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-๑- 
๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๑. หน่วยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๕ 
       คณะนติศิาสตร์ไดจ้ัดท าแผนการจัดการความรู ้ประจ าปกีารศึกษา ๒๕๕ ๕ โดยคาดหวัง
ว่าการจัดการความรู้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าคณะนิติศาสตร์อันจะน าไปสู่
องค์กรที่มีวัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และภายใต้ความคาดหวังดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์  
ย่อย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถน าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนางานได้

อย่างมีประสิทธิภาพและเสมอเหมือนงานประจ า 
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/หน่วยงาน/

มหาวิทยาลัย 
๑.๔ ศึกษาความก้าวหน้าและพัฒนาการของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยด้านการ

จัดการความรู้เพื่อก้าวไปสู่หน่วยงานต้นแบบ (มี Best Practice) 
 

๒.   สิ่งที่เกิดข้ึนจริง และสิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 
คณะนิติศาสตร์ได้ด าเนินกิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ ๕ 

มาตามล าดับ โดยคณะได้มีการจัดกิจกรรมที่เก่ียวข้องกับการจัดการความรู้ (KM) ดังนี้ 
๑. มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการวิจัยหรือบริการ

วิชาการด้วยวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก จ านวน ๔ ครั้ง ดังนี้ 
    -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการ และการวิจัยด้วยวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก  โดยการจัดโครงการบริการวิชาการ  มีการ
แสดงละครการว่าความและศาลจาลอง  ซึ่งถือเป็นการบูรณาการกับการเรียนการสอน ในรายวิชาว่าความและ
ศาลจาลอง และการบริการวิชาการในงานทักษิณวิชาการ  ซึ่งจัดขึ้นในวันที่  ๑๕ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ บริเวณ 



ลานกลางแจ้งใต้ตึกอาคารเรียนรวมอเนกประสงค์  มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตสงขลา  และงานทักษิณ
วิชาการ วันที่ ๒๑ สิงหาคม ๒๕๕๕ ณ มหาวิทยาลัยทักษิณ  วิทยาเขตพัทลุง  ซึ่งผลที่ได้จากการแสดงละคร  
ท าให้นิสิตสามารถจ าเรื่องราวเนื้อหาในบทละครได้ดีกว่าการเรียนการสอนแบบการท่องจ า  มีการเน้นเรื่อง
กระบวนการมากกว่าเนื้อหา  โดยในภาพรวมจากนิสิตที่ได้มีส่วนร่วมมาแสดงละครครั้งนี้  นิสิตสามารถจ า
กระบวนการและข้ันตอนทั้งหมดคิดเป็นร้อยละ ๖๐  

 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ และการวิจัยด้วยวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ในรายวิชากฎหมายอาเซียน วันศุกร์ที่ ๒๕ 
มกราคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์  ตั้งแต่
เวลา ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ที่มีการให้นิสิตลงพื้นที่จริงเพ่ือไปเยี่ยมเยียนประเทศเพ่ือนบ้าน  โดยประเทศที่เลือก 
ลงไปส ารวจในครั้งนี้  ได้แก่ ประเทศลาว  เพ่ือให้นิสิตได้ลงพื้นที่ไปส ารวจและเรียนรู้สภาพพ้ืนที่จริง  และ
ภาพรวมเบื้องต้นของประเทศลาว  อีกท้ังยังเป็นการเปิดโลกทัศน์ให้กับนิสิตศึกษาถึงวัฒนธรรม  และวิถีชีวิต
ความเป็นอยู่ของประเทศเพ่ือนบ้าน 

 การเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการสอน เชิงคลินิก คือ ให้นิสิตได้มีส่วนร่วม
ในการเรียนการสอน  เช่น การศึกษาดูงาน /ฝึกงาน การแสดงละคร  การโต้วาที เมื่อเปรียบเทียบกับการจัดการ
เรียนการสอนแบบที่นิสิตฟังค าบรรยายเพียงอย่างเดียว นิสิตมีความรู้สึกว่าการเรียนโดยให้นิสิตได้มีส่วนร่วมใน
การเรียนการสอนจะท าให้นิสิตเกิดความจ า และเห็นภาพในรายละเอียดเนื้อหาในรายวิชานั้นๆ  ชัดเจนมากกว่า
การบรรยายแต่เพียงอย่างเดียว อีกท้ังยังท าให้นิสิตเกิดความสัมพันธ์อันดีกับเพ่ือน ฝึกการท างานร่วมกันเป็นทีม  

