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๑. การทบทวนแผนการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑. 
       คณะนิติศาสตรไดจัดทําแผนการจัดการความรู  ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓  

โดยคาดหวังวาการจัดการความรูจะเปนเครือ่งมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําคณะนิติศาสตรอันจะ

นําไปสูองคกรท่ีมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ตลอดชีวิต และภายใตความคาดหวังดังกลาว ยังมีวัตถุประสงค  

ยอย ดังตอไปนี้ 

หนวยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรูในปการศึกษา ๒๕๕๓ 

๑.๑  บคุลากรตระหนักถึงความสําคัญและประโยชนของการจัดการความรู 

๑.๒  พัฒนาศักยภาพบคุลากรใหสามารถนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนางานไดอยาง

มีประสิทธิภาพและเสมอเหมือนงานประจํา 

๑.๓ สรางเครือขายความรวมมือในการแลกเปลี ่ยนเรียนรู ระหวางคณะ/หนวยงาน/

มหาวิทยาลัย 

๑.๔ ศึกษาความกาวหนาและพัฒนาการของคณะ/หนวยงาน/มหาวิทยาลัยดานการจัดการ 

ความรูเพ่ือกาวไปสูหนวยงานตนแบบ (มี Best Practice) 
 

๒.   

คณะนิติศาสตรไดดําเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๒-

๒๕๕๓ มาตามลําดับ จนกระท่ังไดจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการวิจัยและบริการ

วิชาการสูการเรียนการสอน เม่ือวันท่ี ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ในการนีค้ณะฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีทักษะและความ

ชํานาญการจากท้ังภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย เพ่ือใหคณาจารยของคณะนิติศาสตรไดรวมเรียนรู แนวปฏิบัติ

ทีด่ี ตลอดจนแลกเปลีย่นเรียนรูประสบการณดานการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน อันนํามาซึ่ง

องคความรูในการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน และเผยแพรสูสาธารณชนผานทางเว็บไซตคณะ

นิติศาสตร 

สิ่งท่ีเกิดข้ึนจริง และสิง่ท่ีไดเกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 

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/กิจกรรมท้ังหมด  

๒.๒ คณาจารยไดตอยอดเครือขายการทําวิจัยทางนิติศาสตรกับหนวยงานทั้งภายในและ

ภายนอกมหาวิทยาลัย 

๒.๓ มหาวิทยาลัยใหการสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู  

๒.๔ มหาวิทยาลัยใหความอนุเคราะหและประสานการดําเนินงานดานการจัดการความรูเปน

อยางดี 
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๓.   

ระบบการทํางานและติดตามการดํา เนินงานของคณะทํางานการจัดการความรู               

คณะนิติศาสตร เนื ่องจากขาดผู รับผิดชอบและดําเนินงานที่เขมแข็ง อีกทั้ง ยังมีการเปลี ่ยนแปลงบุคลากร

ผูรับผิดชอบงานดานการจัดการความรูอยูเสมอ ตลอดจนบุคลากรของคณะนิติศาสตรยังขาดความรู ความเขาใจอัน

ดีในเรือ่งของการจัดการความรูและขาดประสบการณในการนําการจัดการความรูเขามาใชประโยชนในการทํางาน

และการใชชีวิตประจําวัน 

สิ่งท่ีไดนอยกวาท่ีคาดหวังคืออะไร  เพราะอะไร 

 

๔. 
ขอเสนอแนะอ่ืน 

ขอเสนอแนะอ่ืนและสิ่งท่ีจะดําเนินการในปถัดไป 

๑. คณะทํางานจัดการความรู คณะนิติศาสตร ควรประชุมทบทวน วิเคราะห ติดตาม และ

ปรับปรุงแผนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

๒. ผูอํานวยความสะดวกในการจัดการความรู ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมอยางตอเนื่อง 

ตลอดจนมีความรู ความเขาใจ ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู และเห็นประโยชนของการนําการ

จัดการความรูมาใชในการบริหารจัดการงานคณะฯ 

๓. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรูใหเปนรูปธรรม 
 

ส่ิงท่ีจะดําเนินการในปถัดไป 

๑. คณะทํางานการจัดการความรู คณะนิติศาสตร ประชุมทบทวน แผนการจัดการความรู 

เพ่ือกําหนดกิจกรรมในเชิงรุก ตลอดจนกําหนดแผนการติดตามกิจกรรมใหชัดเจน  

  ๒. จัดกิจกรรมทบทวนความรู  ความเขาใจ เรื ่องการจัดการความรู แกบุคลากรประจํา     

คณะนิติศาสตร เพ่ือเสริมสรางความตระหนักรู และเห็นประโยชนของการนําการจัดการความรูมาใชกับการทํางาน 

การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจําวัน 
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๒.  วิเคราะห SWOT ประเด็นการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยทักษิณ 

จุดแข็ง (Strengths) 

