แผนการจัดการความรู
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔

จัดทําโดย
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ

สารบัญ
๑. การทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
๒. วิเคราะห SWOT ของการจัดการความรูของหนวยงาน
และประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงาน
๓. กรอบการประเมินดานการจัดการความรู
๔. ประเด็นการจัดการความรู
๕. เปาหมายการจัดการความรู
๖. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๗. บุคลากรกลุมเปาหมาย
๘. กิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู จากผูมีประสบการณตรง
๙. ปจจัยแหงความสําเร็จในการจัดการความรู (Key Success Factor)
๑๐.แผนปฏิบัติการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
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-๑๑. การทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๓
๑. หนวยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรูในปการศึกษา ๒๕๕๓
คณะนิ ติ ศ าสตร ไ ด จั ด ทํ า แผนการจั ด การความรู  ประจํ า ป ก ารศึ ก ษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
โดยคาดหวังวาการจัดการความรูจะเปนเครือ่ งมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําคณะนิติศาสตรอันจะ
นํา ไปสู อ งคก รที่ มีวั ฒ นธรรมแห ง การเรี ย นรูต ลอดชี วิ ต และภายใต ค วามคาดหวั งดั ง กลา ว ยั ง มี วัต ถุ ป ระสงค
ยอย ดังตอไปนี้
๑.๑ บุคลากรตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู
๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหสามารถนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนางานไดอยาง
มีประสิทธิภาพและเสมอเหมือนงานประจํา
๑.๓ สร า งเครื อ ข า ยความร ว มมื อ ในการแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู ร ะหว า งคณะ/หน ว ยงาน/
มหาวิทยาลัย
๑.๔ ศึกษาความกาวหนาและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยดานการจัดการ
ความรูเพื่อกาวไปสูหนวยงานตนแบบ (มี Best Practice)
๒. สิ่งที่เกิดขึ้นจริง และสิง่ ที่ไดเกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
คณะนิติศาสตรไดดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒๒๕๕๓ มาตามลําดับ จนกระทั่งไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยและบริการ
วิชาการสูการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ในการนีค้ ณะฯ ไดเชิญผูท รงคุณวุฒิที่มีทักษะและความ
ชํานาญการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพื่อใหคณาจารยของคณะนิติศาสตรไดรวมเรียนรู แนวปฏิบัติ
ทีด่ ี ตลอดจนแลกเปลีย่ นเรียนรูป ระสบการณดานการทําวิจัยและบริการวิชาการสูก ารเรียนการสอน อันนํามาซึ่ง
องคความรูในการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน และเผยแพรสูส าธารณชนผานทางเว็บไซตคณะ
นิติศาสตร www.law.tsu.ac.th
อนึ่ง จากการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ ของ
คณะนิติศาสตร นั้น คณะฯ มีผลการดําเนินงานเกินความคาดหวัง ดังนี้
๒.๑ บุคลากรกลุมเปาหมายของคณะนิติศาสตรใหความสําคัญ โดยเขารวมโครงการ/กิจกรรม
ตามแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง มากกวารอยละ ๙๐ ของโครงการ/กิจกรรมทัง้ หมด
๒.๒ คณาจารยไดตอยอดเครือขายการทําวิจัย ทางนิติศาสตร กับหนวยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย
๒.๓ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู
๒.๔ มหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหและประสานการดําเนินงานดานการจัดการความรูเปน
อยางดี

