุณวฒิุ 
ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือมีความรู้ความช านาญในวชิาการหรือวชิาชีพ 
    ๒๑.๑.๕ อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ตอ้งมี
คุณสมบติั ดงัน้ี 
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     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรือเป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
    (๓)  มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา 
     (๔) มีความรู้ในเน้ือหาและวธีิการสอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้
แบบอิสระ 
   ทั้งน้ี อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ตอ้งประกอบดว้ย
อาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
   อน่ึง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/ร่วม หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาการ
คน้ควา้แบบอิสระหลกั/ร่วม ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการสอบ แต่ตอ้งเขา้ร่วมอยูใ่นกระบวนการ
สอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระดว้ยทุกคร้ัง โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการสอบหรือ
ผูเ้ขา้ร่วมฟังก็ได ้  
   ๒๑.๑.๖ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั  
    (๒) มีคุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวิชานั้น 
หรือเป็น 
ผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา   
        ๒๑.๑.๗ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 
    (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์
     (๓) เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระ
และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตร
นั้น 
    ๒๑.๑.๘ กรรมการสอบประมวลความรู้ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 
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    (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  
  ๒๑.๒ หลกัสูตรปริญญาเอก 
   ๒๑.๒.๑ อาจารยผ์ูส้อน  ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยพ์ิเศษ ก็ได ้  
     (๒) ในกรณีท่ีเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัตอ้งมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก  หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ในสาขาวชิา
นั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ดา้นการสอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึง
ของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
   ๒๑.๒.๒ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกั ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั  
     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์ซ่ึงมีคุณวฒิุ
ไม่ต ่ากวา่ระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั 
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อ 
รับปริญญา 
   ๒๑.๒.๓ อาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์ร่วม  ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรืออาจารยพ์ิเศษ ก็ได ้  
     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา   
    (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  
   ๒๑.๒.๔ กรรมการสอบวดัคุณสมบติัและกรรมการสอบประมวลความรู้
ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั  
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     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  
    ๒๑.๒.๕ อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั หรือเป็นผูท้รงคุณวฒิุ
ภายนอกมหาวทิยาลยั 
     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อรับปริญญา  หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา 
    (๔) มีความรู้ในเน้ือหาและวธีิการสอบวทิยานิพนธ์ 
   ทั้งน้ี อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าใน
บณัฑิตวทิยาลยัและผูท้รงคุณวฒิุภายนอก 
     อน่ึง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/ร่วม ตอ้งไม่เป็นประธานกรรมการ
สอบ แต่ตอ้งเขา้ร่วมอยูใ่นกระบวนการสอบวทิยานิพนธ์ดว้ยทุกคร้ัง  โดยอาจร่วมในฐานะกรรมการ
สอบ หรือผูเ้ขา้ร่วมฟังก็ได ้  
    ๒๑.๒.๖ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
     (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั  
     (๒) มีคุณวฒิุปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือเป็น
ผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั  
     (๓) มีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษา
เพื่อ 
รับปริญญา  
   ๒๑.๒.๗ อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งมีคุณสมบติั ดงัน้ี 
    (๑) เป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั  
                (๒) เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบ
วทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้น 
                (๓) มีคุณวุฒิปริญญาเอก หรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้น หรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการระดบัศาสตราจารย ์
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 ขอ้ ๒๒ หนา้ท่ีและภาระงานของอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระ
หลกัใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ ๒๓ การสอบภาษาต่างประเทศ 
  “ภาษาต่างประเทศ”  หมายความวา่ ภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาหลกัในประเทศท่ีเป็น
ภูมิล าเนาของนกัศึกษา  และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ความรู้เพื่อการท าวทิยานิพนธ์/การ
คน้ควา้แบบอิสระ 
   ๒๓.๑ นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตอ้งมีผลการเทียบความรู้
ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรืออ่ืนๆ ท่ีผา่นเกณฑต์ามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั ก่อนการเสนอ
โครงร่างวทิยานิพนธ์   
            ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ข  การผา่นการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศเป็น
เง่ือนไขในการส าเร็จการศึกษา 
  ๒๓.๒ หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะ
ก าหนดเง่ือนไขใหมี้การสอบผา่นภาษาต่างประเทศหรือไม่ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตร
นั้นๆ  
  ๒๓.๓ นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั และมีภูมิล าเนามา
จากประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาราชการ ถือวา่ผา่นเง่ือนไขการเทียบใชภ้าษาองักฤษเป็น
ภาษาต่างประเทศ หากผูเ้รียนชาวต่างประเทศรายใดท่ีเรียนในหลกัสูตรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ และ
มีการท าวทิยานิพนธ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบัประเทศไทย สามารถใชก้ารเทียบความรู้ภาษาไทยเป็น
เง่ือนไขของการผา่นภาษาต่างประเทศได ้ 
 ขอ้ ๒๔ การสอบวดัคุณสมบติั (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความ
พร้อมและความสามารถของนกัศึกษาปริญญาเอก เพื่อมีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ ทั้งน้ี 
   (๑) นกัศึกษาท่ีจะสอบ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกั และยืน่ค  าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
  (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ใหป้ระธานคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานแต่งตั้งอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั จ  านวนอยา่งนอ้ย ๓ คน เป็น
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั โดยมีอาจารยท่ี์ปรึกษาวิทยานิพนธ์หลกัเป็นประธาน และใน
จ านวนนั้นใหมี้กรรมการ ๑ คน ท่ีมาจากสาขาวชิาเดียวกนั หรือใกลเ้คียง และไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมของนกัศึกษาปริญญาเอกนั้น  
  (๓) เม่ือกรรมการสอบวดัคุณสมบติัด าเนินการสอบแลว้ ใหป้ระธานคณะกรรมการ
สอบวดัคุณสมบติัรายงานผลต่อบณัฑิตวทิยาลยัภายใน ๑  สัปดาห์หลงัวนัสอบ 
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                     ส าหรับนกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัไม่ผา่น ใหมี้สิทธ์ิสอบแกต้วัไดอี้ก ๑ คร้ัง โดย
ตอ้งยืน่ค  าร้องขอสอบใหม่ ทั้งน้ี การสอบแกต้วัตอ้งสอบใหเ้สร็จส้ินภายใน ๑ ภาคการศึกษาปกติ
ถดัไปนบัจากการสอบคร้ังแรก  
   ในกรณีท่ีนกัศึกษาสอบแกต้วัไม่ผา่น อาจยืน่ค  าร้องต่อคณะกรรมการบริหาร
หลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาพิจารณา เพื่อเสนอความเห็นต่อบณัฑิตวทิยาลยัในการขอ
อนุมติัโอนไปเป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาโทในสาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนัได ้
 ขอ้ ๒๕  การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบ
ความรู้ในแนวกวา้ง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเน้ือหา และความสามารถใน
การน าเอาความรู้มาแกปั้ญหา ผูมี้สิทธ์ิสอบตอ้งลงทะเบียนกระบวนวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร 
และสอบผา่นกระบวนวชิาบงัคบัโดยไดอ้กัษรล าดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ C  
   ๒๕.๑ การสอบประมวลความรู้ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาปริญญาโท แผน ข ส าหรับ
นกัศึกษาปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น  
            ๒๕.๒ การสอบประมวลความรู้ใหด้ าเนินการดงัน้ี  
   (๑) ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยั โดยผา่นความเห็นชอบของ
อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
   (๒) การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ใหป้ระธาน
คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าส่วนงานเป็นผูแ้ต่งตั้งอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยัอยา่งนอ้ย 
๓ คน เป็นคณะกรรมการสอบประมวลความรู้   
    (๓) เม่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ด าเนินการสอบแลว้ ให้
ประธานคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ รายงานผลใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบภายใน ๑ สัปดาห์
หลงัวนัสอบ  
   ส าหรับนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นใหมี้สิทธ์ิสอบแกต้วัไดอี้ก ๑ คร้ังโดยตอ้งยืน่ค  าร้อง
ขอสอบใหม่ 
 ขอ้ ๒๖ การท าวทิยานิพนธ์ หรือ การคน้ควา้แบบอิสระใหมี้แนวปฏิบติัและขั้นตอนเป็นไป
ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั  
  ทั้งน้ี สิทธิในทรัพยสิ์นทางปัญญาท่ีเกิดจากการท าวทิยานิพนธ์ หรือการคน้ควา้
แบบอิสระใหเ้ป็นไปตามระเบียบมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ย การจดัการทรัพยสิ์นทางปัญญา และ
ใหมี้การท าความตกลงกนัเป็นลายลกัษณ์อกัษร 
  ขอ้ ๒๗  การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีดงัต่อไปน้ี 
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  (๑) ตาย 
  (๒) ลาออก 
  (๓) โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
   (๔) ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ขอ้หน่ึงขอ้ใด
ตามขอ้ ๖    
  (๕) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และมิไดรั้กษา
สถานภาพการศึกษาภายใน ๓๐ วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 
   (๖) เป็นนกัศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลกัสูตรในขอ้ ๑๑.๔ นบัตั้งแต่วนัเปิด
ภาคการศึกษาแรก 
  (๗) เป็นนกัศึกษาท่ีไดค้่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียนอ้ยกวา่ ๒.๗๕ เม่ือเรียนครบ ๒ 
ภาคการศึกษาปกติ เป็นตน้ไป  
  (๘) เป็นนกัศึกษาระดบัปริญญาเอกท่ีสอบไม่ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั และไม่ได้
รับอนุมติัจากบณัฑิตวทิยาลยัใหโ้อนไปเป็นนกัศึกษาปริญญาโท ตามขอ้ ๒๔ 
  (๙) เป็นนกัศึกษาท่ีไม่ผา่นการอนุมติัหวัขอ้และโครงร่างวิทยานิพนธ์/การคน้ควา้
แบบอิสระ เม่ือศึกษาครบตามระยะเวลาท่ีก าหนด ดงัน้ี 