  ๑. นโยบายของผูบริหารท้ังระดับมหาวิทยาลัย ระดับหนวยงานมีความชัดเจนและใหการ  

สนับสนุนการจัดการความรูอยางตอเนื่อง 

๒. มีโครงสรางองคกรท่ีเหมาะสมกับการเปนองคกรแหงการเรียนรู 

๓. มีโครงการและแผนงาน รองรับการจัดการความรู 

๔. มีคณะทํางานจัดการความรู 

๕. มีสิ่งอํานวยความสะดวกในการแสวงหาความรู 

๖. มีบรรยากาศทางวิชาการ 

๗. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู 

๘. มีองคความรูทางดานการจัดการเรียนการสอน การสรางสรรค การบริการวิชาการ และ 

การทํานุบํารุงศิลปะและวัฒนธรรมเปนท่ียอมรับในระดับภาคใต 

๙ .บรรยากาศและสภาพแวดลอมท่ีเอ้ือตอการแสวงหาความรู และใชความรูในการ 

ปฏิบัติงาน 
 

จดุออน (Weakness) 

๑. บุคลากรผูรับผิดชอบมีไมเพียงพอตอการดําเนินกิจกรรม 

๒. คณะทํางานจัดการความรู ขาดประสบการณในการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

๓. ขาดศูนยความรูในองคกร 

๔. บุคลากรไมตระหนักถึงความจําเปน ประโยชน และความสําคัญของการเปนองคกร 

แหงการเรียนรู 

๕. บุคลากรไมรูวิธีการเรียนรูท่ีหลากหลาย 

๖. บุคลากรขาดทักษะดานการใช ICT เพ่ือการเรียนรู 

๗. ขาดอุปกรณสนับสนุนการเรียนรูดาน ICT 

๘. ขาดระบบเครือขายสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

โอกาส (Opportunities) 

   ๑. พระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองท่ีดี พ.ศ. 2546 

กําหนดใหหนวยราชการตองพัฒนาไปสูความเปนองคกรแหงการเรียนรูและตองดําเนินการจัดการความรู 

๒. ไดรับการสนับสนุนและรวมมือดานการจัดการความรูจากหนวยงานภายในและ 

ภายนอก 

๓. มีเครือขายการจัดการความรู 
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ภัยคุกคาม (Threats) 

หนวยงานอ่ืนมีศักยภาพสูงในการสรางความรูใหม 
 

ผลการประเมินประสิทธิภาพกอนการดําเนินงานของหนวยงาน 

คณะนิติศาสตรมีศักยภาพทั้งดานองคประกอบในการบริหารจัดการ มีความพรอมของบุคลากร

กลุมเปาหมาย มีวัฒนาธรรมองคกรแหงการเรียนรู พิจารณาแลวเห็นวา คณะนิติศาสตรมีความพรอมสูงที่จะนํา

เครื่องมือการจัดการความรูมาใชพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจําคณะนิติศาสตร โดยเฉพาะคณาจารยประจํา

คณะนิติศาสตร อันจะสงผลตอการเปนเลิศในการผลิตบัณฑิตทางดานกฎหมายออกสูตลาดแรงงานไดตามพันธกิจ

ของคณะฯ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

๓.   กรอบการประเมินดานการจัดการความรู 

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ กําหนดใหสวนราชการมีหนาทีพั่ฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ

เรียนรูอยางสม่าํเสมอ โดยตองรับรู ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพื่อนํามา

ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ

พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรท่ีมี

ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกันตลอดเวลา ทั้งนี้เพือ่ประโยชนในการปฏิบัติราชการของสวนราชการให

สอดคลองกับการบริหาราชการใหเกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษา

แหงชาติ พ .ศ .๒๕๔๒ แกไขเพิ ่มเติม (ฉบับที ่ ๒ )  พ .ศ .๒๕๔๕  ซึ ่งปรากฏในมาตราที ่ ๘ “การศึกษา 

หมายความวา กระบวนการเรียนรูเพื่อความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถายทอดความรู   

การฝก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสรางสรรคจรรโลงความกาวหนาทางวิชาการ การสรางองค

ความรูอันเกิดจากการจัดสภาพแวดลอม สังคม การเรียนรูและปจจัยเกื้อหนุนใหบุคคลเรียนรูอยางตอเนื่อง

ตลอดชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.

๒๕๔๙ นัน่คือ “มาตรฐานดานการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู” และยังปรากฏ

ในมาตรฐานการศึกษาของชาติ นั่นคือ มาตรฐานที่ ๓ “แนวการสรางสังคมแหงการเรียนรูและสังคมแหง

ความรู” 

 ทั้งนี้ ตามแนวทางของสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องคประกอบที่ ๗  

การบริหารและการจัดการ ตัวบงชี ้ที ่๗.๒ การพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู มีเกณฑการประเมินดังนี้ 

๑.  มีการกําหนดประเด็นความรูและเปาหมายของการจัดการความรูที่สอดคลองกับแผนกล

ยุทธของสถาบันอยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 
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   ๑.๑  สถาบันควรศึกษาเปาประสงคตามประเด็นยุทธศาสตร หรือวัตถุประสงค           