-๒๓. สิ่งที่ไดนอยกวาที่คาดหวังคืออะไร เพราะอะไร
ระบบการทํ า งานและติ ด ตามการดํ า เนิ น งานของคณะทํ า งานการจั ด การความรู
คณะนิ ติ ศ าสตร เนื ่อ งจากขาดผู รั บ ผิ ด ชอบและดํ า เนิ น งานที ่เ ข ม แข็ ง อี ก ทั ้ง ยั ง มี ก ารเปลี ่ย นแปลงบุ ค ลากร
ผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูอยูเสมอ ตลอดจนบุคลากรของคณะนิติศาสตรยังขาดความรู ความเขาใจอัน
ดีในเรือ่ งของการจัดการความรูแ ละขาดประสบการณในการนําการจัดการความรูเขามาใชประโยชนในการทํางาน
และการใชชีวิตประจําวัน
๔. ขอเสนอแนะอื่นและสิ่งที่จะดําเนินการในปถัดไป
ขอเสนอแนะอื่น
๑. คณะทํางานจัดการความรู คณะนิติศาสตร ควรประชุมทบทวน วิเคราะห ติดตาม และ
ปรับปรุงแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
๒. ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง
ตลอดจนมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู และเห็นประโยชนของการนําการ
จัดการความรูมาใชในการบริหารจัดการงานคณะฯ
๓. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรูใหเปนรูปธรรม
สิ่งที่จะดําเนินการในปถัดไป
๑. คณะทํางานการจัดการความรู คณะนิติศาสตร ประชุมทบทวน แผนการจัดการความรู
เพื่อกําหนดกิจกรรมในเชิงรุก ตลอดจนกําหนดแผนการติดตามกิจกรรมใหชัดเจน
๒. จั ด กิ จ กรรมทบทวนความรู  ความเข า ใจ เรื ่องการจัด การความรูแ ก บุค ลากรประจํ า
คณะนิติศาสตร เพื่อเสริมสรางความตระหนักรู และเห็นประโยชนของการนําการจัดการความรูมาใชกับการทํางาน
การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมอื่นๆ ในชีวิตประจําวัน

-๓๒. วิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยทักษิณ
จุดแข็ง (Strengths)
๑. นโยบายของผูบริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานมีความชัดเจนและใหการ
สนับสนุนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง
๒. มีโครงสรางองคกรที่เหมาะสมกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู
๓. มีโครงการและแผนงาน รองรับการจัดการความรู
๔. มีคณะทํางานจัดการความรู
๕. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการแสวงหาความรู
๖. มีบรรยากาศทางวิชาการ
๗. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู
๘. มีองคความรูทางดานการจัดการเรียนการสอน การสรางสรรค การบริการวิชาการ และ
การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนที่ยอมรับในระดับภาคใต
๙ .บรรยากาศและสภาพแวดลอมที่เอื้อตอการแสวงหาความรู และใชความรูในการ
ปฏิบัติงาน
จุดออน (Weakness)
๑. บุคลากรผูรับผิดชอบมีไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม
๒. คณะทํางานจัดการความรู ขาดประสบการณในการดําเนินงานดานการจัดการความรู
๓. ขาดศูนยความรูในองคกร
๔. บุคลากรไมตระหนักถึงความจําเปน ประโยชน และความสําคัญของการเปนองคกร
แหงการเรียนรู
๕. บุคลากรไมรูวิธีการเรียนรูที่หลากหลาย
๖. บุคลากรขาดทักษะดานการใช ICT เพื่อการเรียนรู
๗. ขาดอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูดาน ICT
๘. ขาดระบบเครือขายสารสนเทศที่ทันสมัยและมีประสิทธิภาพ
โอกาส (Opportunities)
๑. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546
กําหนดใหหนวยราชการตองพัฒนาไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและตองดําเนินการจัดการความรู
๒. ไดรับการสนับสนุนและรวมมือดานการจัดการความรูจากหนวยงานภายในและ
ภายนอก
๓. มีเครือขายการจัดการความรู