(๙.๑) ระดบัปริญญาโท  เม่ือศึกษาครบ ๒ ปีการศึกษา     
(๙.๒) ระดบัปริญญาเอก เม่ือศึกษาครบ ๓ ปีการศึกษา    

   (๑๐) เป็นนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัครบ ๒ ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิต
สะสมยกเวน้หลกัสูตรท่ีมีเฉพาะวทิยานิพนธ์ 
   (๑๑) เป็นนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ ตามขอ้ ๒๕ 
   (๑๒) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวิทยาลยัก าหนด 
    (๑๓) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 
   (๑๔) มหาวทิยาลยัสั่งใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา  
 ขอ้ ๒๘ การลา 
   ๒๘.๑ นกัศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกสั่งพกัการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปี
การศึกษาตอ้งช าระค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา ยกเวน้ภาคการศึกษาท่ี
ไดช้ าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวชิาไปแลว้ 
  ๒๘.๒ นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ใหย้ืน่ค  าร้องต่อบณัฑิต
วทิยาลยั เม่ือไดรั้บอนุมติัให้ลาออกแลว้ จึงถือวา่พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ทั้งน้ี ขั้นตอนการยืน่
ใบลาออกใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
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 ขอ้ ๒๙ การกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา 
  ๒๙.๑ เม่ือสอบผา่นการคดัเลือกเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ได ้
    นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ หรือเป็นกรณีท่ีพน้
สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามขอ้ ๒๗(๒), (๖), (๗), (๘), (๙)  และ (๑๑)  สามารถน ากระบวนวชิาเดิม
ท่ีเคยศึกษาไวไ้ม่เกิน ๕ ปี นบัจากวนัท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวนวชิานั้นๆ มาใชใ้นการศึกษาไดอี้ก
ตามประกาศบณัฑิตวทิยาลยั 
  ๒๙.๒ เม่ือตอ้งการคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษา 
   นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามขอ้ ๒๗
(๒),(๓),(๕) และ (๑๒) อาจขอคืนสถานภาพการเป็นนกัศึกษาได ้  ทั้งน้ี ใหเ้ป็นไปตามประกาศ
บณัฑิตวทิยาลยั 
   ๒๙.๓ นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัสั่งใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
ไม่มีสิทธ์ิเขา้ศึกษาต่อในมหาวทิยาลยัไดอี้ก 
 ขอ้ ๓๐ การเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญา  หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะจบหลกัสูตรการศึกษา  นกัศึกษาตอ้งไป
รายงานตวัคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผล แลว้แจง้ใหส่้วนงานท่ีสังกดั
ทราบ โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระ
หลกั  
  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัใหไ้ดรั้บปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งผา่นเง่ือนไขต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 
   (๑) ศึกษากระบวนวชิาและปฏิบติัครบตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้นๆ 
   (๒) มีผลการศึกษาไดค้่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 
๓.๐๐ และค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียในสาขาวชิาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ ๓.๐๐ ยกเวน้หลกัสูตรท่ีมีเฉพาะ
วทิยานิพนธ์ 
   (๓) มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรือวธีิการอ่ืนๆ 
    (๔) สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ข 
และส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก และนกัศึกษาปริญญาเอกในหลกัสูตรท่ีก าหนดเง่ือนไขใหมี้
การสอบประมวลความรู้ 
    (๕) สอบผา่นการสอบประเมินผลวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
    ทั้งน้ี  วทิยานิพนธ์ระดบัปริญญาเอกจะตอ้งจดัท าเป็นภาษาองักฤษ   



 

128 

    (๖) ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก  แบบ  ก๑   หรือ แผน ก แบบ ก๒ 
ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงานหรือส่วนหน่ึงของ
ผลงานไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ หรือเสนอต่อท่ีประชุม
วชิาการท่ีมีรายงานการประชุม (proceedings) โดยผลงานท่ีเผยแพร่นั้นตอ้งเป็นบทความฉบบัเตม็ 
(full paper) ท่ีสามารถคน้หา หรือตรวจสอบไดใ้นรูปแบบของส่ือส่ิงพิมพ ์หรือส่ืออิเล็กทรอนิกส์ 
หรือมีการจดอนุสิทธิบตัรหรือสิทธิบตัร  
    เวน้แต่ สาขาวชิาทางวจิิตรศิลป์ ทศันศิลป์ หรือส่ือศิลปะ อาจมีการน า
ผลงานวทิยานิพนธ์ออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซ่ึงเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้นแทนการ
ตีพิมพห์รือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการฯ    
   (๗) ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ ๑ และแบบ ๒ ผลงานวทิยานิพนธ์
ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยตอ้งด าเนินการให้ผลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการ
ยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer 
review) ก่อนการตีพิมพแ์ละเป็นท่ียอมรับในสาขาวชิานั้น หรือมีการจดสิทธิบตัร  
   (๘) การเผยแพร่ผลงานวทิยานิพนธ์เพื่อการส าเร็จการศึกษาโดยนกัศึกษา 
จะตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการส าเร็จการศึกษาของหลกัสูตรและมีช่ือของนกัศึกษาเป็นช่ือแรกอยา่ง
นอ้ย ๑ เร่ือง 
   ทั้งน้ี หลกัสูตรสามารถก าหนดมาตรฐานวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการ 
โดยใหเ้ป็นไปตามประกาศมหาวทิยาลยั เร่ือง เกณฑม์าตรฐานการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 
    (๙) ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูงใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้นๆ  
    (๑๐) มีคุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการพิจารณาเกียรติและ
ศกัด์ิของนกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 ขอ้ ๓๑ การอุทธรณ์  
   เม่ือมหาวทิยาลยัพิจารณาและมีค าสั่ง หรือมีค าวนิิจฉยัในเร่ืองใดอนัเก่ียวกบั
ขอ้บงัคบัน้ี หากนกัศึกษาไม่เห็นดว้ยกบัค าสั่ง หรือค าวนิิจฉยันั้น ใหมี้สิทธิอุทธรณ์ต่ออธิการบดี 
ภายใน ๓๐ วนั นบัแต่วนัท่ีไดรั้บทราบค าสั่งหรือค าวนิิจฉยัแลว้แต่กรณี และค าสั่งหรือค าวนิิจฉยั
ของอธิการบดีถือเป็นท่ีส้ินสุด 
 ขอ้ ๓๒ ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี  
                     ในกรณีพิเศษใหอ้ธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร 
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  การใดท่ีมิไดก้ าหนดตามขอ้บงัคบัน้ี ใหอ้ธิการบดีมีอ านาจออกประกาศ ระเบียบ 
ตามท่ีขอ้บงัคบัก าหนด ซ่ึงตอ้งไม่ขดัหรือแยง้กบัขอ้บงัคบัน้ี  แลว้รายงานใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ   
 
 ทั้งน้ี  ตั้งแต่บดัน้ีเป็นตน้ไป 
 
    ประกาศ   ณ  วนัท่ี     ๑๒      กนัยายน   พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
     

     (ลงนาม)                  เกษม  วัฒนชัย  
   
            (ศาสตราจารยเ์กียรติคุณ นายแพทยเ์กษม  วฒันชยั) 
               นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
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ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
วา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา 

พ.ศ. 2550 
----------------------- 

 
 เพื่อใหก้ารศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่เป็นไปดว้ยความเรียบร้อยมี
มาตรฐานและคุณภาพสอดคลอ้งกบัเกณฑม์าตรฐานหลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของส านกังาน
คณะกรรมการการอุดมศึกษา อาศยัอ านาจตามความในมาตรา 15(2) แห่งพระราชบญัญติั
มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ พ.ศ. 2530 และมติท่ีประชุมสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ในคราวประชุม คร้ังท่ี 
4/2550 เม่ือวนัท่ี 18 พฤษภาคม 2550 และในคราวท่ีประชุม คร้ังท่ี 6/2550 เม่ือวนัท่ี 21 กรกฎาคม 
2550 จึงใหต้ราขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาไวด้งัต่อไปน้ี 
 ขอ้ 1 ขอ้บงัคบัน้ีเรียกวา่ “ขอ้บงัคบัมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ วา่ดว้ยการศึกษาระดบั
บณัฑิตศึกษา พ.ศ. 2550” 
 ขอ้ 2 ใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีส าหรับการศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัรชั้นสูง และปริญญาเอก ของสาขาวชิาต่างๆในมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ ตั้งแต่ปี
การศึกษา 2550 เป็นตน้ไป แต่ขอ้บงัคบัน้ีไม่ใชบ้งัคบัแก่นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาท่ีเขา้ศึกษาก่อนปี
การศึกษา 2550 
 ขอ้ 3 บรรดาขอ้บงัคบั ระเบียบ ค าสั่งหรือประกาศอ่ืนใดท่ีมีความกล่าวไวแ้ลว้ในขอ้บงัคบั
น้ี หรือท่ีขดัหรือแยง้กบัความในขอ้บงัคบัน้ีใหใ้ชข้อ้บงัคบัน้ีแทน 
 ขอ้ 4 ในขอ้บงัคบัฉบบัน้ี ถา้ขอ้ความมิไดแ้สดงให้เห็นเป็นอยา่งอ่ืน 
  “มหาวทิยาลยั” หมายความวา่ มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  “บณัฑิตวทิยาลยั” หมายความวา่ บณัฑิตวทิยาลยั มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
  “อาจารยป์ระจ า” หมายความวา่ บุคลากรในสังกดัมหาวทิยาลยัท่ีด ารงต าแหน่ง

อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารยแ์ละ
ศาสตราจารย ์หรือพนกังานสายวชิาการของมหาวทิยาลยั 
ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18 โดยมีหนา้ท่ีหลกั
ทางดา้นการสอน และการวจิยัและปฏิบติัหนา้ท่ีเตม็เวลา
ตามภาระงานท่ีรับผดิชอบในหลกัสูตรท่ีเปิดสอน 