เชิงกลยุทธของสถาบัน วามีประเด็นใดที่มุงเนนเปนสําคัญ หรือมุงสู อัตลักษณใดที่ตองการ เพื่อนํามาใชในการ

กําหนดแผนยุทธศาสตรหรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูใหสอดคลองกับแผนกลยุทธของสถาบัน โดยอยาง

นอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย 

   ๑.๒  บุคคลที่เกี่ยวของในการกําหนดประเด็นความรู อาจประกอบดวย รองอธิการบดี 

ผูชวยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผูชวยอธิการบดี ผูอํานวยการ หัวหนางาน ทีกํ่ากับดูแลดานยุทธศาสตรหรือ 

กลยุทธท่ีเก่ียวของกับการผลิตบัณฑิต ดานวิจัย รวมท้ังดานอ่ืนๆ ท่ีเปนไปตามอัตลักษณของสถาบัน 

 ๑.๓  สถาบันควรมีเปาหมายในการจัดการความรู  โดยเนนเรือ่ง การพัฒนาทักษะ

ความสามารถของบุคลากรภายในเปนหลัก โดยอยางนอยตองครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการ

วิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรูท่ีสถาบันมุงเนนตามอัตลักษณ เชน เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตรและวิธีการ

เรียนรูท่ีเนนผลลัพธการเรียนรู (learning outcome) เทคนิคการเพ่ิมผลงานวิจัยภายในสถาบัน เปนตน 

๒.  กําหนดบุคลากรกลุมเปาหมายทีจ่ะพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัยอยางชัดเจนตามประเด็นความรูท่ีกําหนดในขอ ๑ 

๒.๑  กลุมเปาหมายทีจ่ะไดรับการพัฒนาความรูและทักษะดานการผลิตบัณฑิตและดาน

การวิจัย อยางนอยควรเปนบุคลากรที่ทําหนาที่เกี่ยวของกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เชน คณาจารยหรือ

นักวิจัยท่ีเก่ียวของกับประเด็นความรูดังกลาว รวมท้ังดานอ่ืนๆท่ีสถาบันมุงเนน 

๒.๒  สถาบันควรกําหนดนโยบายใหมีการสํารวจผลการปฏิบัติงานที่เปนจุดเดนของ

อาจารยหรือนักศึกษาในแตละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะดานการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่

สะทอนอัตลักษณของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือนํามากําหนดเปนประเด็นสําหรับใชในกระบวนการจัดการความรูใหไดองค

ความรูท่ีเปนประโยชนตอการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

๓.  มีการแบงปนและแลกเปลีย่นเรียนรูจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรูที่กําหนดในขอ ๑ และเผยแพรไปสู บุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีกําหนด 

   ๓.๑  สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกที่มีผลงานดีเดนทางดานวิชาการ 

และผลงานทางดานวิจัย รวมทัง้ผลงานดานอื่นๆ ที่สถาบันมุงเนน มาถายทอดความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 

อยางสม่าํเสมอผานเวทีตางๆ เชน การจัดประชุมสัมมนา เพื ่อการแลกเปลีย่นเรียนรู รวมกับเจาของความรู         

เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

   ๓.๒  สถาบันควรสงเสริมใหมีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายในสถาบัน เชน 

การสงเสริมใหมีชุมชนนักปฏิบัติและเครือขายดานการจัดการความรู ทัง้ระหวางหนวยงานภายในสถาบันและ

ภายนอกสถาบัน เพื ่อใหเ กิดวัฒนธรรมการแลกเปลี ่ยนเรียนรู อยางตอเนื ่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร              

อยางเหมาะสม ท้ังดานงบประมาณ เวลา สถานท่ี 
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๔.  มีการรวบรวมความรูตามประเด็นความรูทีก่ําหนดในขอ ๑ ทัง้ที่มีอยูในตัวบุคคลและ

แหลงเรียนรูอื่นๆ ทีเ่ปนแนวปฏิบัติทีด่ีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมาเปนลายลักษณ

อักษร (explicit knowledge) 

   ๔.๑  มีการกําหนดผูรับผิดชอบในการวิเคราะห สังเคราะหความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคล

และแหลงเรียนรูอื่นๆ ที่เปนแนวปฏิบัติทีด่ีมาพัฒนาและจัดเก็บอยางเปนระบบ เปนหมวดหมูเพื่อใหบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีตองการเพ่ิมพูนความรูความสามารถเขาถึงแนวปฏิบัติท่ีดีไดงาย 

   ๔.๒  ควรมีการใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหาร

จัดการ และเผยแพรความรูในองคกร ใหเกิดความประหยัดและเกิดประโยชนสูงสุด 

๔.๓  ควรมีการจัดพิมพวารสาร หรือสิ่งพิมพ เพื่อการแลกเปลีย่นเรียนรูและยกยองให

เกียรติแกผูเปนเจาของความรู เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกลาว 