 

-๒- 
 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ

บริการวิชาการ และการวิจัยด้วยวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ในรายวิชาการวิจัยทางนิติศาสตร์  วันอังคารที่ 
๒๖ กุมภาพันธ์ ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์ ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์  
ตั้งแต่เวลา ๑๒.๐๐-๑๖.๐๐ น. เป็นการศึกษาด้วยตนเอง  ในรูปแบบของการท างานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์  
ที่ให้นิสิตฝึกการค้นคว้าหาความรู้ด้วยตนเอง  โดยอาจารย์จะเป็นเพียงผู้ช่วยเหลือในด้านการตรวจสอบเนื้อหา  
และเพ่ิมเติมในส่วนที่ขาดเหลือเท่านั้น  โดยอาจารย์ก าหนดให้นิสิตร่วมการท าวิจัยในหัวข้อ  “พระราชบัญญัติ
การรักษาความมั่นคงภายในราชอาณาจักร  พ.ศ. ๒๕๕๑ ในพ้ืนที่ ๔ อ าเภอในจังหวัดสงขลา  อ าเภอจะนะ  
นาทวี สะบ้าย้อย  และเทพา  ซ่ึงสิ่งที่ได้จากการให้ผู้เรียนเป็นศูนย์กลางในการลงพื้นท่ีของนิสิตในการท าวิจัย
ทางด้านนิติศาสตร์  ได้แก่ ถือเป็นการเรียนนอกห้องเรียนที่จะได้รับความรู้มากกว่าในห้องเรียน  เป็นการเปิด
มุมมองให้กว้างมากขึ้น  ถือว่าเป็นเรื่องท่ีแปลกใหม่ส าหรับวิธีการศึกษาในเมืองไทยที่ถือว่าเป็นวิธีการศึกษาที่ดี
มาก ให้นิสิตได้มีการ เปิดหูเปิดตา  ฝึกการท างานเป็นทีม  รู้จักการแก้ปัญหาเฉพาะหน้า  ได้รับประสบการณ์
มากกว่าการเรียนในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว ท าให้มีการพบปะผู้คน  อีกท้ังเป็นการเรียนที่มีการบูรณาการการ
เรียนการสอน  มีการเรียนในภาคทฤษฎีและภาคปฏิบัติที่ได้มีการลงพ้ืนที่ไปสัมผัสกับพ้ืนที่จริงว่าเกิดเหตุการณ์
อะไรขึ้น  

 -  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ในการบูรณาการการเรียนการสอนกับการ
บริการวิชาการ และการวิจัยด้วยวิธีการศึกษากฎหมายเชิงคลินิก ในรายวิชากฎหมายครอบครัว  วันเสาร์ที่ ๑๑ 



พฤษภาคม ๒๕๕๖ ณ ห้องประชุมศาสตราจารย์  ดร. สมคิด เลิศไพฑูรย์ ชั้น ๓ อาคารเรียนคณะนิติศาสตร์  
ตั้งแต่เวลา  ๑๐.๐๐-๑๒.๐๐ น. ได้มีการใช้วิธีการสอนกฎหมายเชิงคลินิกในรูปแบบของการแสดงละครเวที  
(บทบาทสมมติ ) โดยในส่วนของกระบวนการท างาน  อาจารย์ผู้สอนในรายวิชาดังกล่าวจะมีการแบ่งนิสิต
ออกเป็นกลุ่ม ซึ่งจะประกอบไปด้วยนิสิตทั้งภาคปกติและภาคสมทบ  เพ่ือต้องการให้นิสิตมีความเป็นอันหนึ่งอัน
เดียวกันไม่เกิดการแบ่งแยก  อีกท้ังนิสิตทั้งสองกลุ่มก็มีศักยภาพในการทางานที่แตกต่างกัน  สามารถร่วมกัน
ท างานให้เกิดผลงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