  “อาจารยพ์ิเศษ” หมายความวา่ บุคลากรในสังกดัมหาวทิยาลยัท่ีไม่ไดเ้ป็น
อาจารย ์ผูช่้วยศาสตราจารย ์รองศาสตราจารย ์และ
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ศาสตราจารย ์หรือพนกังานสายวชิาการของมหาวทิยาลยั
และบุคคลภายนอกมหาวทิยาลยัท่ีเป็นผูมี้ความรู้ความ
ช านาญในวชิาการหรือวชิาชีพ โดยประเมินจากผลงาน
การคน้ควา้ทางวชิาการหรือมีผลงานปรากฏเป็นท่ียอมรับ
ในวงการวชิาการหรือวชิาชีพโดยทัว่ไป ท่ีคณะกรรมการ
บริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิารับรอง
และคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะใหค้วาม
เห็นชอบ 

  “อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร” หมายความวา่ อาจารยป์ระจ าท่ีท าหนา้ท่ีเป็นไดท้ั้ง
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร อาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั อาจารยท่ี์
ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบอิสระร่วม 
อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
อาจารยผ์ูส้อน ตามคุณสมบติัท่ีก าหนดส าหรับหนา้ท่ี
นั้นๆ ตลอดระยะเวลาท่ีจดัการศึกษาตามหลกัสูตร โดยมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 5 คน ทั้งน้ีอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรแต่
ละหลกัสูตรจะเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเกินกวา่ 1 
หลกัสูตรในเวลาเดียวกนัไม่ได ้อาจารยป์ระจ าหลกัสูตร
ระดบัปริญญาโทและปริญญาเอกในสาขาวชิาเดียวกนั 
ใหถื้อวา่เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตร 1หลกัสูตรและ
อาจารยป์ระจ าผูใ้ด หากเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรใด
หลกัสูตรหน่ึงแลว้ ยงัสามารถเป็นอาจารยป์ระจ า
หลกัสูตรสาขาร่วมท่ีตรงหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ี
ประจ าอยูแ่ลว้ไดอี้ก 1 หลกัสูตร 

     ในกรณีท่ีเป็นหลกัสูตรร่วมระหวา่งสถาบนัหรือหลุกสูตรความร่วมมือ
ของหลายสถาบนั อาจารยป์ระจ าของสถาบนัอ่ืนในความ
ร่วมมือนั้นใหถื้อเป็นอาจารยป์ระจ าในบณัฑิตวทิยาลยั 
และสามารถเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรได ้ทั้งน้ีตอ้งไม่
เป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรในสถาบนัท่ีตนเองสังกดั 
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  “อาจารยผ์ูรั้บผิดชอบหลกัสูตร” หมายความวา่ อาจารยป์ระจ าหลกัสูตรท่ีไดรั้บ
มอบหมายใหท้ าหนา้ท่ีในการบริหารหลกัสูตรและการ
เรียนการสอน การพฒันาหลกัสูตร การติดตาม
ประเมินผลหลกัสูตรและหนา้ท่ีอ่ืนท่ีเก่ียวขอ้ง โดยมี
จ านวนไม่นอ้ยกวา่ 3 คน 

 ขอ้ 5 ใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัมีหนา้ท่ีจดั ควบคุมและอ านวยการศึกษา ระดบับณัฑิตศึกษาตาม
ขอ้บงัคบัน้ี 

 ขอ้ 6 คุณสมบติัของผูเ้ขา้ศึกษา 
  6.1 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า

จากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
มาตรฐานการศึกษา และมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรในแต่ละ
สาขาวชิา 

  6.2 ระดบัปริญญาโท ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่าจาก
สถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐาน
การศึกษาและมีคุณสมบติัตรงตามท่ีก าหนดไวใ้นหลกัสูตรในแต่ละสาขาวชิา 

    ส าหรับผูเ้ขา้ศึกษา แผน ก แบบ ก1 ตอ้งเป็นผูส้ าเร็จการศึกษาระดบัปริญญา
ตรี หรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดีหรือเป็นผูมี้ประสบการณ์ดา้นการวิจยั หรือ
วชิาชีพท่ีเก่ียวขอ้งหรือสัมพนัธ์กบัสาขาวชิาท่ีจะศึกษาต่อไม่นอ้ยกวา่ 2 ปี และ
มีพื้นฐานความรู้ความสามารถและศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท าวทิยานิพนธ์ได ้
โดยใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของคณะกรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษา
ประจ าสาขาวชิานั้น 

  6.3 ระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรี
หลกัสูตร 6 ปี หรือระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ี
ส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผา่น
การพิจารณาของคณะกรรมการการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ า
สาขาวชิา 

  6.4 ระดบัปริญญาเอก ส าเร็จการศึกษาจากสถาบนัอุดมศึกษาท่ีส านกังานคณะกรร
การการอุดมศึกษารับรองมาตรฐานการศึกษา และผา่นการพิจารณาของคณะ
กรรมการบริหารหลกัสูตรบณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิา ดงัน้ี 
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   6.4.1 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาตรีหรือเทียบเท่า โดยไดรั้บเกียรตินิยมใน
สาขาวชิา   เดียวกนัหรือสัมพนัธ์กบัหลกัสูตรท่ีจะศึกษาต่อและมีพื้น
ความรู้ความสามารถ และ   ศกัยภาพเพียงพอท่ีจะท า
วทิยานิพนธ์ได ้หรือ 

   6.4.2 ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทหรือเทียบเท่าท่ีมีผลการเรียนดี หรือ 
   6.4.3 ผูท่ี้ก าลงัศึกษาหลกัสูตรปริญญาโท มีผลการเรียนและ/หรือ การวจิยั

ตามท่ีสาขาวชิา  ก าหนดไดผ้ลดีเป็นพิเศษ 
  6.5 ไม่เคยถูกคดัช่ือออก อนัเน่ืองจากความประพฤติจากสถาบนัการศึกษาใด 
  6.6 มีคุณสมบติัอยา่งอ่ืนตามท่ีบณัฑิตวทิยาลยัก าหนด 
  มหาวทิยาลยัอาจไม่อนุมติัให้ผูส้ าเร็จการศึกษาหลกัสูตรบางหลกัสูตรตามท่ี

มหาวทิยาลยัประกาศ ใหเ้ขา้ศึกษาในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัก็ได ้
 ขอ้ 7 การรับเขา้ศึกษา 
  7.1 บณัฑิตวทิยาลยัจะพิจารณารับผูส้มคัรเขา้เป็นนกัศึกษา โดยวธีิการคดัเลือก

หรือสอบคดัเลือกหรืออ่ืนๆ ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนดโดยจะประกาศให้
ทราบล่วงหนา้เป็นคราวๆ 

  7.2 ผูส้มคัรท่ีผา่นการคดัเลือกเขา้ศึกษาแต่ก าลงัรอผลการศึกษาตามขอ้ 6 อยู ่
มหาวทิยาลยัจะรับรายงานตวัเป็นนกัศึกษา เม่ือมีคุณสมบติัครบถว้นภายใน
ระยะเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 

 ขอ้ 8 ประเภทของนกัศึกษา 
  8.1 นกัศึกษาเตม็เวลา หมายถึง นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 6 ซ่ึง

มหาวทิยาลยัรับเขา้ศึกษาเพื่อรับปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ในหลกัสูตรท่ีเรียนเตม็เวลา 

  8.2 นกัศึกษาไม่เตม็เวลา หมายถึง นกัศึกษาท่ีมีคุณสมบติัครบถว้นตาม ขอ้ 6 ซ่ึง
มหาวทิยาลยัรับเขา้ศึกษา โดยมีระยะเวลาเรียนไม่เป็นไปตามหลกัสูตรของ
นกัศึกษาเตม็เวลา ซ่ึงเง่ือนไขการเรียนเป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 

  8.3 นกัศึกษาสมทบ หมายถึง นกัศึกษาท่ีมหาวทิยาลยัรับใหล้งทะเบียนเรียน และ/
หรือท าการวจิยัโดยไม่มีสิทธ์ิรับปริญญา ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงจากมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ขอ้ 9 การรายงานตวัเป็นนกัศึกษา 
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  ผูท่ี้ไดรั้บพิจารณาใหเ้ขา้ศึกษาตามประกาศของมหาวทิยาลยั ตอ้งไปรายงานตวัเพื่อ
ข้ึนทะเบียนเป็น นกัศึกษา ตามวนัและเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด มิฉะนั้นจะถือวา่สละสิทธ์ิ 
  การรายงานตวัเพื่อเป็นนกัศึกษา ตอ้งมีหลกัฐานประกอบการรายงานตวัครบถว้น
ตามท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
 ขอ้ 10 การลงทะเบียน 
  มหาวทิยาลยัจดัใหมี้การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแต่ละภาคการศึกษา และให้
นกัศึกษาถือปฏิบติัดงัต่อไปน้ี 
  10.1 การลงทะเบียนกระบวนวชิาเรียน 
    10.1.1 นกัศึกษาในระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ประกาศนียบตัรชั้นสูงและ
ระดบัปริญญาโท        ใหมี้อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปท าหนา้ท่ีใหค้  าแนะน าและให้
ค  าปรึกษา ตลอดจนแนะแนว       การศึกษาใหส้อดคลอ้งกบัแผนก าหนด
การศึกษา 
    10.1.2 นกัศึกษาในระดบัปริญญาเอก ใหมี้คณะกรรมการท่ีปรึกษา

วทิยานิพนธ์นกัศึกษา       ปริญญาเอก ท าหนา้ท่ีวางแผนการศึกษา 
แนะน า ควบคุมการศึกษาและการท า      
 วทิยานิพนธ์ของนกัศึกษา 

    10.1.3 กระบวนวชิาใดท่ีเคยไดอ้กัษรล าดบัขั้น B หรือสูงกวา่ จะลงทะเบียน
กระบวนวชิานั้นซ ้ า      อีกไม่ได ้