๕.  มีการนําความรูท่ีไดจากการจัดการความรูในปการศึกษาปจจุบันหรือปการศึกษาท่ีผานมา  

ที่เปนลายลักษณอักษร (explicit knowledge) และจากความรู ทักษะของผูมีประสบการณตรง (tacit 

knowledge) ท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 

   ๕.๑  ผูรับผิดชอบควร วิเคราะหความรูจากแนวปฏิบัติท่ีดีจากแหลงตางๆ เชน นวัตกรรม

ทีไ่ดจากการจัดการความรูไปใชใหเกิดประโยชนแกสถาบันและสังคม นํามาปรับใชใหเหมาะสมกับบริบทของ

หนวยงานท่ีเปนกลุมเปาหมาย 

   ๕.๒  ผูรับผิดชอบควรขยายผลการปรับใชไปยังหนวยงานตางๆ และติดตามวัดผลตาม

ประเด็นความรู และเปาหมายของการจัดการความรู ที ่สอดคลองกับแผนกลยุทธดานการผลิตบัณฑิตและ          

ดานการวิจัย 

๕.๓  มีกลไกการนําผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกดานการจัดการ

ความรู มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรูของสถาบัน 

   ๕.๔  ผูรับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดขึ้นตามเปาประสงคที่กําหนดไวในประเด็น

ยุทธศาสตร หรือกลยุทธของสถาบัน 
 

๔.   ประเด็นการจัดการความรู 

๔.๑   ดานการผลิตบัณฑิต 

  เพิม่ศักยภาพคณาจารยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่

สอดคลองกับอัตลักษณของคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัย (มีความรับผิดชอบ รอบรู สูงาน และมีประสบการณ

เชิงปฏิบัติ) ใหสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพกฎหมาย  

๔.๒   ดานการวิจัย 

  เพิ่มศักยภาพคณาจารย นักวิจัยและผูปฏิบัติงานดานวิจัยของคณะนิติศาสตรใหสามารถ

ผลิตงานวิจัยท่ีบูรณาการกับการบริการวิชาการและการจัดการเรียนการสอน  
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๕.   เปาหมายการจัดการความรู 

๕.๑   ดานการผลิตบัณฑิต 

เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะนิติศาสตร

ท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของคณะฯ และมหาวิทยาลัย 

๕.๒  ดานการวิจัย 

เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยท่ีบูรณาการการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการหรือ

การวิจัย 
 

๖.   สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย 

๖.๑   ดานการผลิตบัณฑิต 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางอัตลักษณการบมเพาะบัณฑิตผานการเรียนรูแบบบูรณาการ 

ท่ีมีบริบทและภูมิสังคมประกอบ นําไปสูความรูท่ีใชประโยชนไดจริง 

  ๖.๒   ดานการวิจัย 

ประเด็นยุทธศาสตรที ่ ๒ เสริมสรางองคความรู  นวัตกรรมและงานสรางสรรคผาน

กระบวนการวิจัย เพื่อรองรับการเปนมหาวิทยาลัยวิจัยในรูปแบบความรวมมือทางวิชาการขามศาสตร (Academic 

Clusters) สนองตอบความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเนนกลไกการจัดการ

ความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเขมแข็งของชุมชนสูความยั่งยืน 
 

๗.   บุคลากรกลุมเปาหมาย 

๗.๑   ดานการผลิตบัณฑิต 

คณาจารยคณะนิติศาสตร 

๗.๒   ดานการวิจัย 

คณาจารยและนักวิจัยคณะนิติศาสตร ตลอดจนบุคลากรผูสนใจ 
 

๘.   กิจกรรมการแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู จากผูมีประสบการณตรง ดังนี้ 

๘.๑   ดานการผลิตบัณฑิต 

คณะนิติศาสตรไดจัดเวทีแลกเปลี ่ยนเรียนรู จากผู มีประสบการณตรงทางดานการจัด   

การเรียนสอนจากทัง้ภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย โดยเปนผูทรงคุณวุฒิที่บูรณาการการจัดการเรียนการสอน

กับการบริการวิชาการและหรือการวิจัย จากกระบวนการดังกลาว คณะทํางานการจัดการความรูคณะนิติศาสตรได

ถอดบทเรียนจากเรื่องเลาของผูทรงคุณวุฒิ แลวนํามาสังเคราะหเปนองคความรูของคณะฯ  
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๘.๒  ดานการวิจัย 

 คณะนิติศาสตรไดจัดโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูแนวปฏิบัติท่ีดีในการบูรณาการการวิจัยและ

บริการวิชาการสูการเรียนการสอน เมื่อวันที่ ๒๔ มกราคม ๒๕๕๔ ในการนี้คณะฯ ไดเชิญผูทรงคุณวุฒิที่มีทักษะ

และความชํานาญการจากทั้งภายในและภายนอกมหาวิทยาลัย มาใหคณาจารยของคณะนิติศาสตรไดรวมเรียนรู

แนวปฏิบัติที่ดี ตลอดจนแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณดานการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน  