การเปรียบเทียบระหว่างการจัดการเรียนการสอนแบบกฎหมายเชิงคลินิก  หรือการ
เรียนการสอนแบบ  Active Learning โดยมีวิธีให้นิสิตได้มีส่วนร่วมในการแสดงบทบาทสมมติ  (ละครเวที) เมื่อ
เปรียบเทียบกับการจัดการเรียนการสอนแบบที่นิสิตฟังค าบรรยายเพียงอย่างเดียว  จากผลการวิจัยแล้วพบว่า  
การเรียนการสอนแบบ Active Learning ภายหลังจากท่ีนิสิตเรียนจบไปแล้วช่วงระยะเวลาหนึ่ง  จะพบว่านิสิต
ยังมีความรู้และจดจาเนื้อหาได้เป็นส่วนมาก ในขณะที่สอนโดยวิธีการบรรยายในห้องเรียนเพียงอย่างเดียว  นิสิต
จะมีความสามารถในการจดจ าเนื้อหาและมีความรู้เหลืออยู่เล็กน้อยเท่านั้น เนื่องจากการเรียนการสอนแนวใหม่
นี้ จะมีการสอนที่มีการสอดแทรกข้อเสนอแนะนอกเหนือจากเนื้อหาที่มีอยู่ในตาราที่นิสิตไม่สามารถหาอ่านได้
จากหนังสือทั่วไป  อีกท้ังการเรียนแนวใหม่นี้เป็นการเรียนที่เข้าหลักสูตร  TQF ทั้ง ๕ ด้าน ได้แก่ คุณธรรม
จริยธรรม  ทักษะทางปัญญา  ทักษะความสัมพันธ์ระหว่างบุคคล  ทักษะด้านการวิเคราะห์เชิงตัวเลข  และ
เทคโนโลยี 

จากการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕ ๕๕  ของ  
คณะนิติศาสตร์ นั้น คณะมีผลการด าเนินงานเกินความคาดหวัง ดังนี้ 

๑. บุคลากรกลุ่มเป้าหมายของคณะนิติศาสตร์ให้ความส าคัญ โดยเข้าร่วมโครงการ/
กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง มากกว่าร้อยละ ๙๐ ของโครงการ/กิจกรรมทั้งหมด  

๒. คณาจารย์ได้ต่อยอดเครือข่ายการท าวิจัยทางนิติศาสตร์กับหน่วยงานทั้งภายในและ
ภายนอกมหาวิทยาลัย 

 
-๓- 

 
๓. คณาจารย์ได้ต่อยอดการบูรณาการโครงการบริการวิชาการ และการท าวิจัยสู่การเรียน

การสอน 
๔. มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนงบประมาณในการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้  
๕. มหาวิทยาลัยให้ความอนุเคราะห์และประสานการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้

เป็นอย่างด ี
 

๓.   สิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวังคืออะไร  เพราะอะไร 
ในการจัดการความรู้ให้ประสบผลส าเร็จ ต้องมีองค์ประกอบ ๔ ประการ ได้แก่  ผู้น าและ

ภาวะผู้น า (Leadership) องค์กร (Organization) เทคโนโลยี (Technology) และ การเรียนรู้ (Learning)  
ดังนั้นสิ่งที่ได้น้อยกว่าที่คาดหวังไว้ คือ "กระบวนการเรียนรู้" ของคนในองค์กร  ซ่ึงการ

เรียนรู้ที่ส าคัญคือ ต้องเรียนรู้จากประสบการณ์ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการเรียนรู้จากผู้อื่น  โดยการจัดการความรู้ ที่



เป็นอยู่ในองค์กรก็คือ ท าอย่างไรให้มีการแบ่งปันความรู้  ท าอย่างไรจะให้มีการถ่ายทอดความรู้ระหว่างคนใน
องค์กร  ซ่ึงวิธีการดังกล่าวไม่ใช่แนวทางท่ีจะน าไปสู่การจัดการความรู้ที่ยั่งยืน  เป็นแต่เพียงการแก้ไขปัญหา
เฉพาะหน้า หรือเชื่อว่าจะเป็นการกระตุ้นให้เกิดความเปลี่ยนแปลง 