    10.1.4 การลงทะเบียนกระบวนวชิาในแต่ละภาคการศึกษา ส าหรับการ
ลงทะเบียนเรียนเตม็      เวลา นกัศึกษาตอ้งลงทะเบียนกระบวนวชิาไม่เกิน 
15 หน่วยกิต ในภาคการศึกษาปกติ       และไม่
เกิน 6 หน่วยกิต ในภาคฤดูร้อน ส าหรับการลงทะเบียนเรียนไม่เตม็เวลา   
    นกัศึกษาจะลงทะเบียนกวนบวกวชิาไดไ้ม่เกิน 9 หน่วยกิต ในภาคการศึกษา
ปกติและ      ไม่เกิน 6 หน่วยกิตในภาคฤดูร้อน 

    10.1.5 การลงทะเบียนท่ีผดิเง่ือนไข ใหถื้อวา่การลงทะเบียนนั้นเป็นโมฆะ 
และกระบวนวชิาท่ี      ลงทะเบียนผดิเง่ือนไขนั้น ให้ไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น 
W 

    10.1.6 นกัศึกษาอาจขอลงทะเบียนเขา้ร่วมศึกษากระบวนวชิาเรียนใดๆ เพื่อ
เป็นการเพิ่มพนู      ความรู้ได ้โดยไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น V 
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         นกัศึกษาอาจขอเปล่ียนอกัษรล าดบัขั้น V เป็นการวดัและ
ประเมินผลได ้โดย      ความเห็นชอบจากอาจารยผ์ูส้อน โดยตอ้งยืน่ค าขอ
ก่อน 2 สัปดาห์สุดทา้ยของการเรียน      ของ
ภาคการศึกษานั้น 

   10.2 การลงทะเบียนวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ใหมี้แนวปฏิบติัเป็นไปตาม
ประกาศบณัฑิต    วทิยาลยั 

   10.3 การลงทะเบียนเพื่อใชบ้ริการของมหาวทิยาลยั นกัศึกษาบณัฑิตศึกษาตอ้ง
ลงทะเบียนเพื่อใช ้   บริการของมหาวทิยาลยั เม่ือ 

     10.3.1 นกัศึกษาระดบัปริญญาเอก หรือระดบัปริญญาโทในหลกัสูตรท่ีมี
เฉพาะการท า        วทิยานิพนธ์ ตอ้งการเตรียมความพร้อมเพื่อการสอบวดั
คุณสมบติั และ/หรือเสนอ       หวัขอ้โครง
ร่างวทิยานิพนธ์ 

     10.3.2 นกัศึกษาไม่ไดล้งทะเบียนกระบวนวชิาใดๆ และไม่ไดล้าพกั
การศึกษา แต่ในภาค        การศึกษานั้นประสงคจ์ะใชบ้ริการ
ของมหาวทิยาลยั เพื่อการศึกษาคน้ควา้หรือท า     
  กิจกรรมอ่ืนๆ 

     10.3.3 นกัศึกษาไดล้งทะเบียนวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระครบ
หน่วยกิตไปแลว้       และในภาคการศึกษานั้นประสงคจ์ะท างานวจิยั
ต่อเน่ือง 

 ขอ้ 11 การบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวชิา 
   หลกัเกณฑแ์ละวธีิการบอกเพิ่มและการถอนกระบวนวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศ

ของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 12 หลกัสูตร 
    มาตรฐานของหลกัสูตรระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต ปริญญาโท 
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง และปริญญาเอก ให้เป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั เร่ืองเกณฑ์
มาตรฐานหลกัสูตรระดบับณัฑิตศึกษา ทั้งน้ี ประกาศดงักล่าวตอ้งสอดคลอ้งกบัเกณฑ์มาตรฐาน
หลกัสูตรระดบัอุดมศึกษาของส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
 ขอ้ 13 ระยะเวลาการศึกษา ใหเ้ป็นไปตามแผนการศึกษาของแต่ละหลกัสูตร ทั้งน้ี 
  13.1 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ใหใ้ช้
เวลาศึกษาไม่เกิน 2     เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผนก าหนดการศึกษา 
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  13.2 หลกัสูตรปริญญาโทใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่เกิน 2 เท่าของระยะเวลาเรียนตามแผน
ก าหนด     การศึกษา 
  13.3 หลกัสูตรปริญญาเอก ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีใหใ้ชเ้วลาศึกษา
ไม่เกิน 7 ปี     การศึกษา ส าหรับผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาโทใหใ้ชเ้วลาศึกษาไม่
เกิน 5 ปีการศึกษา 
  13.4 ส าหรับนกัศึกษาท่ีไม่สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ีก าหนด 
บณัฑิตวทิยาลยัอาจ    ผอ่นผนัใหน้กัศึกษาขยายเวลาการศึกษาต่อไดค้ร้ังละ 1 ภาคการศึกษา
ปกติ แต่ไม่เกิน 2 คร้ัง 
     นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บอนุมติัให้ขยายเวลาการศึกษาต่อได ้จะตอ้งอยูใ่น
เกณฑ ์ดงัน้ี 

(1) วทิยานิพนธ์มีความกา้วหนา้อยา่งเด่นชดั และ 
(2) มีความจ าเป็นทางวชิาการ หรือมีเหตุสุดวสิัย 