อันนํามาซึ่งองคความรูในการทําวิจัยและบริการวิชาการสูการเรียนการสอน และเผยแพรสูสาธารณชนผานทาง

เว็บไซตคณะนิติศาสตร www.law.tsu.ac.th   
  

๙.   ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)   

เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการความรูเปนไปตามประเด็นความรูและเปาหมายการจัดการ 

ความรูทีเ่ลือกดําเนินการ จนสามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร สิง่ที่จะนําไปสูความสําเร็จ 

ยอมอาศัยปจจัยในดานตางๆ ประกอบกัน ดังนี้ 

 ๙.๑ การสนับสนุนอยางจริงจังและตอเนื่องจากผูบริหารทุกระดับและทุกหนวยงานท่ีเก่ียวของ 

 ๙.๒ บุคลากรของหนวยงานท่ีมีความตั้งใจและพรอมท่ีจะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 

๙.๓ ระบบและเครือขายเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถเขาถึงขอมูล 

ขาวสารไดอยางรวดเร็ว ตลอดจนสามารถนําสารสนเทศไปใชไดทันทวงที 

http://www.law.tsu.ac.th/�


                                                                                              

-๙- 

 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู  มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 

มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรูและการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๔  (ดานการผลิตบัณฑิต) 

 

ช่ือหนวยงาน :   คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็น  :  เพิม่ศักยภาพคณาจารยในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพื่อผลิตบัณฑิตที่สอดคลองกับอัตลักษณของคณะนิติศาสตรและมหาวิทยาลัย (มีความ

รับผิดชอบ รอบรู สูงาน และมีประสบการณเชิงปฏิบัติ) ใหสนองตอบความตองการของตลาดแรงงานในสาขาวิชาชีพกฎหมาย  

 

เปาหมาย KM (Desired State)  คือ  เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนของคณาจารยคณะนิติศาสตรท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของคณะฯ และ

มหาวิทยาลัย 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรท่ี ๑ สรางอัตลักษณการบมเพาะบัณฑิตผานการเรียนรูแบบบูรณาการ ทีมี่บริบทและภูมิสังคมประกอบ นําไปสู

ความรูท่ีใชประโยชนไดจริง 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของคณะ : ยุทธศาสตรท่ี ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษากฎหมาย 

 



-๑๐- 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดานการผลิตบัณฑิต)                

ลาํดับ ประเด็น บุคลากรกลุมเปาหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ดําเนนิการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ เพิ ่มศักยภาพคณาจารยในการพัฒนา

กระบวนการจัดการเรียนการสอน เพือ่

ผลิตบัณฑิตท่ีสอดคลองกับอัตลักษณของ

คณะ นิติ ศ า สต ร แล ะมหา วิทยาลั ย     

(มีความรับผิดชอบ รอบรู  สู งาน และ     

มีประสบการณเชิงปฏิบัติ) ใหสนองตอบ

ความตองการของตลาดแรงงานในสาขา

วิชาชีพกฎหมาย 

ค ณ า จ า ร ย ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

 

๑. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู 

    ๑.๑ จัดกิจกรรมอบรมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง “กระบวนการ

จัดการเรียนรู เพื ่อพัฒนาศักยภาพดานการสอนอยางครูมือ

อาชีพ” 

    ๑.๒.จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง “กระบวนการจัดการ

เรียนรูอยางครูมืออาชีพ” 

    ๑.๓.รวมกิจกรรมการออกแบบการสอนที่เนนผู เรียนเปน

สําคัญกับการจัดทํารายละเอียดของรายวิชา (มคอ.๔-๖) 

๒. สรุปรวบรวมองคความรู/สังเคราะหองคความรูทีไ่ดจากการ

แลกเปลีย่นเรียนรู แตละครัง้ (เอกสารแนวปฏิบัติ) เผยแพรสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย (เว็บไซต, e-doc) 

๓. การนําองคความรูท่ีไดไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารงานภายในคณะ  

 

 

 

 

ธันวาคม ๒๕๕๔ 

 

 

มกราคม ๒๕๕๔ 

 

ธันวาคม ๒๕๕๔ – 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

ธันวาคม ๒๕๕๔ – 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

ธันวาคม ๒๕๕๔ – 

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

คณะนิติศาสตร 

 

 

คณะนิติศาสตร 

 

คณะนิติศาสตร 

 

คณะนิติศาสตร 

 

 

คณะนิติศาสตร 

 



-๑๑- 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๔  (ดานการวิจัย) 

 

ช่ือหนวยงาน :   คณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

 

ประเด็น  :  เพิ่มศักยภาพคณาจารย นักวิจัยและผูปฏิบัติงานดานวิจัยของคณะนิติศาสตรใหสามารถผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับการบริการวิชาการและการจัดการเรียน      

การสอน  

 

เปาหมาย KM (Desired State)  คือ  เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยท่ีบูรณาการการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการหรือการวิจัย 

  

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรท่ี ๒ เสริมสรางองคความรู นวัตกรรมและงานสรางสรรคผานกระบวนการวิจัย เพ่ือรองรับการเปนมหาวิทยาลัย