-๔ภัยคุกคาม (Threats)
หนวยงานอื่นมีศักยภาพสูงในการสรางความรูใหม
ผลการประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงานของหนวยงาน
คณะนิติศาสตรมีศักยภาพทั้งดานองคประกอบในการบริหารจัดการ มีความพรอมของบุคลากร
กลุมเปาหมาย มีวัฒนาธรรมองคกรแหงการเรียนรู พิจารณาแลวเห็นวา คณะนิติศาสตรมีความพรอมสูงที่จะนํา
เครื่องมือการจัดการความรูม าใชพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําคณะนิติศาสตร โดยเฉพาะคณาจารยประจํา
คณะนิติศาสตร อันจะสงผลตอการเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตทางดานกฎหมายออกสูต ลาดแรงงานไดตามพันธกิจ
ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยทักษิณ
๓. กรอบการประเมินดานการจัดการความรู
ตามพระราชกฤษฎีก าวา ดว ยหลัก เกณฑแ ละวิธีก ารบริห ารกิจ การบา นเมือ งที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖
มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการมีหนาทีพ่ ัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปน องคกรแหงการ
เรีย นรูอ ยา งสม่าํ เสมอ โดยตอ งรับ รูขอ มูล ขา วสารและสามารถประมวลผลความรูใ นดา นตา งๆ เพื่อ นํา มา
ประยุกตใชใ นการปฏิบัติร าชการไดอยา งถูกตอ ง รวดเร็ว เหมาะสมกับ สถานการณ รวมทั้งตองสงเสริม และ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันตลอดเวลา ทั้งนี้เพือ่ ประโยชนในการปฏิบัติร าชการของสว นราชการให
สอดคลอ งกับ การบริห าราชการใหเ กิด ผลสัม ฤทธิ์ต ามพระราชกฤษฎีก า รวมถึง พระราชบัญ ญัติก ารศึก ษา
แหง ชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แกไ ขเพิ ่ม เติม (ฉบับ ที ่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ ่ง ปรากฏในมาตราที ่ ๘ “การศึก ษา
หมายความวา กระบวนการเรีย นรูเ พื่อ ความเจริญ งอกงาม ของบุค คลและสัง คมโดยการถา ยทอดความรู 
การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค
ความรูอัน เกิด จากการจัด สภาพแวดลอม สัง คม การเรียนรูและปจ จัย เกื้อ หนุน ใหบุคคลเรีย นรูอยา งตอ เนื่อ ง
ตลอดชีวิต ” มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ป รากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิก าร ลงวัน ที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.
๒๕๔๙ นัน่ คือ “มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู” และยังปรากฏ
ในมาตรฐานการศึก ษาของชาติ นั่น คือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสรา งสัง คมแหง การเรีย นรูแ ละสัง คมแหง
ความรู”
ทั้ง นี้ ตามแนวทางของสํา นัก งานคณะกรรมการการอุด มศึก ษา (สกอ.) องคป ระกอบที่ ๗
การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูส ถาบันเรียนรู มีเกณฑการประเมินดังนี้
๑. มีการกําหนดประเด็นความรูแ ละเปาหมายของการจัดการความรูท ี่สอดคลองกับแผนกล
ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย

-๕๑.๑ สถาบั น ควรศึ ก ษาเป า ประสงค ต ามประเด็ น ยุ ท ธศาสตร หรื อ วั ต ถุ ป ระสงค
เชิงกลยุทธของสถาบัน วามีประเด็น ใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสูอัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการ
กําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยาง
นอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย
๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี
ผูช วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ทีก่ ํากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือ
กลยุทธที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมทั้งดานอื่นๆ ที่เปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน
๑.๓ สถาบั น ควรมีเ ป าหมายในการจั ดการความรู  โดยเนน เรือ่ ง การพัฒ นาทัก ษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ
วิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูที่สถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ
เรียนรูที่เนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน
๒. กําหนดบุคลากรกลุม เปาหมายทีจ่ ะพัฒนาความรูแ ละทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑
๒.๑ กลุมเปาหมายทีจ่ ะไดรับการพัฒนาความรูแ ละทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน
การวิจั ย อยางนอยควรเปน บุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือ
นักวิจัยที่เกี่ยวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมทั้งดานอื่นๆที่สถาบันมุงเนน
๒.๒ สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ
อาจารย ห รื อ นั กศึ กษาในแต ล ะคณะ หรื อสาขาวิช า โดยเฉพาะดานการจัด การเรีย นการสอน และการวิ จัย ที่
สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพื่อนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค
ความรูที่เปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา
๓. มีการแบงปนและแลกเปลีย่ นเรียนรูจากความรู ทักษะของผูม ีประสบการณตรง (tacit
knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็น ความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไ ปสูบ ุคลากร
กลุมเปาหมายที่กําหนด
๓.๑ สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ
และผลงานทางดานวิจัย รวมทัง้ ผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม
อย า งสม่ าํ เสมอผ า นเวที ต า งๆ เช น การจั ด ประชุม สั ม มนา เพื ่อการแลกเปลีย่ นเรีย นรูร  ว มกั บ เจ า ของความรู 
เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
๓.๒ สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน
การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทัง้ ระหวางหนวยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบั น เพื ่อ ให เ กิ ด วั ฒ นธรรมการแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู อ ย า งต อ เนื ่อ ง โดยการจั ด สรรทรั พ ยากร
อยางเหมาะสม ทั้งดานงบประมาณ เวลา สถานที่