  13.5 กรณีท่ีนกัศึกษาปริญญาเอกไม่สามารถส าเร็จการศึกษาไดต้ามระยะเวลาท่ี
ก าหนด ส าหรับ    นกัศึกษาปริญญาเอกท่ีรับจากผูส้ าเร็จการศึกษาขั้นปริญญาตรีอาจไดรั้บ
การพิจารณาให ้     ส าเร็จการศึกษาระดบัปริญญาโทได ้ส่วนนกัศึกษาปริญญาเอกท่ีรับ
จากผูส้ าเร็จการศึกษาขั้น    ปริญญาโท อาจแสดงความจ านงขอส าเร็จการศึกษาระดบั
ปริญญาโทในหลกัสูตรท่ีศึกษาอยูอี่ก    ปริญญาหน่ึงไดโ้ดยตอ้งเป็นไปตามเง่ือนไขการ
ส าเร็จการศึกษาท่ีก าหนดในหลกัสูตร 
 ทั้งน้ี การด าเนินการตามขอ้ 13.4 และ 13.5 ใหอ้ยูใ่นดุลยพินิจของคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ าคณะและเสนอใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัอนุมติั 
 ขอ้ 14 การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยา้ยสาขาวชิา 
  การเปล่ียนแผนการศึกษาและการยา้ยสาขาวชิาใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั 
 ขอ้ 15 การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิต 
  การรับโอนนกัศึกษาและการเทียบโอนหน่วยกิตให้เป็นไปตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั 
 ขอ้ 16 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระ
หลกั 
  16.1 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป 
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    อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปส าหรับนกัศึกษาระดบัประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงและระดบัปริญญาโท เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและดูแลการจดัแผนการ
ศึกษาของนกัศึกษา ใหส้อดคลอ้งกบัหลกัสูตรและขอ้บงัคบั ตลอดจนเป็นท่ีปรึกษาแก่นกัศึกษาใน
เร่ืองอ่ืนตามความจ าเป็นและเหมาะสม 
  16.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
    16.2.1 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาโท มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกั/การคน้ควา้       แบบอิสระหลกั เป็นผูใ้หค้  าแนะน าและดูแลการท า
วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
    16.2.2 ส าหรับนกัศึกษาระดบัปริญญาเอก มีคณะกรรมการท่ีปรึกษา
วทิยานิพนธ์ นกัศึกษา       ปริญญาเอก ท าหนา้ท่ีวางแผนการศึกษา แนะน าการศึกษา
และการท าวทิยานิพนธ์       ของนกัศึกษา คณะกรรมการชุดน้ีจะตอ้งมีจ านวนอยา่ง
นอ้ย 3 คน และใหก้รรมการ        1 คน ท าหนา้ท่ีเป็นอาจารยท่ี์ปรึกษา
วทิยานิพนธ์หลกั 
 อาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั
จะตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า ท่ีมีคุณสมบติัตามท่ีก าหนดไวใ้นขอ้ 18 
 การแต่งตั้งอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไป อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบ
อิสระหลกั ใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
 ขอ้ 17 อาจารยผ์ูส้อนกระบวนวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบ
อิสระร่วม อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ จะเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ
ก็ได ้
 การแต่งตั้งอาจารยผ์ูส้อนกระบวนวชิา อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบ
อิสระร่วม อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ใหป้ระธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษา
ประจ าคณะเป็นผูแ้ต่งตั้ง 
 ขอ้ 18 คุณสมบติัของอาจารย ์
  18.1 หลกัสูตรปริญญาโท 
    18.1.1 อาจารยผ์ูส้อน จะเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษก็ได ้อาจารย์
ประจ าตอ้งมีคุณวุฒิไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
ผูช่้วยศาสตราจารยใ์นสาขาวิชานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้นการสอน
และการวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ส่วนอาจารยพ์ิเศษใหมี้คุณสมบติัตามขอ้ 4 
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    18.1.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ บ่งออกเป็น 2 
ประเภท คือ 
       (1) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั
ตอ้งเป็นอาจารย ์        ประจ า ซ่ึงมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่าหรือเป็นผู ้
ด ารงต าแหน่งทาง         วชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้น
หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั         และตอ้งมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ        
 ปริญญา 
       (2) อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบอิสระร่วม 
จะเป็นอาจารย ์        ประจ าหรืออาจารยพ์ิเศษก็ได ้อาจารยป์ระจ าตอ้งมีคุณวุฒิ
ปริญญาเอกหรือ        เทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รอง
ศาสตราจารยใ์น        สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี
ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ี        มิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับ
ปริญญา ส่วนอาจารยพ์ิเศษใหมี้คุณสมบติั       
 ตามขอ้ 4 
    18.1.3 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ตอ้งประกอบดว้ย
อาจารยป์ระจ า       และผูท้รงคุณวฒิุภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีคุณวฒิุปริญญาเอก
หรือเทียบเท่าหรือ       เป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย์
ในสาขาวชิานั้น หรือ        สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการ
ท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของ        การศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็น
ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ในกรณีท่ีไม่สังกดั       
 สถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ี อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระตอ้งมี  
      ความรู้ในเน้ือหาและวธีิการสอบวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
    18.1.4 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเตม็
เวลาซ่ึงมีคุณวฒิุ       ปริญญาเอกหรือเทียบเท่า ในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์ หรือเป็นผูด้  ารง       ต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารย ์
อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตอ้งท า       หนา้ท่ี
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หรือการคน้ควา้แบบอิสระ และ/หรืออาจารย  ์   
     ผูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 
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    18.1.5 กรรมการสอบประมวลความรู้ จะเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารย์
พิเศษก็ได ้อาจารย ์       ประจ าตอ้งมีคุณวุฒิปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผู ้
ด ารงต าแหน่งทางวชิาการ       ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือ
สาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั และตอ้งมี      
 ประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ส่วนอาจารย์
       พิเศษใหมี้คุณสมบติัตามขอ้ 4 
    18.1.6 ส าหรับอาจารยผ์ูส้อน อาจารยท่ี์ปรึกษาการคน้ควา้แบบอิสระ อาจารย์
ผูส้อบการ       คน้ควา้แบบอิสระและอาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ใน
หลกัสูตรประกาศนียบตัร        บณัฑิต และ/หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูงใหมี้คุณสมบติัตามขอ้ 18.1.1         18.1.2 
18.1.3 และ 18.1.4 โดยอนุโลม 
  18.2 หลกัสูตรปริญญาเอก 
    18.2.1 อาจารยผ์ูส้อน อาจเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษ อาจารย์
ประจ าตอ้งมี        คุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง
ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รอง       ศาสตราจารยใ์นสาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ดา้น       การ
สอนและการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา ส่วนอาจารย ์   
    พิเศษใหมี้คุณสมบติัตามขอ้ 4 
    18.2.2 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ า ซ่ึงมีคุณวฒิุ
ปริญญาเอก       หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการไม่ต ่ากวา่
รองศาสตราจารย ์ซ่ึงมี       คุณวฒิุไม่ต ่ากวา่ปริญญาโทหรือเทียบเท่าในสาขาวชิา
นั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั        และตอ้งมีประสบการณ์ในการท า
วจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา 
    18.2.3 อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม กรรมการสอบวดัคุณสมบติัและ
กรรมการสอบ        ประมวลความรู้ จะเป็นอาจารยป์ระจ าหรืออาจารยพ์ิเศษก็
ได ้มีคุณวฒิุปริญญาเอก       หรือเทียบเท่า หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่งทางวชิาการ
ไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น        สาขาวชิานั้นหรือสาขาวชิาท่ี
สัมพนัธ์กนั และตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวิจยัท่ีมิใช่     
  ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ืองในกรณีท่ีไม่
       สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา 
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    18.2.4 อาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ ตอ้งประกอบดว้ยอาจารยป์ระจ าและ
ผูท้รงคุณวุฒิ        ภายนอกมหาวทิยาลยั ซ่ึงมีคุณวฒิุปริญญาเอกหรือเทียบเท่า
หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง       ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่รองศาสตราจารยใ์น
สาขาวชิานั้น หรือสาขาวชิาท่ีสัมพนัธ์กนั        และ
ตอ้งมีประสบการณ์ในการท าวจิยัท่ีมิใช่ส่วนหน่ึงของการศึกษาเพื่อรับปริญญา    
    หรือเป็นผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะเร่ือง ในกรณีท่ีไม่สังกดัสถาบนัอุดมศึกษา ทั้งน้ี
อาจารย ์       ผูส้อบวทิยานิพนธ์ตอ้งมีความรู้ในเน้ือหาและวธีิการสอบ
วทิยานิพนธ์ 
        อน่ึง อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/ร่วม ตอ้งไม่เป็น
ประธานกรรมการสอบ       และตอ้งเขา้ร่วมอยูใ่นกระบวนการสอบวทิยานิพนธ์
ดว้ยทุกคร้ัง โดยอาจร่วมในฐานะ       กรรมการ
สอบหรือผูเ้ขา้ร่วมฟังก็ได ้
    18.2.5 อาจารยผ์ูรั้บผดิชอบหลกัสูตร ตอ้งเป็นอาจารยป์ระจ าหลกัสูตรเตม็
เวลาไดรั้บปริญญา       เอกหรือเทียบเท่าในสาขาวชิานั้นหรือสาขาวาท่ีสัมพนัธ์กนั 
หรือเป็นผูด้  ารงต าแหน่ง       ทางวชิาการไม่ต ่ากวา่ศาสตราจารย ์อาจารย์
ผูรั้บผดิชอบหลกัสูตรตอ้งท าหนา้ท่ี        อาจารย์
ท่ีปรึกษาวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารย์   
    ผูส้อบวทิยานิพนธ์ และ/หรืออาจารยผ์ูส้อนในหลกัสูตรนั้นดว้ย 
  18.3 อาจารยผ์ูเ้ช่ียวชาญเฉพาะ มหาวทิยาลยัอาจแต่งตั้งให้ผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีมี
ความรู้ความเช่ียวชาญในสาขาวชิาท่ีเปิดสอนเป็นอยา่งดี และเป็นบุคลากรประจ าในมหาวทิยาลยั 
เป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั ส่วนผูเ้ช่ียวชาญเฉพาะท่ีจะเป็น
อาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วม/การคน้ควา้แบบอิสระร่วม อาจเป็นบุคลากรประจ าใน
มหาวทิยาลยั หรือผูท้รงคุณวุฒิภายนอกมหาวทิยาลยั ท่ีมีความรู้ ความเช่ียวชาญ และประสบการณ์
สูงในสาขาวชิานั้นๆ เป็นท่ียอมรับในระดบัหน่วยงานหรือระดบักระทรวงหรือวงการวชิาชีพดา้น
นั้นๆ 
 ขอ้ 19 ภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
  การก าหนดภาระงานอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
ใหเ้ป็นไปตามประกาศของมหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 20 ระบบการศึกษา 
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  บณัฑิตวทิยาลยัมีหนา้ท่ีควบคุมคุณภาพการศึกษาระดบับณัฑิตศึกษา และใหค้ณะ
ภาควชิาหรือสาขาวชิา มีหนา้ท่ีจดัการศึกษาในสาขาวชิานั้นแก่นกัศึกษา 
  20.1 มหาวทิยาลยัใชร้ะบบทวภิาค หรือระบบหน่วยการศึกษา (module) 

   ระบบทวภิาค คือ ระบบท่ีแบ่งภาคการศึกษาในปีหน่ึงๆ ออกเป็น 2 
ภาคการศึกษาปกติ ซ่ึง มีระยะเวลาการศึกษาภาคการศึกษาละไม่นอ้ยกวา่ 15 
สัปดาห์ และอาจมีภาคฤดูร้อนซ่ึงเป็นภาคการศึกษาไม่บงัคบั ท่ีมีระยะเวลา
การศึกษาประมาณ 8 สัปดาห์ โดยจดัจ านวนชัว่โมงเรียนของแต่ละกระบวน
วชิาใหเ้ท่ากบัภาคการศึกษาปกติ 