วิจัยในรูปแบบความรวมมือทางวิชาการขามศาสตร (Academic Clusters) สนองตอบความตองการของชุมชน สังคมและประเทศชาติ 

                                                            ยุทธศาสตรท่ี ๕ สงเสริมการบริการวิชาการเชิงบูรณาการ โดยเนนกลไกการจัดการความรูเพ่ือพัฒนาคุณภาพชีวิตและ    

ความเขมแข็งของชุมชนสูความยั่งยืน 

 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรของมหาวิทยาลัย : ยุทธศาสตรท่ี ๒ เพ่ิมขีดความสามารถในการสรางองคความรูเพ่ือแกปญหาและพัฒนาสังคม 

 



-๑๒- 

 

 

 

 

 

 

 

 

สรุปกิจกรรมการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู ประจาํปการศึกษา ๒๕๕๔ (ดานการวิจัย)   

ลาํดับ ประเด็น บุคลากรกลุมเปาหมาย โครงการหรือกจิกรรม 
ระยะเวลาในการ

ดําเนนิการ 
หนวยงานท่ีรับผิดชอบ 

๑ เพิม่ศักยภาพคณาจารย นักวิจัยและ

ผูปฏิบัติงานดานวิจัยของคณะนิติศาสตร

ใหสามารถผลิตงานวิจัยที่บูรณาการกับ

การบริการวิชาการและการจัดการเรียน      

การสอน 

คณาจารย  นั ก วิ จั ย  บุ คลากร

ผู ส น ใ จ ข อ ง ค ณ ะ นิ ติ ศ า ส ต ร  

มหาวิทยาลัยทักษิณ 

๑. กิจกรรมแลกเปลีย่นเรยีนรู 

    ๑ .๑ โครงการแลกเปลี ่ยนเรียนรู แนวปฏิ บัติ ที ่ดี ในการ 

บูรณาการการวิจัยและบริการวิชาการสู การเรียนการสอน 

(ภายใน) 

๒. สรุปรวบรวมองคความรู/สังเคราะหองคความรูที่ไดจากการ

แลกเปลี ่ยนเรียนรู แตละครั ้ง (เอกสารแนวปฏิบัติ) เผยแพรสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย (เว็บไซต, e-doc) 

๓. การนําองคความรูที่ไดไปปรับใชในการจัดการเรียนการสอน

และการบริหารงานภายในคณะ  

 

 

มีนาคม ๒๕๕๕ 

 

 

มีนาคม ๒๕๕๕-

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

มีนาคม ๒๕๕๕-

พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

คณะนิติศาสตร 

 

 

คณะนิติศาสตร 

 

 

คณะนิติศาสตร 

 

 



                                                                                              

๑. ใบสมัครเขารวมเปนเครือขายการจัดการความรู 

เอกสารภาคผนวก 

๒. ชื่อหนวยงาน / ผูบริหารดานการจัดการความรู 

๓. ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู 

๔. หลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู 

๕. หลักฐานการประชมุ/รายงานการประชุม ในการทบทวนการจัดการความรูประจําป

การศึกษา ๒๕๕๒-๒๕๕๓ 

๖. ระบุเปาหมายในการจัดการความรูประจําปการศึกษา ๒๕๕๔  

๗. รายละเอียดการวิเคราะหแผนท่ีผลลัพธ (Outcome Mapping) คณะนิติศาสตร  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



 
 

ใบสมัครเขารวมเปนเครือขายการจัดการความรู 

คณะนิตศิาสตร  มหาวิทยาลยัทักษณิ 

ประจําปการศึกษา ๒๕๕๔ 
 

 

๑.  ระหวาง 

ผศ.วสันต  กาญจนมุกดา  ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย) 

ผูรับสมัคร 

และ 

นายศรุต  จุยมณี      ผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน) 

  ผูยื่นใบสมัคร 

 

๒.  ใบสมัครนีเ้ปนใบสมัครฝายเดียว มิใชสัญญาและใชสําหรับระยะเวลา ๑ ป เริม่ตัง้แตวันที ่๑ มิถุนายน ๒๕๕๔ ถึง

วันท่ี ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 

๓.  รายละเอียดของใบสมัครนี ้ไดแก แผนการจัดการความรูของ คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ เปาหมาย 

การวเิคราะหองคกรดานการจดัการความรู และรายละเอียดอ่ืนๆ  ตามท่ีปรากฏอยูในแผนการจดัการความรูนี้ 

 

๔. ขาพเจา ผศ.วสันต กาญจนมุกดา ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับมหาวิทยาลัย) และ                

อาจารยศรุต  จุยมณี ในฐานะผูบริหารดานการจัดการความรู (ระดับหนวยงาน) ไดพิจารณาและเห็นชอบกับ

แผนการจัดการความรูของ  คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  เปาหมาย การวิเคราะหองคกรดานการ