 

๔. ข้อเสนอแนะอ่ืนและสิ่งที่จะด าเนินการในปีถัดไป 
ข้อเสนอแนะอ่ืน 
๑. คณะท างานจัดการความรู้  คณะนิติศาสตร์ ควรประชุมทบทวน วิเคราะห์ ติดตาม 

และปรับปรุงแผนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 
๒. ผู้อ านวยความสะดวกในการจัดการความรู้ ควรมีเวลาในการจัดกิจกรรมอย่างต่อเนื่อง 

ตลอดจนมีความรู้ ความเข้าใจ ตระหนักถึงความส าคัญของการจัดการความรู้ และเห็นประโยชน์ของการน าการ
จัดการความรู้มาใช้ในการบริหารจัดการงานคณะ 

๓. ควรจัดสรรงบประมาณสนับสนุนการจัดการความรู้ให้เป็นรูปธรรมมากขึ้น 
 

สิ่งท่ีจะด าเนินการในปีถัดไป 
๑. คณะท างานการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์ ประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู้ 

เพ่ือก าหนดกิจกรรมในเชิงรุก ตลอดจนก าหนดแผนการติดตามกิจกรรมให้ชัดเจน  
  ๒.  จัดกิจกรรมทบทวนความรู้ ความเข้าใจ เรื่องการจัดการความรู้แก่บุคลากรประจ า     
คณะนิติศาสตร์ เพ่ือเสริมสร้างความตระหนักรู้ และเห็นประโยชน์ของการน าการจัดการความรู้มาใช้กับการ
ท างาน การวิจัย การจัดการเรียนการสอน การบริการวิชาการ ตลอดจนกิจกรรมอ่ืนๆ ในชีวิตประจ าวัน 
 

๒.  วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยทักษิณ 
จุดแข็ง (Strengths) 

  ๑. นโยบายของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานมีความชัดเจนและให้การ 
สนับสนุนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. มีโครงการและแผนงานรองรับการจัดการความรู้ 
๔. มีคณะท างานจัดการความรู้ 
๕. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ 
๖. มีบรรยากาศทางวิชาการ 
๗. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 

-๔- 
๘. มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับภาคใต้ 
๙ .บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ และใช้ความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน (Weakness) 



๑. บุคลากรผู้รับผิดชอบมีไม่เพียงพอต่อการด าเนินกิจกรรม 
๒. คณะท างานจัดการความรู้ ขาดประสบการณ์ในการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
๓. ขาดศูนย์ความรู้ในองค์กร 
๔. บุคลากรไม่ตระหนักถึงความจ าเป็น และความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๕. บุคลากรไม่รู้วิธีการเรียนรู้ที่หลากหลาย 
๖. บุคลากรขาดทักษะด้านการใช้ ICT เพ่ือการเรียนรู้ 
๗. ขาดอุปกรณ์สนับสนุนการเรียนรู้ด้าน ICT 
๘. ขาดระบบเครือข่ายสารสนเทศท่ีทันสมัยและมีประสิทธิภาพ 
 

โอกาส (Opportunities) 
   ๑. พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 
๒๕๔๖ ก าหนดให้หน่วยราชการต้องพัฒนาไปสู่ความเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และต้องด าเนินการจัดการ
ความรู้ 

๒. ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือด้านการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายในและ
ภายนอก 

๓. มีเครือข่ายการจัดการความรู้ 
 

ภัยคุกคาม (Threats) 
หน่วยงานอื่นมีศักยภาพสูงในการสร้างองค์ความรู้ใหม่ 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพก่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
คณะนิติศาสตร์มีศักยภาพทั้งด้านองค์ประกอบในการบริหารจัดการ มีความพร้อมของ