       ระบบหน่วยการศึกษา (module) คือ ระบบท่ีแบ่งช่วงการจดัการเรียน
การสอนให้     เป็นไปตามหวัขอ้การศึกษา โดยมีปริมาณการเรียนรู้ จ  านวนชัว่โมง 
และจ านวนหน่วยกิตเทียบ    เท่ากบัเกณฑก์ลางของระบบทวภิาค 
   20.2 มหาวทิยาลยัใชร้ะบบหน่วยกิต โดยจดัเน้ือหาวชิาท่ีสอนออกเป็นกระบวนวชิา
และก าหนด     ปริมาตรความมากนอ้ยของเน้ือหาวชิาในแต่ละกระบวนวิชาเป็น
หน่วยกิต การก าหนดหน่วยกิต    ใหเ้ทียบกบัเกณฑก์ลางของระบบทวภิาค ดงัน้ี 
     (1) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาบรรยาย หรืออภิปรายปัญหา ไม่นอ้ยกวา่ 15 
ชัว่โมงต่อภาค       การศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
     (2) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาในการปฏิบติัทดลองหรือปฏิบติังานเพื่อเสริม
ทกัษะ ไม่นอ้ยกวา่       30 ชัว่โมงต่อภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
     (3) กระบวนวชิาใดใชเ้วลาฝึกงานหรือฝึกภาคสนาม ท่ีใชเ้วลาฝึกไม่นอ้ย
กวา่ 45 ชัว่โมงต่อ      ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ค่าเท่ากบั 1 หน่วยกิต 
     (4) วทิยานิพนธ์และการคน้ควา้แบบอิสระท่ีใชเ้วลาศึกษาคน้ควา้ไม่นอ้ย
กวา่ 45 ชัว่โมงต่อ      ภาคการศึกษาปกติ ใหมี้ปริมาณเป็น 1 หน่วยกิต 
  20.3 มหาวทิยาลยั อาจก าหนดเง่ือนไขส าหรับการลงทะเบียนเรียนบางกระบวนวชิา
เพื่อใหน้กัศึกษา    สามารถเรียนกระบวนวชิานั้นไดอ้ยา่งมีประสิทธิภาพ ทั้งน้ี การ
ลงทะเบียนท่ีผดิเง่ือนไขของ    กระบวนวชิาใด ใหถื้อเป็นโมฆะในกระบวนวชิานั้น 
  20.4 กระบวนวชิาหน่ึงๆ มีช่ือกระบวนวชิาและรหสักระบวนวิชาก ากบัไว ้
  20.5 รหสักระบวนวชิา ประกอบดว้ยช่ือยอ่ของสาขาวชิาและเลขประจ ากระบวน
วชิา 
  20.6 เลขประจ ากระบวนวชิา ประกอบดว้ยเลข 3 หลกั โดยเลขตวัแรก (หลกัร้อย) 
แสดงถึงระดบั    การศึกษาของกระบวนวชิาดงัน้ี 
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    “7” “8” “9”  แสดงถึง กระบวนวชิาระดบับณัฑิตศึกษา 
    “3” “4” “5” “6” แสดงถึง กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นสูง 
    “1” “2”   แสดงถึง กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นตน้ 
  20.7 กรณีการปิดสอนกระบวนวชิาใด ใหค้งรหสักระบวนวชิานั้นไวเ้ป็นระยะเวลา
อยา่งนอ้ย 4 ปี 
 ขอ้ 21 การวดัและประเมินผลการศึกษา 
  21.1 ใหมี้การประเมินผลการศึกษา ภาคการศึกษาละ 1 คร้ัง 
  21.2 ใหใ้ชร้ะบบอกัษรล าดบัขั้นและค่าล าดบัขั้นในการวดัและประเมินผล
การศึกษาในแต่ละกระบวน    วชิา โดยแบ่งการก าหนดอกัษรล าดบัขั้นเป็น 3 กลุ่ม คือ 
อกัษรล าดบัขั้นท่ีมีค่าล าดบัขั้น อกัษร    ล าดบัขั้นท่ีไม่มีค่าล าดบัขั้น และอกัษรล าดบัขั้นท่ี
ยงัไม่มีการประเมินผล 
  21.3 อกัษรล าดบัขั้น ความหมาย และค่าล าดบัขั้น 
    21.3.1 อกัษรล าดบัขั้นท่ีมีค่าล าดบัขั้น ใหก้ าหนด ดงัน้ี 
        อกัษรล าดบัขั้น  ความหมาย ค่าล าดบัขั้น 
         A   ดีเยีย่ม (EXCELLENT)  4.00 
         B+   ดีมาก (VERY GOOD)  3.50 
         B   ดี (GOOD)  3.00 
         C+  ดีพอใช ้(FAIRLY GOOD)  2.50 
         C   พอใช ้(FAIR)  2.00 
         D+  อ่อน (POOR)  1.50 
         D   อ่อนมาก (VERY POOR)  1.00 
         F   ตก (FAILED)  0.00 
    21.3.2 อกัษรล าดบัขั้นท่ีไม่มีค่าล าดบัขั้น ใหก้ าหนด ดงัน้ี 
        อกัษรล าดบัขั้น  ความหมาย 
         S   เป็นท่ีพอใจ (SATISFACTORY) 
         U   ไม่เป็นท่ีพอใจ (UNSATISFACTORY) 
         V   เขา้ร่วมศึกษา (VISITING) 
         W   ถอนกระบวนวชิา (WITHDRAWN) 
    21.3.3 อกัษรล าดบัขั้นท่ียงัไม่มีการประเมินผล ใหก้ าหนด ดงัน้ี 
      อกัษรล าดบัขั้น   ความหมาย 
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        I   การวดัผลยงัไม่สมบูรณ์ (INCOMPLETE) 
        P   การเรียนการสอนยงัไม่ส้ินสุด (IN PROGRESS) 
        T   วทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ ยงัอยูใ่น
ระหวา่งด าเนินการ            (THESIS/INDEPENDENT 
STUDY IN               
PROGRESS) 
  21.4 อกัษรล าดบัขั้น I แสดงวา่ การประเมินผลในกระบวนวิชานั้นยงัไม่เสร็จ
สมบูรณ์ เน่ืองจากมีเหตุ    สุดวสิัยท่ีท าใหก้ารวดัผลไม่สามารถด าเนินการได ้การให้อกัษร
ล าดบัขั้น I ตอ้งไดรั้บการอนุมติั    จากประธานคณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะท่ี
กระบวนวชิานั้นสังกดัอยู ่
      นกัศึกษาตอ้งด าเนินการขอรับการวดัและประเมินผลเพื่อแกอ้กัษร
ล าดบัขั้น I ใหเ้สร็จ    สมบูรณ์ก่อน 2 สัปดาห์เรียนสุดทา้ยของภาคการศึกษาปกติถดัไป 
หากพน้ก าหนดดงักล่าว     มหาวทิยาลยัจะเปล่ียนอกัษรล าดบัขั้น I เป็นอกัษรล าดบัขั้น F 
หรือ U 
  21.5 อกัษรล าดบัขั้น P แสดงวา่ กระบวนวชิานั้นยงัมีการเรียนการสอนต่อเน่ืองอยู ่
ยงัไม่มีการวดั    และประเมินผลภายในภาคการศึกษาท่ีลงทะเบียน ทั้งน้ี ใหใ้ชเ้ฉพาะบาง
กระบวนวชิาท่ีก าหนด    ไวใ้นหลกัสูตร 
      อกัษรล าดบัขั้น P จะถูกเปล่ียนเม่ือไดรั้บไดรั้บการวดัและประเมินผล
แลว้ ทั้งน้ี ตอ้ง    ก่อนวนัสุดทา้ยของก าหนดการสอบไล่ประจ าภาคการศึกษา ภายใน 2 
ภาคการศึกษาปกติ    ถดัไป หากพน้ก าหนดดงักล่าว มหาวทิยาลยัจะเปล่ียนอกัษรล าดบัขั้น 
P ใหเ้ป็นอกัษรล าดบัขั้น     F หรือ U 
  21.6 อกัษรล าดบัขั้น T แสดงวา่ยงัไม่มีการวดัและการประเมินผลวทิยานิพนธ์ หรือ
การคน้ควา้แบบ    อิสระ เน่ืองจากการวจิยัอยูใ่นระหวา่งด าเนินการ 
  21.7 อกัษรล าดบัขั้น V แสดงวา่ นกัศึกษาไดล้งทะเบียนกระบวนวชิาในฐานะ
ผูเ้ขา้ร่วมศึกษา โดยไม่    ตอ้งเขา้รับการวดัและประเมินผลในกระบวนวชิานั้น แต่ตอ้งมีเวลา
เรียนไม่นอ้ยกวา่ร้อยละ 80     ของเวลาเรียนทั้งหมด หากเวลาเรียนไม่ครบตามท่ีก าหนด
หรือนกัศึกษาไม่ปฏิบติัตาม     ขอ้ก าหนดส าหรับการเรียนการสอนในกระบวนวชิานั้น 
อาจารยผ์ูส้อนอาจพิจารณาเปล่ียน     อกัษรล าดบัขั้น V ใหเ้ป็นอกัษรล าดบัขั้น 
W 
  21.8 อกัษรล าดบัขั้น W แสดงวา่ 
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    (1) นกัศึกษาไดถ้อนกระบวนวชิาท่ีลงทะเบียนตามเง่ือนไขท่ีก าหนดไวต้าม
ขอ้ 10 
    (2) การลงทะเบียนผดิเง่ือนไขและเป็นโมฆะ ตามขอ้ 10.1.3 และ 10.1.5 
    (3) การลงทะเบียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ตามขอ้ 10.1.4 
    (4) การเรียนไม่เป็นไปตามเง่ือนไขท่ีก าหนด ตามขอ้ 21.7 
    (5) นกัศึกษาถูกสั่งพกัการศึกษาในภาควชิานั้น 
    (6) กรณีสุดวสิัย ลาออก ตาย หรือมหาวทิยาลยัอนุมติัใหถ้อนทุกกระบวน
วชิาท่ีลงทะเบียน 
  21.9 กระบวนวชิาบงัคบัของแต่ละสาขาวชิา นกัศึกษาตอ้งไดอ้กัษรล าดบัขั้นไม่ต ่า
กวา่ C หากไดต้ ่า    กวา่ ตอ้งลงทะเบียนเรียนในกระบวนวชิานั้นซ ้ าอีกจนกระทัง่ไดอ้กัษร
ล าดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ C      กรณีท่ีกระบวนวชิาบงัคบัมีการประเมินผลเป็นอกัษรล าดบัขั้น S หรือ 
U นกัศึกษาตอ้งไดอ้กัษร    ล าดบัขั้น S หากนกัศึกษาไดอ้กัษรล าดบัขั้น U ตอ้งลงทะเบียน
เรียนกระบวนวชิานั้นซ ้ าอีก     จนกวา่จะไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น S 
  21.10 ในกรณีนกัศึกษาบณัฑิตศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาระดบัปริญญาตรี ให้
ใชร้ะเบียบและ    ขอ้บงัคบัวา่ดว้ยการศึกษาขั้นปริญญาตรีในส่วนท่ีเก่ียวกบัการลงทะเบียน
เรียน การบอกเพิ่ม     การถอนกระบวนวชิา การวดัผลและการประเมินผล ส าหรับกระบวน
วชิานั้นโดยอนุโลม 

     การพิจารณาเง่ือนไขท่ีตอ้งผา่นก่อนของแต่ละกระบวนวชิา ใหอ้ยูใ่นดุลย
พินิจของอาจารย ์    ผูส้อนในกระบวนวชิานั้นๆ 
  21.11 อกัษรล าดบัขั้น S,U,I,P,T,V และ W จะไม่ถูกน ามาค านวณค่าล าดบัขั้น
สะสมเฉล่ีย      (Grade Point Average, GPA) 
  21.12 การนบัหน่วยกิตสะสม 
    (1) กระบวนวชิาท่ีนกัศึกษาไดอ้กัษรล าดบัขั้น A, B+, B, C+, C หรือ S 
เท่านั้น จึงจะนบั     หน่วยกิตของกระบวนวชิานั้นเป็นหน่วยกิตสะสมเพื่อ
ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตร 
    (2) ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาใดมากกวา่หน่ึงคร้ัง ใหน้บั
หน่วยกิตสะสมเพื่อ     ส าเร็จการศึกษาตามหลกัสูตรไดเ้พียงคร้ังเดียวและให้
นบัเฉพาะคร้ังสุดทา้ย ยกเวน้กระบวน     วชิาท่ี
มหาวทิยาลยัก าหนดใหล้งทะเบียนซ ้ าได ้ใหน้บัหน่วยกิตสะสมไดทุ้กคร้ัง 
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      การนบัหน่วยกิตสะสมเพื่อส าเร็จการศึกษา จะไม่นบัรวมหน่วยกิ
ตของกระบวนวชิา     ระดบัปริญญาตรีขั้นตน้ 