จัดการความรู ตัวชี้วัด และรายละเอียดอืน่ๆ  ตามท่ีปรากฏอยูในแผนการจัดการความรูนี้ และขาพเจายินดีจะให

คําแนะนํา กํากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ คณะนิติศาสตร ใหเปนไปตามแผนการจัดการ

ความรูท่ีจัดทําข้ึนนี้ 

 

 

 

 



๕.  ขาพเจา  อาจารยศรุต  จุยมณี ไดทําความเขาใจ  ขอกําหนดขอ ๓ แลวขอใหคํารับรองกับ ผูบริหารดานการ

จัดการความรู(ระดับมหาวิทยาลัย) มหาวิทยาลัยทักษิณ วาจะมุงมั่นปฏิบัติราชการใหเกิดผลงานท่ีดีตาม

เปาหมายของตัวชีว้ัดในระดับสูงสุด เพือ่ใหเกิดประโยชนสูงสุดในการพัฒนาองคกรสูการเปนองคกรแหงการ

เรียนรู 

๖.  ผูรับสมัครและผูยื่นใบสมัคร ไดเขาใจแผนการจัดการความรูและเห็นพองกันแลวจึงไดลงลายมือชื่อไวเปนสําคัญ  

 

 

 

      

                    (ผศ.วสันต  กาญจมุกดา)              (อาจารยศรตุ  จุยมณี) 

                  ผูบริหารดานการจัดการความรู           ผูบริหารดานการจัดการความรู 

                  (ระดับมหาวิทยาลัย)            (ระดับหนวยงาน) 

     วันที่                                                    วันที่      
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๑ : ช่ือหนวยงาน / ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน : คณะศิลปกรรมศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ช่ือ : อาจารยศรุต  จุยมณี 

สวนท่ี ๒ : ขอมูลสวนตัว 

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) SARUT  JUIMANEE 

วัน-เดอืน-ป เกิด ๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 

ตาํแหนงงาน (ปจจุบัน) คณบดีคณะนิติศาสตร 

ฝาย/แผนก/หนวย คณะนิติศาสตร 

การศึกษาดูงาน - อบรมหลักสูตรการพัฒนาผูบริหารระดับสูงมหาวิทยาลัย รุนท่ี ๒๑ 

- ศึกษาดูงานตางประเทศ ณ ประเทศฝรั่งเศส เยอรมัน 

- อบรมหลักสูตรประกาศนียบัตรพนักงานคดีปกครองระดับตน สํานักงานศาล

ปกครอง 

เกียรติคุณท่ีไดรับ ประกาศกรมคุมครองสิทธิเสรีภาพ 

สมัชชาแหงชาติ กรรมการสรรหา สสร. ป ๒๕๕๐ 

ท่ีอยู คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๔๐ ถนนกาญจนวณิช ตําบลเขารูปชาง อําเภอ

เมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 

การติดตอส่ือสาร โทรศัพท : ๐๗๔-๓๒๗๑๗๒ 

โทรศัพทมือถือ : ๐๘๖-๔๗๘๙๕๐๐ 

E-mail address : sarut๒๐๐๗@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามคําแหง ๒๕๓๖ 

นิติศาสตรมหาบัณฑิต  กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามคําแหง  ๒๕๔๒ 

เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตไทย สํานักอบรมศึกษากฎหมาย

แหงเนติบัณฑิตยสภา 

๒๕๔๘ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



สวนท่ี ๒ : ชื่อหนวยงาน / ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู 

หนวยงาน : คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ผูอํานวยความสะดวกดานการจัดการความรู (Knowledge Facilitator: KF) 

ชื่อ : อาจารย ดร. ศาสดา  วิริยานุพงศ 

สวนท่ี ๒ : ขอมูลสวนตัว 

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) SARTSADA  WIRIYANUPONG 

วัน-เดอืน-ป เกิด ๑๕ ตุลาคม ๒๕๑๗ 

ตาํแหนงงาน (ปจจุบัน) เจาหนาท่ีบริหารงาน 

ฝาย/แผนก/หนวย สํานักงานคณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ 

การศึกษาดูงาน - ศาลบัญชี (Cour des comptes)  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

- สภาแหงรัฐ (Conseil d’État)  กรุงปารีส ประเทศฝรั่งเศส 

เกียรติคุณท่ีไดรับ - 

ท่ีอยู คณะนิติศาสตร มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๔๐ หมู ๔ ต. เขารปูชาง อ. เมือง จ. สงขลา 

๙๐๐๐๐ 

การติดตอส่ือสาร โทรศัพท : ๐๗๔-๓๒๗๑๗๒   

โทรศัพทมือถือ : ๐๘๔-๓๖๐๙๘๓๘ 

E-mail address : ball_centdix@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา จากการศึกษาต่ําสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ. ท่ีจบการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑิต   มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร 

ประเทศไทย 

 

ประกาศนียบัตร ภาษาและวัฒนธรรม

ฝรั่งเศส 

มหาวิทยาลัยปารีส 

(SORBONNE)  

ประเทศฝรั่งเศส 

 