-๖๔. มีก ารรวบรวมความรูตามประเด็นความรูทีก่ ํา หนดในขอ ๑ ทัง้ ที่มีอยูในตัวบุคคลและ
แหลงเรียนรูอ ื่นๆ ทีเ่ ปนแนวปฏิบัติทีด่ ีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ
อักษร (explicit knowledge)
๔.๑ มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูใ นตัวบุคล
และแหล งเรี ยนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติทีด่ ีมาพัฒ นาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากร
กลุมเปาหมายที่ตองการเพิ่มพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติที่ดีไดงาย
๔.๒ ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด
๔.๓ ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลีย่ นเรียนรูแ ละยกยองให
เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว
๕. มีการนําความรูที่ไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาที่ผานมา
ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit
knowledge) ที่เปนแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง
๕.๑ ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรม
ทีไ่ ด จากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกส ถาบันและสังคม นํามาปรับ ใชใหเหมาะสมกับบริ บทของ
หนวยงานที่เปนกลุมเปาหมาย
๕.๒ ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็ น ความรู แ ละเป า หมายของการจั ด การความรู ที ่ส อดคล อ งกั บ แผนกลยุ ท ธ ด า นการผลิ ต บั ณ ฑิ ต และ
ดานการวิจัย
๕.๓ มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจั ดการ
ความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน
๕.๔ ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็น
ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน
๔. ประเด็นการจัดการความรู
๔.๑ ดานการผลิตบัณฑิต
เพิม่ ศักยภาพคณาจารยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่
สอดคลองกับอัตลักษณของคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัย (มีความรับผิดชอบ รอบรู สูง าน และมีประสบการณ
เชิงปฏิบัติ) ใหสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพกฎหมาย
๔.๒ ดานการวิจัย
เพิ่มศักยภาพคณาจารย นักวิจัยและผูปฏิบัติงานดานวิจัยของคณะนิติศาสตรใหสามารถ
ผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน

-๗๕. เปาหมายการจัดการความรู
๕.๑ ดานการผลิตบัณฑิต
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะนิติศาสตร
ที่สอดคลองกับอัตลักษณของคณะฯ และมหาวิทยาลัย
๕.๒ ดานการวิจัย
เพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการหรือ
การวิจัย
๖. สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย
๖.๑ ดานการผลิตบัณฑิต
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๑ สรางอัตลักษณการบมเพาะบัณฑิตผานการเรียนรูแบบบูรณาการ
ที่มีบริบทและภูมิสังคมประกอบ นําไปสูความรูที่ใชประโยชนไดจริง
๖.๒ ดานการวิจัย
ประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ที ่ ๒ เสริ ม สร า งองค ค วามรู  นวั ต กรรมและงานสร า งสรรค ผ า น
กระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในรูปแบบความรวมมือทางวิชาการขามศาสตร (Academic
Clusters) สนองตอบความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ประเด็นยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเนนกลไกการจัดการ
ความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชนสูความยั่งยืน
๗. บุคลากรกลุมเปาหมาย
๗.๑ ดานการผลิตบัณฑิต
คณาจารยคณะนิติศาสตร
๗.๒ ดานการวิจัย
คณาจารยและนักวิจัยคณะนิติศาสตร ตลอดจนบุคลากรผูสนใจ
๘. กิจกรรมการแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู จากผูมีประสบการณตรง ดังนี้
๘.๑ ดานการผลิตบัณฑิต
คณะนิ ติ ศ าสตร ไ ด จั ด เวที แ ลกเปลี ่ย นเรี ย นรู จ ากผู มี ป ระสบการณ ต รงทางด า นการจั ด
การเรียนสอนจากทัง้ ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปนผูท รงคุณวุฒิที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน
กับการบริการวิชาการและหรือการวิจัย จากกระบวนการดังกลาว คณะทํางานการจัดการความรูคณะนิติศาสตรได
ถอดบทเรียนจากเรื่องเลาของผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาสังเคราะหเปนองคความรูของคณะฯ