    (3) ในกรณีท่ีนกัศึกษาลงทะเบียนกระบวนวชิาท่ีมีเน้ือหาในกระบวนวชิา
เทียบเท่ากนั ใหน้บั     หน่วยกิตสะสมเฉพาะกระบวนวชิาหน่ึงกระบวนวชิาใดเท่านั้น 
  21.13 มหาวทิยาลยัค านวณค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียจากจ านวนหน่วยกิต และค่า
ล าดบัขั้นของ     กระบวนวชิาทั้งหมดท่ีนกัศึกษาไดล้งทะเบียนเรียน ยกเวน้กระบวน
วชิาท่ีไดรั้บอกัษรล าดบัขั้น    ตามขอ้ 21.11 กระบวนวชิาระดบัปริญญาตรีขั้นตน้ และใน
หลกัสูตรท่ีท าเฉพาะวทิยานิพนธ์     นอกจากนั้น หากกระบวนวชิาใดท่ีมหาวทิยาลยั
ก าหนดใหล้งทะเบียนเรียนซ ้ าได ้และนกัศึกษา    ลงทะเบียน
เรียนมากกวา่ 1 คร้ัง ใหคิ้ดทุกคร้ัง 
  21.14 การค านวณค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียใหน้ าเอาผลคูณของจ านวนหน่วยกิตกบั
คา่ล าดบัขั้นของแต่     ละกระบวนวชิา ตามขอ้ 21.13 มารวมกนั แลว้หารดว้ยผลบวกของ
จ านวนหน่วยกิตทั้งหมด    ของกระบวนวชิาท่ีมีการวดัประเมินผลดว้ยอกัษรล าดบัขั้นท่ีมี
ค่าล าดบัขั้น นอกจากท่ีระบุไวใ้น    ขอ้ 21.11 ในการหารน้ีใหมี้ทศนิยม 2 ต าแหน่ง ใน
กรณีท่ีทศนิยมต าแหน่งท่ี 3 มีค่าตั้งแต่ 5     ข้ึนไป ใหปั้ดค่าทศนิยมต าแหน่งท่ี 2 ข้ึน 
  21.15 กรณีท่ีนกัศึกษาไดเ้รียนกระบวนวชิาใดท่ีจดัไวใ้นหลกัสูตรสาขาวชิาหน่ึง 
อาจขอเทียบ โอน     กระบวนวชิานั้นเขา้ไวใ้นหลกัสูตรสาขาวชิาอ่ืนได ้ทั้งน้ี ตอ้งไดรั้บ
อนุมติัจากประธาน     คณะกรรมการบณัฑิตศึกษาประจ าคณะท่ีรับเทียบโอนกระบวนวชิา
นั้นๆ แลว้แจง้ใหบ้ณัฑิต    วทิยาลยัทราบ 
 ขอ้ 22 การสอบภาษาต่างประเทศ 
  ภาษาต่างประเทศ หมายถึง ภาษาท่ีไม่ใช่ภาษาหลกัในประเทศท่ีเป็นภูมิล าเนาของ
นกัศึกษา และใชเ้ป็นเคร่ืองมือในการศึกษาคน้ควา้ความรู้เพื่อการท าวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบ
อิสระ 
  22.1 นกัศึกษาปริญญาโทและปริญญาเอก ตอ้งมีผลการเทียบความรู้
ภาษาต่างประเทศ โดยการ    สอบหรืออ่ืนๆ ท่ีผา่นเกณฑต์ามประกาศของบณัฑิตวทิยาลยั 
ก่อนการเสนอโครงร่าง     วทิยานิพนธ์ 
     ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ข การผา่นการเทียบความรู้
ภาษาต่างประเทศเป็นเง่ือนไข    ในการส าเร็จการศึกษา 



 

146 

  22.2 หลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง จะ
ก าหนดเง่ือนไขใหมี้การ    สอบผา่นภาษาต่างประเทศหรือไม่ ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของ
หลกัสูตรนั้นๆ 
  22.3 นกัศึกษาชาวต่างประเทศท่ีใชภ้าษาองักฤษเป็นภาษาหลกั และมีภูมิล าเนาจาก
ประเทศท่ีใช ้    ภาษาองักฤษเป็นภาษาราชการ ถือวา่ผา่นเง่ือนไขการเทียบใช้
ภาษาองักฤษเป็น      ภาษาต่างประเทศ หากผูเ้รียนชาวต่างประเทศรายใดท่ีเรียนใน
หลกัสูตรท่ีสอนเป็นภาษาองักฤษ     และมีการท าวทิยานิพนธ์ในเร่ืองท่ีเก่ียวขอ้งกบั
ประเทศไทย สามารถใชก้ารเทียบความรู้     ภาษาไทยเป็นเง่ือนไขของการผา่น
ภาษาต่างประเทศได ้
 ขอ้ 23 การสอบวดัคุณสมบติั (qualifying examination) เป็นการสอบเพื่อประเมินความ
พร้อมและความสามารถของนกัศึกษาปริญญาเอก เพื่อให้มีสิทธ์ิเสนอโครงร่างวทิยานิพนธ์ ทั้งน้ี 
  23.1 นกัศึกษาท่ีจะสอบ ตอ้งไดรั้บความเห็นชอบจากอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์
หลกัและยืน่ค า    ร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยั 
  23.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั ใหป้ระธานคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ า    คณะ แต่งตั้งอาจารยป์ระจ า จ  านวนอยา่งนอ้ย 3 คน เป็น
คณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติั โดย    มีอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกัเป็นประธาน 
และในจ านวนนั้นใหมี้กรรมการ 1 คน ท่ีมา   จากสาขาวชิาเดียวกนัหรือใกลเ้คียง และ
ไม่ไดเ้ป็นอาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์ร่วมของนกัศึกษา   ปริญญาเอก
นั้น 
  23.3 เม่ือคณะกรรมการสอบวดัคุณสมบติัด าเนินการสอบแลว้ ใหป้ระธาน
คณะกรรมการสอบวดั    คุณสมบติัรายงานผลต่อบณัฑิตวทิยาลยั ภายใน 1 สัปดาห์หลงัวนั
สอบ 
     นกัศึกษาท่ีสอบวดัคุณสมบติัไม่ผา่น มีสิทธ์ิสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง โดย
ตอ้งยืน่ค าร้องขอ    สอบใหม่ การสอบแกต้วัตอ้งสอบใหเ้สร็จส้ินภายใน 1 ภาคการศึกษา
ปกติถดัไปนบัจากการสอบ    คร้ังแรก นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั 
คณะกรรมการบริหารหลกัสูตร     บณัฑิตศึกษาประจ าสาขาวชิาอาจพิจารณาเสนอให้
บณัฑิตวทิยาลยัอนุมติัโอนไปเป็นนกัศึกษา     ระดบัปริญญาโทได ้
 ขอ้ 24 การสอบประมวลความรู้ (comprehensive examination) เป็นการสอบเพื่อทดสอบ
ความรู้ในแนวกวา้ง ความสามารถในการผสมผสานแนวความคิดและเน้ือหา และความสามารถใน
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การน าเอาความรู้มาแกปั้ญหา ผูมี้สิทธ์ิสอบตอ้งลงทะเบียนกระบวนวชิาต่างๆ ครบถว้นตามหลกัสูตร 
และสอบผา่นกระบวนวชิาบงัคบัโดยไดอ้กัษรล าดบัขั้นไม่ต ่ากวา่ C 
  การสอบประมวลความรู้ใชบ้งัคบักบันกัศึกษาปริญญาโท แผน ข ส าหรับนกัศึกษา
ปริญญาโท แผน ก หรือปริญญาเอก ใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้น 
  การสอบประมวลความรู้ใหด้ าเนินการดงัน้ี 
  24.1 ใหน้กัศึกษายืน่ค  าร้องต่อบณัฑิตวทิยาลยั โดยผา่นความเห็นชอบของอาจารยท่ี์
ปรึกษาทัว่ไป      หรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
  24.2 การแต่งตั้งคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ ใหป้ระธานคณะกรรมการ
บณัฑิตศึกษาประจ า     คณะเป็นผูแ้ต่งตั้งอาจารยป์ระจ า อยา่งนอ้ย 3 คนเป็นคณะกรรมการ
สอบประมวลความรู้ 
  24.3 เม่ือคณะกรรมการสอบประมวลความรู้ด าเนินการสอบแลว้ ใหป้ระธาน
คณะกรรมการสอบ     ประมวลความรู้ รายงานผลใหบ้ณัฑิตวทิยาลยัทราบภายใน 1 สัปดาห์
หลงัวนัสอบ 
     นกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่น มีสิทธ์ิสอบแกต้วัไดอี้ก 1 คร้ัง โดยตอ้งยืน่ค  าร้อง
ขอสอบใหม่ 
 ขอ้ 25 การท าวทิยานิพนธ์ 
  แนวปฏิบติัและขั้นตอนการท าวทิยานิพนธ์ใหเ้ป็นไปตามประกาศนียบตัรบณัฑิต
วทิยาลยั 
 ขอ้ 26 การท าการคน้ควา้แบบอิสระ 
  แนวปฏิบติัและขั้นตอนการท าการคน้ควา้แบบอิสระใหเ้ป็นไปตามประกาศบณัฑิต
วทิยาลยั 
 ขอ้ 27 การพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา 
  นกัศึกษาจะพน้สภาพการเป็นนกัศึกษาในกรณีดงัต่อไปน้ี 

(1) ตาย 
(2) ลาออก 
(3) โอนไปเป็นนกัศึกษาสถาบนัอุดมศึกษาอ่ืน 
(4) ขาดคุณสมบติัของการเขา้เป็นนกัศึกษามหาวทิยาลยัเชียงใหม่ขอ้หน่ึงขอ้ใด

ตามขอ้ 6 
(5) ไม่มาลงทะเบียนเรียนภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด และมิไดล้าพกั