ปริญญาชั้นสูง   กฎหมายรัฐธรรมนูญ มหาวิทยาลัยปารีส 

(PANTHÉON-ASSAS) 

 ประเทศฝรั่งเศส 

 

ปริญญาเอกทางกฎหมาย  

เกียรตินิยมดีมาก (avec 

les félicitations du 

jury à  l’unanimité)  

 มหาวิทยาลัยปารีส  

(PANTHÉON-ASSAS) 

ประเทศฝรั่งเศส 

 

๒๕๕๑ 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

หลักฐานการแตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

คําส่ังคณะนิติศาสตร  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

      ท่ี ๐๐๗ /๒๕๕๕ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรู คณะนิติศาสตร 

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

ตามพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองทีด่ี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๑ 

กําหนดใหสวนราชการมีหนาทีพั่ฒนาความรู ในสวนราชการ เพือ่ใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู อยาง

สม่ําเสมอ โดยตองรับรู ขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพือ่นํามาประยุกตใชในการ

ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมท้ังตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ 

สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู

รวมกันตลอดเวลา ประกอบกับสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาไดกําหนดแนวทางการดําเนินการจัดการ

ความรูในปการศึกษา ๒๕๕๔ โดยใหสถาบันมีการสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและสังคมแหงการเรียนรู เพื่อมุง

สูสถาบันแหงการเรียนรู โดยมีการรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสถาบันซ่ึงกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือเอกสาร

มาพัฒนาใหเปนระบบ เพือ่ใหทุกคนสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงานไดอยางมี 

ประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพือ่ใหการจัดการความรู  (KM) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เปนไปไดดวยความเรียบรอยและมี

ประสิทธิภาพ อาศัยอํานาจความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แหงพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย

ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับคําสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณที ่๐๓๒๓/๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒ เรื่อง  

มอบอํานาจและภารกิจใหคณบดี  ผูอํานวยการสถาบัน ผูอํานวยการสํานัก ปฏิบัติหนาทีแ่ทนอธิการบดี จึงแตงตั้ง

คณะทํางานการจัดการความรูของคณะนิติศาสตร ดังตอไปนี้ 
 

๑. คณะท่ีปรึกษา  ประกอบดวย 

 อาจารยศรุต  จุยมณี 

 อาจารย ดร. ศาสดา  วิริยานุพงศ 

๒.  คณะทํางานการจัดการความรู ประกอบดวย 

๑. รองคณบดีคณะนิติศาสตร   ประธานคณะทํางาน 

๒. หัวหนาสํานักงานคณะนิติศาสตร     รองประธานคณะทํางาน 

๓. ผศ.กรรณภทัร ชติวงศ   คณะทํางาน 

๔. อาจารยกรกฎ ทองขะโชค   คณะทํางาน 

๕. อาจารยกนกลกัษณ  จุยมณี   คณะทํางาน 

๖. อาจารยศาสตรา  แกวแพง    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 คณะนิติศาสตรมีอํานาจหนาท่ีและความรับผิดชอบ  ดังนี้ 

๑. นัดประชุมคณะทํางานและทํารายงานการประชุม 

๒. รวบรวมรายงานความคืบหนาการดําเนินงาน 

๓. จัดทําแผนการจัดการความรู นําเสนอ CKO เพ่ือพิจารณาใหความเห็นชอบ 

๔.   รวบรวมและดําเนินการจัดทํากิจกรรมกระบวนการจัดการความรู (KM Process)  การบงชี้

ความรูท่ีจําเปนในงานแตละงาน 

๕.   ทําการวิเคราะห สราง แสวงหา รวบรวมและปรับปรุงพัฒนา ความรูที่มีอยูในแหลงตางๆ 

แลวนํามาจัดระบบเพ่ือใหสะดวกและงายตอการสืบคน 

๖.   ออกแบบวิธีสื่อสาร เขาถึง และเผยแพรความรู เชน การจัดทําเอกสารในรูปแบบหนังสือเวียน 

วารสาร จุลสาร การจัดอบรม/สัมมนา การเผยแพรผานทางเว็บไซตการประชุม การประชาสัมพันธ ฯลฯ 

๗.   ดําเนินการหรือประสานการดําเนินการในกิจกรรมดานแผนการจัดการความรู   เพื ่อ

แลกเปลี่ยนเรียนรู และใหบุคลากรเขาถึงความรู รวมท้ังเผยแพรความรูในลักษณะ วิธีการ และรูปแบบตางๆ 

๘.   รายงานผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

๙.   ผลักดัน ติดตามความกาวหนาและประเมินผล เพ่ือปรับปรุง 

๑๐. คนหาและนําเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี 
 

 ท้ังนี้ตั้งแตบัดนี้เปนตนไป 
 

   สั่ง  ณ  วันท่ี ๑๐ มกราคม  พ.ศ. ๒๕๕๕ 

         

     

  

                                             (นายศรุต   จุยมณี) 

                                                             คณบดีคณะนิติศาสตร  

         ปฏิบัติหนาท่ีแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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