-๘๘.๒ ดานการวิจัย
คณะนิติศาสตรไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยและ
บริการวิชาการสูการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ในการนี้คณะฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ
และความชํานาญการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาใหคณาจารยของคณะนิติศาสตรไดรวมเรียนรู
แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน
อันนํามาซึ่งองคความรูในการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน และเผยแพรสูสาธารณชนผานทาง
เว็บไซตคณะนิติศาสตร www.law.tsu.ac.th
๙. ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)
เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการความรูเปนไปตามประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ
ความรูทีเ่ ลือกดําเนินการ จนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร สิง่ ที่จะนําไปสูค วามสําเร็จ
ยอมอาศัยปจจัยในดานตางๆ ประกอบกัน ดังนี้
๙.๑ การสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูบริหารทุกระดับและทุกหนวยงานที่เกี่ยวของ
๙.๒ บุคลากรของหนวยงานที่มีความตั้งใจและพรอมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง
๙.๓ ระบบและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมีป ระสิทธิภ าพ บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล
ขาวสารไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนําสารสนเทศไปใชไดทนั ทวงที

-๙แผนปฏิบัติการการจัดการความรู มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรูและการจัดกิจกรรมดังนี้
สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดานการผลิตบัณฑิต)
ชือ่ หนวยงาน : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น : เพิม่ ศักยภาพคณาจารยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับอัตลักษณของคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัย (มีความ
รับผิดชอบ รอบรู สูงาน และมีประสบการณเชิงปฏิบัติ) ใหสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพกฎหมาย
เปาหมาย KM (Desired State) คือ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะนิติศาสตรที่สอดคลองกับอัตลักษณของคณะฯ และ
มหาวิทยาลัย
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ ๑ สรางอัตลักษณการบมเพาะบัณฑิตผานการเรียนรูแ บบบูรณาการ ทีม่ ีบริบทและภูมิสังคมประกอบ นําไปสู
ความรูที่ใชประโยชนไดจริง
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของคณะ : ยุทธศาสตรที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษากฎหมาย

-๑๐สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดานการผลิตบัณฑิต)
ลําดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุม เปาหมาย

เพิ ่ม ศั ก ยภาพคณาจารย ใ นการพั ฒ นา ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร
กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่ มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับอัตลักษณของ
คณ ะนิ ติ ศา สต ร แล ะ มห าวิ ทยา ลั ย
(มี ค วามรั บ ผิ ด ชอบ รอบรู  สู ง าน และ
มีประสบการณเชิงปฏิบัติ) ใหสนองตอบ
ความตองการของตลาดแรงงานในสาขา
วิชาชีพกฎหมาย

โครงการหรือกิจกรรม
๑. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
๑.๑ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการ
จั ด การเรี ย นรู เ พื ่อ พั ฒ นาศั ก ยภาพด า นการสอนอย า งครู มื อ
อาชีพ”
๑.๒.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “กระบวนการจัดการ
เรียนรูอยางครูมืออาชีพ”
๑.๓.รวมกิจกรรมการออกแบบการสอนที่เนนผูเรียนเป น
สําคัญกับการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔-๖)
๒. สรุปรวบรวมองคความรู/สังเคราะหองคความรูทีไ่ ดจากการ
แลกเปลีย่ นเรียนรูแตละครัง้ (เอกสารแนวปฏิบัติ) เผยแพรสู
บุคลากรกลุมเปาหมาย (เว็บไซต, e-doc)
๓. การนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานภายในคณะ

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

ธันวาคม ๒๕๕๔

คณะนิติศาสตร

มกราคม ๒๕๕๔

คณะนิติศาสตร

ธันวาคม ๒๕๕๔ –
พฤษภาคม ๒๕๕๕
ธันวาคม ๒๕๕๔ –
พฤษภาคม ๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร

ธันวาคม ๒๕๕๔ –
พฤษภาคม ๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร

คณะนิติศาสตร

-๑๑สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดานการวิจัย)
ชือ่ หนวยงาน : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประเด็น : เพิ่มศักยภาพคณาจารย นักวิจัยและผูปฏิบัติงานดานวิจัยของคณะนิติศาสตรใหสามารถผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการและการจัดการเรียน
การสอน
เปาหมาย KM (Desired State) คือ เพิ่มศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการหรือการวิจัย
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ ๒ เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมและงานสรางสรรคผานกระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัย
วิจัยในรูปแบบความรวมมือทางวิชาการขามศาสตร (Academic Clusters) สนองตอบความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ
ยุทธศาสตรที่ ๕ สงเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเนนกลไกการจัดการความรูเพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตและ
ความเขมแข็งของชุมชนสูความยั่งยืน
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรที่ ๒ เพิ่มขีดความสามารถในการสรางองคความรูเพื่อแกปญหาและพัฒนาสังคม

-๑๒สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดานการวิจัย)
ลําดับ
๑

ประเด็น

บุคลากรกลุม เปาหมาย

เพิ ม่ ศั ก ยภาพคณาจารย นั ก วิ จั ย และ คณาจารย นั ก วิ จั ย บุ ค ลากร
ผูป ฏิบัติงานดานวิจัยของคณะนิติศาสตร ผู ส น ใ จ ข อ ง ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร
ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับ มหาวิทยาลัยทักษิณ
การบริการวิชาการและการจัดการเรียน
การสอน

โครงการหรือกิจกรรม
๑. กิจกรรมแลกเปลีย่ นเรียนรู
๑.๑ โครงการแลกเปลี ่ย นเรี ย นรู แ นวปฏิ บั ติ ที ่ดี ใ นการ
บู ร ณาการการวิ จั ย และบริ ก ารวิ ช าการสู ก ารเรี ย นการสอน
(ภายใน)
๒. สรุปรวบรวมองคความรู/สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการ
แลกเปลี ่ย นเรี ย นรู แ ต ล ะครั ้ง (เอกสารแนวปฏิ บั ติ ) เผยแพร สู
บุคลากรกลุมเปาหมาย (เว็บไซต, e-doc)
๓. การนําองคความรูท ี่ไดไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน
และการบริหารงานภายในคณะ

ระยะเวลาในการ
ดําเนินการ

หนวยงานที่รับผิดชอบ

มีนาคม ๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร

มีนาคม ๒๕๕๕พฤษภาคม ๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร

มีนาคม ๒๕๕๕พฤษภาคม ๒๕๕๕

คณะนิติศาสตร

เอกสารภาคผนวก
๑.
๒.
๓.
๔.
๕.

ใบสมัครเขารวมเปนเครือขายการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน / ผูบริหารดานการจัดการความรู
ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู
หลักฐานการประชุม/รายงานการประชุม ในการทบทวนการจัดการความรูประจําป
การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓
๖. ระบุเปาหมายในการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
๗. รายละเอียดการวิเคราะหแผนที่ผลลัพธ (Outcome Mapping) คณะนิติศาสตร

ใบสมัครเขารวมเปนเครือขายการจัดการความรู
คณะนิตศิ าสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔
๑. ระหวาง

ผศ.วสันต กาญจนมุกดา

นายศรุต จุยมณี

ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย)
ผูรับสมัคร
และ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน)
ผูยื่นใบสมัคร

๒. ใบสมัครนีเ้ ปนใบสมัครฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริม่ ตัง้ แตวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง
วันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕
๓. รายละเอียดของใบสมัครนี้ ไดแก แผนการจัดการความรูของ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปาหมาย
การวิเคราะหองคกรดานการจัดการความรู และรายละเอียดอื่นๆ ตามที่ปรากฏอยูใ นแผนการจัดการความรูน ้ี
๔. ขาพเจา ผศ.วสันต กาญจนมุกดา ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย) และ
อาจารยศรุต จุยมณี ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน) ได พิ จ ารณาและเห็ น ชอบกั บ
แผนการจั ด การความรู ข อง คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปาหมาย การวิเคราะหองคกรดานการ
จัดการความรู ตัวชี้วัด และรายละเอียดอืน่ ๆ ตามที่ปรากฏอยูในแผนการจัดการความรูน้ี และขาพเจายินดีจะให
คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติร าชการของ คณะนิติศ าสตร ใหเปนไปตามแผนการจัดการ
ความรูที่จัดทําขึ้นนี้