การศึกษาภายใน 30 วนันบัจากวนัเปิดภาคการศึกษาปกติ 
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(6) เป็นนกัศึกษาครบระยะเวลาศึกษาตามหลกัสูตรในขอ้ 13 นบัตั้งแต่วนัเปิดภาค
การศึกษาแรก 

(7) เป็นผูส้ าเร็จการศึกษา 
(8) เป็นนกัศึกษาท่ีไดค้่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียนอ้ยกวา่ 2.75 เม่ือเรียนครบ 2 ภาค

การศึกษาปกติ เป็นตน้ไป 
(9) เป็นนกัศึกษาระดบัชั้นปริญญาเอกท่ีสอบไม่ผา่นการสอบวดัคุณสมบติั และ

ไม่ไดรั้บอนุมติัจากบณัฑิตวิทยาลยัใหโ้อนไปเป็นนกัศึกษาปริญญาโท 
(10) เป็นนกัศึกษาท่ีสอบไม่ผา่นการสอบประมวลความรู้ 
(11) ไม่ช าระค่าธรรมเนียมการศึกษาภายในเวลาท่ีมหาวทิยาลยัก าหนด 
(12) เป็นนกัศึกษาในมหาวทิยาลยัครบ 2 ภาคการศึกษาปกติแต่ไม่มีหน่วยกิตสะสม 

ยกเวน้หลกัสูตรท่ีมีเฉพาะวทิยานิพนธ์ 
(13) มหาวทิยาลยัสั่งใหพ้น้สภาพการเป็นนกัศึกษา 

 ขอ้ 28 การลา 
  28.1 นกัศึกษาท่ีลาพกัหรือถูกสั่งพกัการศึกษาตลอดภาคการศึกษาหรือตลอดปี
การศึกษา ตอ้งช าระ     ค่าธรรมเนียมรักษาสถานภาพการเป็นนกัศึกษาทุกภาคการศึกษา 
ยกเวน้ ภาคการศึกษาท่ีได ้     ช าระค่าธรรมเนียมลงทะเบียนกระบวนวชิาไปแลว้ 
  28.2 นกัศึกษาท่ีประสงคจ์ะลาออกจากการเป็นนกัศึกษา ใหย้ืน่ค  าร้องต่อบณัฑิต
วทิยาลยั เม่ือไดรั้บ     อนุมติัใหล้าออกแลว้ จึงถือวา่พน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ระหวา่งท่ี
ยงัไม่ไดรั้บการอนุมติัให้     ลาออก ใหถื้อวา่นกัศึกษาผูข้อลายงัมีสภาพเป็นนกัศึกษาท่ีตอ้ง
ปฏิบติัตามระเบียบของ      มหาวทิยาลยั 
 ขอ้ 29 การกลบัเขา้เป็นนกัศึกษา 
  29.1 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีส าเร็จการศึกษาไปแลว้ ตามขอ้  27(7) หรือ 
นกัศึกษาระดบั     บณัฑิตศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามขอ้ 27(2) 27(6) 27(8) 
27(9) และ 27(10)      เม่ือสอบคดัเลือกกลบัเขา้มาเป็นนกัศึกษาใหม่ได ้สามารถน า
กระบวนวชิาเดิมท่ีเคยศึกษาไวไ้ม่     เกิน 5 ปี นบัจากวนัท่ีลงทะเบียนเรียนกระบวน
วชิานั้นๆ มาใชใ้นการศึกษาคร้ังใหม่ไดอี้กตาม     ประกาศของ
บณัฑิตวทิยาลยั 
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  29.2 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามขอ้ 27(2) 27(3) 
27(5) และ      27(11) อาจขอสถานภาพการเป็นนกัศึกษาคืนได ้ทั้งน้ีให้เป็นไปตาม
เง่ือนไขของบณัฑิต      วทิยาลยั 
  29.3 นกัศึกษาระดบับณัฑิตศึกษาท่ีพน้สภาพการเป็นนกัศึกษา ตามขอ้ 27(13) ไม่มี
สิทธ์ิเขา้ศึกษา     ต่อในระดบับณัฑิตศึกษาของมหาวทิยาลยัไดอี้ก 
 ขอ้ 30 การเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัปริญญาและประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง 
  ในภาคการศึกษาสุดทา้ยท่ีนกัศึกษาจะจบหลกัสูตรการศึกษา นกัศึกษาตอ้งไป
รายงานตวัคาดวา่จะส าเร็จการศึกษาท่ีส านกัทะเบียนและประมวลผล แลว้แจง้ใหค้ณะท่ีสังกดัทราบ 
โดยผา่นอาจารยท่ี์ปรึกษาทัว่ไปหรืออาจารยท่ี์ปรึกษาวทิยานิพนธ์หลกั/การคน้ควา้แบบอิสระหลกั 
  นกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือเพื่อขออนุมติัใหไ้ดรั้บปริญญา หรือ
ประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูง ตอ้งผา่นเง่ือนไขต่างๆ ดงัต่อไปน้ี 

(1) ศึกษากระบวนวชิาและปฏิบติัครบตามเง่ือนไขชองหลกัสูตรนั้นๆ 
(2) มีผลการศึกษาไดค้่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียตลอดหลกัสูตรไม่นอ้ยกวา่ 3.00 และ

ค่าล าดบัขั้นสะสมเฉล่ียในสาขาวชิาเฉพาะไม่นอ้ยกวา่ 3.00 ยกเวน้หลกัสูตรท่ีมี
เฉพาะวทิยานิพนธ์ 

(3) มีผลการเทียบความรู้ภาษาต่างประเทศโดยการสอบหรืออ่ืนๆ 
   ส าหรับหลกัสูตรประกาศนียบตัรบณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิต
ชั้นสูงใหเ้ป็นไปตามเง่ือนไขของหลกัสูตรนั้นๆ 

(4) สอบผา่นการสอบประมวลความรู้ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ข และ 
ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก และนกัศึกษาปริญญาเอกเอกในหลกัสูตร
ท่ีก าหนดเง่ือนไขใหมี้การสอบประมวลความรู้ 

(5) สอบผา่นการสอบประเมินผลวทิยานิพนธ์/การคน้ควา้แบบอิสระ 
(6) ส าหรับนกัศึกษาปริญญาโท แผน ก แบบ ก 1 หรือ แบบ ก 1 หรือ แบบ ก 2 

ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้งไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน
หรือส่วนหน่ึงของผลงานไดรั้บการยอมรับใหตี้พิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพ์
ทางวชิาการ หรือไดน้ าผลงานออกเผยแพร่ต่อสาธารณชนในรูปแบบซ่ึงเป็นท่ี
ยอมรับในสาขาวชิานั้น หรือเสนอต่อท่ีประชุมวชิาการท่ีมีรายงานการประชุม 
(proceedings) 
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   ส าหรับนกัศึกษาปริญญาเอกแบบ 1 และแบบ 2 ผลงานวทิยานิพนธ์ตอ้ง
ไดรั้บการตีพิมพ ์หรืออยา่งนอ้ยด าเนินการใหผ้ลงาน หรือส่วนหน่ึงของผลงาน
ไดรั้บการยอมรับให้ตีพิมพใ์นวารสารหรือส่ิงพิมพท์างวชิาการท่ีมีกรรมการ
ภายนอกมาร่วมกลัน่กรอง (peer review) ก่อนการตีพิมพ ์และเป็นท่ียอมรับใน
สาขาวชิานั้น 

(7) เป็นผูมี้คุณสมบติัครบถว้นตามขอ้บงัคบั วา่ดว้ยการพิจารณาเกียรติและศกัด์ิ
ของนกัศึกษาท่ีจะไดรั้บการเสนอช่ือใหไ้ดรั้บปริญญา หรือประกาศนียบตัร
บณัฑิต หรือประกาศนียบตัรบณัฑิตชั้นสูงของมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

 ขอ้ 31 ใหอ้ธิการบดีรักษาการตามขอ้บงัคบัน้ี 
  ในกรณีพิเศษใหอ้ธิการบดีมีอ านาจสั่งการและปฏิบติัตามท่ีเห็นสมควร แลว้รายงาน
ใหส้ภามหาวทิยาลยัทราบ 
 
    ประกาศ ณ วนัท่ี 22 สิงหาคม พ.ศ. 2550 
 
 

 
(ศาสตราจารเกียรติคุณ นายแพทยเ์กษม วฒันชยั) 

   นายกสภามหาวทิยาลยัเชียงใหม่    

 



 
 

151 
 

ประวตัผู้ิเขยีน 
 

ช่ือ-นามสกุล   นางสาววศิรุตา  ทองศุภผล 

วนั เดือน ปี เกดิ   8  มกราคม  พ.ศ. 2529 

ประวตัิการศึกษา 
 พ.ศ. 2553-2557               หลกัสูตรวทิยาศาสตรมหาบณัฑิต สาขาวชิาการจดัการความรู้ 
    คณะวทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลย ี 
    มหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2552-2553 ไดรั้บทุนการศึกษา จากโครงการ The Erasmus Mundus “eLINK – 
east-west Link for Innovation, Networking and  Knowledge 
exchange”  ใหศึ้กษาในหลกัสูตร Master's degree Corvinus 
University of  Budapest  the Department of Information Systems , 
Corvinus University of Budapest 

พ.ศ.2551-2547  หลกัสูตรบญัชีบณัฑิต สาขาการบญัชี 
    คณะบริหารธุรกิจ   
    มหาวทิยาลยัแม่โจ ้เชียงใหม่ 
 

ประสบการณ์  
พ.ศ. 2553 - ปัจจุบนั : ต าแหน่ง พนกังานปฏิบติังาน 

: ฝ่ายบณัฑิตศึกษา งานบริการการศึกษาและพฒันาคุณภาพนกัศึกษา 
    : วทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 

พ.ศ. 2551- 2553  : ต าแหน่ง พนกังานปฏิบติังาน 
    : สังกดัหน่วยศูนยน์วตักรรมและการจดัการความรู้ 
    : วทิยาลยัศิลปะส่ือ และเทคโนโลย ีมหาวทิยาลยัเชียงใหม่ 
 
 
 

 

 