๕. ขาพเจา อาจารยศรุต จุยมณี ไดทําความเขาใจ ขอกําหนดขอ ๓ แลวขอใหคํารับรองกับ ผูบ ริหารดานการ
จัดการความรู(ระดับ มหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยทักษิณ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานที่ดีตาม
เปาหมายของตัวชีว้ ัดในระดับสูงสุด เพือ่ ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการ
เรียนรู
๖. ผูรับสมัครและผูยื่นใบสมัคร ไดเขาใจแผนการจัดการความรูและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ

(ผศ.วสันต กาญจมุกดา)
ผูบริหารดานการจัดการความรู
(ระดับมหาวิทยาลัย)
วันที่

(อาจารยศรุต จุย มณี)
ผูบริหารดานการจัดการความรู
(ระดับหนวยงาน)
วันที่

สวนที่ ๑ : ชือ่ หนวยงาน / ผูบริหารดานการจัดการความรู
หนวยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO)
ชื่อ : อาจารยศรุต จุยมณี
สวนที่ ๒ : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) SARUT JUIMANEE
วัน-เดือน-ป เกิด
๗ มิถุนายน ๒๕๑๕
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) คณบดีคณะนิติศาสตร
ฝาย/แผนก/หนวย
คณะนิติศาสตร
การศึกษาดูงาน
- อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุนที่ ๒๑
- ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน
- อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานคดีปกครองระดับตน สํานักงานศาล
ปกครอง
เกียรติคุณที่ไดรับ
ประกาศกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ
สมัชชาแหงชาติ กรรมการสรรหา สสร. ป ๒๕๕๐
ที่อยู
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๔๐ ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอ
เมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท : ๐๗๔-๓๒๗๑๗๒
โทรศัพทมอื ถือ : ๐๘๖-๔๗๘๙๕๐๐
E-mail address : sarut๒๐๐๗@hotmail.com
ประวัติการศึกษา จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๓๖
นิติศาสตรมหาบัณฑิต
กฎหมายมหาชน
มหาวิทยาลัยรามคําแหง
๒๕๔๒
เนติบัณฑิตไทย
เนติบัณฑิตไทย
สํานักอบรมศึกษากฎหมาย
๒๕๔๘
แหงเนติบัณฑิตยสภา

สวนที่ ๒ : ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู
หนวยงาน : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator: KF)
ชื่อ : อาจารย ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ
สวนที่ ๒ : ขอมูลสวนตัว
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) SARTSADA WIRIYANUPONG
วัน-เดือน-ป เกิด
๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗
ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) เจาหนาที่บริหารงาน
ฝาย/แผนก/หนวย
สํานักงานคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
การศึกษาดูงาน
- ศาลบัญชี (Cour des comptes) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
- สภาแหงรัฐ (Conseil d’État) กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส
เกียรติคุณที่ไดรับ
ที่อยู
คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๔๐ หมู ๔ ต. เขารูปชาง อ. เมือง จ. สงขลา
๙๐๐๐๐
การติดตอสื่อสาร
โทรศัพท : ๐๗๔-๓๒๗๑๗๒
โทรศัพทมอื ถือ : ๐๘๔-๓๖๐๙๘๓๘
E-mail address : ball_centdix@hotmail.com
ประวัติการศึกษา จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน)
คุณวุฒิ
สาขา
สถาบัน
ป พ.ศ. ที่จบการศึกษา
นิติศาสตรบัณฑิต
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร
ประเทศไทย
ประกาศนียบัตร
ภาษาและวัฒนธรรม
มหาวิทยาลัยปารีส
ฝรั่งเศส
(SORBONNE)
ประเทศฝรั่งเศส
ปริญญาชั้นสูง
กฎหมายรัฐธรรมนูญ
มหาวิทยาลัยปารีส
(PANTHÉON-ASSAS)
ประเทศฝรั่งเศส
ปริ ญญาเอกทางกฎหมาย
มหาวิทยาลัยปารีส
๒๕๕๑
(PANTHÉON-ASSAS)
เกี ย รติ นิ ย มดี มาก (avec
ประเทศฝรั่งเศส
les félicitations du

jury à l’unanimité)

หลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู

คําสั่งคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ
ที่ ๐๐๗ /๒๕๕๕
เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู คณะนิติศาสตร
------------------------------------ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
กําหนดให ส วนราชการมี หน า ทีพ่ ั ฒ นาความรูในสว นราชการ เพือ่ ใหมีลักษณะเปน องคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูข อมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพือ่ นํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู
รวมกันตลอดเวลา ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการ
ความรูในปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู เพื่อมุง
สูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูที่มีอยูในสถาบันซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร
มาพัฒนาใหเปนระบบ เพือ่ ใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูร ู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพ
ดังนั้ น เพือ่ ใหการจั ดการความรู  (KM) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปน ไปไดดว ยความเรีย บรอยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที่ ๐๓๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง
มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี ผูอํานวยการสถาบัน ผูอ ํานวยการสํานัก ปฏิบัติหนาทีแ่ ทนอธิการบดี จึงแตงตั้ง
คณะทํางานการจัดการความรูของคณะนิติศาสตร ดังตอไปนี้
๑. คณะที่ปรึกษา ประกอบดวย
อาจารยศรุต จุยมณี
อาจารย ดร. ศาสดา วิริยานุพงศ
๒. คณะทํางานการจัดการความรู ประกอบดวย
๑. รองคณบดีคณะนิติศาสตร
๒. หัวหนาสํานักงานคณะนิติศาสตร
๓. ผศ.กรรณภัทร ชิตวงศ
๔. อาจารยกรกฎ ทองขะโชค
๕. อาจารยกนกลักษณ จุยมณี
๖. อาจารยศาสตรา แกวแพง

ประธานคณะทํางาน
รองประธานคณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน
คณะทํางาน

๗. อาจารยจิรนันท ชูชีพ
คณะทํางาน
๘. อาจารยหทัยกาญจน กําเหนิดเพชร
คณะทํางาน
๙. อาจารยอานนท ศรีบุญโรจน
คณะทํางาน
๑๐. อาจารยเสาวนีย แกวจุลกาญจน
คณะทํางาน
๑๑. อาจารยนฤมล ฐานิสโร
คณะทํางาน
๑๒. นายวีระพัศชณฑ ชุมชวย
คณะทํางานและเลขานุการ
๑๓. นางสาวดุสิดา แกวสมบูรณ
คณะทํางานและเลขานุการ
ใหคณะทํางานการจัดการความรู คณะนิติศาสตรมีอํานาจหนาที่และความรับผิดชอบ ดังนี้
๑. นัดประชุมคณะทํางานและทํารายงานการประชุม
๒. รวบรวมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน
๓. จัดทําแผนการจัดการความรู นําเสนอ CKO เพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ
๔. รวบรวมและดําเนินการจัดทํากิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process) การบงชี้
ความรูที่จําเปนในงานแตละงาน
๕. ทําการวิเคราะห สราง แสวงหา รวบรวมและปรับปรุงพัฒนา ความรูที่มีอยูในแหลงตางๆ
แลวนํามาจัดระบบเพื่อใหสะดวกและงายตอการสืบคน
๖. ออกแบบวิธีสื่อสาร เขาถึง และเผยแพรความรู เชน การจัดทําเอกสารในรูปแบบหนังสือเวียน
วารสาร จุลสาร การจัดอบรม/สัมมนา การเผยแพรผานทางเว็บไซตการประชุม การประชาสัมพันธ ฯลฯ
๗. ดํ า เนิ น การหรื อ ประสานการดํ า เนิ น การในกิ จ กรรมด า นแผนการจั ด การความรู  เพื ่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหบุคลากรเขาถึงความรู รวมทั้งเผยแพรความรูในลักษณะ วิธีการ และรูปแบบตางๆ
๘. รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู
๙. ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผล เพื่อปรับปรุง
๑๐. คนหาและนําเสนอแนวปฏิบัติที่ดี
ทั้งนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป
สั่ง ณ วันที่ ๑๐ มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(นายศรุต จุยมณี)
คณบดีคณะนิติศาสตร
ปฏิบัติหนาที่แทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ