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ พิจารณาแล้วเห็นว่า คณะนิติศาสตร์มีความพร้อมสูง
ที่จะน าเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าคณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะ
คณาจารย์ประจ าคณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายออกสู่
ตลาดแรงงานได้ตามพันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

-๕- 



๓.   กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อ
น ามาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้อง
ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้
เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการ
ของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหา รราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง 
พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏในมาตรา
ที่ ๘ “การศึกษา หมายความว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการ
ถ่ายทอดความรู้ การฝึก การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทาง
วิชาการ การสร้างองค์ความรู้อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้
บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอดชีวิต ” มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศ
กระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ นั่นคือ “มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคม
ฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ” และยังปรากฏในมาตรฐานการศึกษาของชาตินั่นคือ มาตรฐานที่ ๓  
 ทั้งนี้ ตามแนวทางของส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) องค์ประกอบที่ ๗  
การบริหารและการจัดการ ตัวบ่งชี้ที่ ๗.๒ การพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ มีเกณฑ์การประเมินดังนี้  

๑.  มีการก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผน
กลยุทธ์ของสถาบันอย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

 ๑.๑  สถาบันควรศึกษาเป้าประสงค์ตามประเด็นยุทธศาสตร์ หรือวัตถุประสงค์           
เชิงกลยุทธ์ของสถาบันว่ามีประเด็นใดที่มุ่งเน้นเป็นส าคัญ หรือมุ่งสู่อัตลักษณ์ใดที่ต้องการ เพ่ือน ามาใช้ในการ
ก าหนดแผนยุทธศาสตร์หรือแผนปฏิบัติการในการจัดการความรู้ให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน   
โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย 

๑.๒ บุคคลที่เกี่ยวข้องในการก าหนดประเด็นความรู้ อาจประกอบด้วย  
รองอธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี คณบดี รองคณบดี ผู้อ านวยการ หัวหน้างาน ที่ก ากับดูแลด้านยุทธศาสตร์หรือ
กลยุทธ์ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตบัณฑิต ด้านวิจัย รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่เป็นไปตามอัตลักษณ์ของสถาบัน 

๑.๓  สถาบันควรมีเป้าหมายในการจัดการความรู้ โดยเน้นเรื่อง การพัฒนาทักษะ
ความสามารถของบุคลากรภายในเป็นหลัก โดยอย่างน้อยต้องครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย รวมทั้งประเด็นการจัดการความรู้ที่สถาบันมุ่งเน้นตามอัตลักษณ์ เช่น เทคนิคการปรับปรุงหลักสูตร
และวิธีการเรียนรู้ที่เน้นผลลัพธ์การเรียนรู้ (learning outcome) เทคนิคการเพิ่มผลงานวิจัยภายในสถาบัน 
เป็นต้น 

๒.  ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและ
ด้านการวิจัยอย่างชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ 



๒.๑  กลุ่มเป้าหมายที่จะได้รับการพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้าน
การวิจัย อย่างน้อยควรเป็นบุคลากรที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกับการผลิตบัณฑิตและการวิจัย เช่น คณาจารย์หรือ
นักวิจัยที่เก่ียวข้องกับประเด็นความรู้ดังกล่าว รวมทั้งด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น 

๒.๒  สถาบันควรก าหนดนโยบายให้มีการส ารวจผลการปฏิบัติงานที่เป็นจุดเด่นของ
อาจารย์หรือนิ สิตแต่ละคณะ หรือสาขาวิชา โดยเฉพาะด้านการจัดการเรียนการสอน และการวิจัยที่สะท้อน  
อัตลักษณ์ของสาขาวิชานั้นๆ เพ่ือน ามาก าหนดเป็นประเด็นส าหรับใช้ในกระบวนการจัดการความรู้ให้ได้  
องค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาคุณภาพการจัดการศึกษา 

-๖- 
๓.  มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit 

knowledge) เพื่อค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
 ๓.๑  สถาบันควรเชิญบุคลากรภายใน หรือภายนอกท่ีมีผลงานดีเด่นทางด้านวิชาการ 
และผลงานทางด้านวิจัย รวมทั้งผลงานด้านอื่นๆ ที่สถาบันมุ่งเน้น มาถ่ายทอดความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรม 
อย่างสม่ าเสมอผ่านเวทีต่างๆ เช่น การจัดประชุมสัมมนา เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกั นกับ เจ้าของ 
องค์ความรู้ รวมทั้งได้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว ที่เป็นประโยชน์เพื่อน ามาต่อยอดองค์ความรู้ในการ
ท างานต่อไป 
 ๓.๒  สถาบันควรส่งเสริมให้มีบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรู้ภายในสถาบัน เช่น 
การส่งเสริมให้มีชุมชนนักปฏิบัติและเครือข่ายด้านการจัดการความรู้ ทั้งระหว่างหน่วยงานภายในสถาบันและ
ภายนอกสถาบัน เพ่ือให้เกิดวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง โดยการจัดสรรทรัพยากร              
อย่างเหมาะสม ทั้งด้านงบประมาณ เวลา และสถานที่ 

๔.  มีการรวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนดในข้อ ๑ ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและ
แหล่งเรียนรู้อื่นๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (explicit knowledge) 

๔.๑  มีการก าหนดผู้รับผิดชอบในการวิเคราะห์ สังเคราะห์ความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุค คล
และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาพัฒนาและจัดเก็บอย่างเป็นระบบ เป็นหมวดหมู่เพ่ือให้บุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่ต้องการเพิ่มพูนความรู้ความสามารถเข้าถึงแนวปฏิบัติที่ดีได้ง่าย 

๔.๒  ควรมีการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการบริหาร
จัดการ และเผยแพร่ความรู้ในองค์กร ให้เกิดความประหยัดและเกิดประโยชน์สูงสุด 

๔.๓  ควรมีการจัดพิมพ์วารสาร หรือสิ่งพิมพ์ เพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยกย่องให้
เกียรติแก่ผู้เป็นเจ้าของความรู้ เคล็ดลับ หรือนวัตกรรมดังกล่าว 

๕.  มีการน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่
ผ่านมาที่เป็นลายลักษณ์อักษร (explicit knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง  
(tacit knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 



๕.๑  ผู้รับผิดชอบควรวิเคราะห์ความรู้จากแนวปฏิบัติที่ดีจากแหล่งต่างๆ เช่น นวัตกรรม
ที่ได้จากการจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์แก่สถาบันและสังคม น ามาปรับใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของ
หน่วยงานที่เป็นกลุ่มเป้าหมาย 

๕.๒  ผู้รับผิดชอบควรขยายผลการปรับใช้ไปยังหน่วยงานต่างๆ และติดตามวัดผลตาม
ประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ด้านการผลิตบัณฑิตและ          
ด้านการวิจัย 

๕.๓  มีกลไกการน าผลการประเมินคุณภาพจากภายในและภายนอกด้านการจัดการ
ความรู้ มาปรับปรุงและพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้ของสถาบัน 

๕.๔  ผู้รับผิดชอบควรสรุปผลสัมฤทธิ์ที่เกิดข้ึนตามเป้าประสงค์ท่ีก าหนดไว้ในประเด็น
ยุทธศาสตร์ หรือกลยุทธ์ของสถาบัน 

 
 
 
 
 

-๗- 
๔.   ประเด็นการจัดการความรู้ 

๔.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 
          การพัฒนาหลกัสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพลเมืองอาเซยีน ( ASEAN CITYZEN) 

๔.๒   ด้านการวิจัย 
  เทคนิคการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ 

 

๕.   เป้าหมายการจัดการความรู้ 
๕.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 

๑. คณาจารย์สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเป็นพลเมือง
อาเซียน (ASEAN CITIZEN) 

๒. ยกระดับให้นิสิตก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
๓. มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือสนองตอบการเข้าสู่ประชาคม

อาเซียน 
๕.๒  ด้านการวิจัย 

๑. บุคลากรของคณะมีแนวคิดในการท างานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์ 
๒. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการ

หรือการวิจัย 
๓. คณะนิติศาสตร์มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 
 

๖.   ตัวช้ีวัด 



๖.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 
๑. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๘๐%  
๒. ทุกหลักสูตรที่มีการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีการจัดการเรียนการสอนที่ มีการใช้

ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อย่างน้อย ๑ รายวิชา 
๓. มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการเป็นพลเมืองอาเซียนของคณะอย่างน้อย ๒ โครงการ 

๖.๒   ด้านการวิจัย 
๑. จ านวนผลงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
๒. จ านวนผลงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ ๕ 
๓. มีกิจกรรม/โครงการในการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่สนใจ อย่าง

น้อย ๑ กิจกรรม/โครงการ 
 

๗.   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ 
๗.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ บัณฑิตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์และ
สนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 

 
 

-๘- 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
  ๗.๒   ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยโดยการบูร

ณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการ 
 



๘.   บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
๘.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 
       คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์  
๘.๒   ด้านการวิจัย 

คณาจารย์ บุคลากรและนิสิตคณะนิติศาสตร์ 
 

๙.   กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังนี้ 
๙.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 

- การบ่งชี้ความรู้  : มีการสร้างกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร  โดยมีการ
ประชุม KM Team เพื่อทบทวนความส าเร็จจาก การพัฒนาหลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนที่คณะจัด
กิจกรรม/โครงการในปีที่ผ่านมา  

- การก าหนดประเด็นความรู้  โดยมีการพัฒนามาจากประเด็นความรู้ในปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา และได้ก าหนดประเด็นความรู้ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้แก่เรื่อง การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียน
การสอนเพ่ือพลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN) ซึ่งคณะจะมีการด าเนินการให้ความรู้เกี่ยวกับความส าคัญของการ
พัฒนาหลักสูตรการเรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN)  

- การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามกิจกรรมต่างๆ ได้แก่ กิจกรรมการพัฒนาทักษะ
ด้านภาษา (โดยการจัดตั้งศูนย์กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ)  การพัฒนาหลักสูตร/การ
จัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชาคมอาเซียน การฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการจัดการ
เรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชมคมอาเซียน 

- การรวบรวม/การแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด  ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
(Learning by doing) และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจาก หน่วยงานภายนอกที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ด้านพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือเข้าสู่ประชมคมอาเซียน 

- การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและการเผยแพร่  ผ่านทางเว็บไซต์ ๒ ภาษา  ของคณะ
นิติศาสตร์ และผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 

- การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  โดยมีการจัดท า เว็บไซต์ ด้านหลักสูตร (๒ ภาษา )  
เพ่ือเตรียมการจัดการศึกษาเพ่ือพลเมืองอาเซียน 

 
-๙- 

๙.๒  ด้านการวิจัย 
 - การบ่งชี้ความรู้  : สร้างกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร  โดยมีการทบทวน

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๕  และวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ของคณะนิติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาร่วมกันทั้งองค์กร ผ่านคณะท างานการจัดการความรู้ และบุคลากรทั้งคณะ 

- การก าหนดประเด็นความรู้ โดยมีการพัฒนามาจากประเด็นความรู้ในปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา และได้ก าหนดประเด็นความรู้ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ ได้แก่เรื่อง เทคนิคการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์  



ซึ่งคณะจะมีการให้ความรู้เกี่ยวกับการ เทคนิคการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์  บทบาทของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์
ในการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  และประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยทั้งใน
ระดับชาติและนานาชาติผ่านเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ 

- การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  ตามกิจกรรมต่างๆ ได้แก่  กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการและการวิจัย โครงการอบรมเชิง
ปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท าวิจัยทางนิติศาสตร์และวิจัยชั้นเรียน 

- การรวบรวม/การแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด  ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  
(Learning by doing) และน าข้อมูลมาวิเคราะห์/สังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 

- การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและการเผยแพร่  จัดเก็บแนวปฏิบัติ ที่ดีในการท างานวิจัย
ทางด้านนิติศาสตร์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ และผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 

- การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  มีการเชื่อมโยงภารกิจ การวิจัยสู่การเรียนการสอน  
และการบริการวิชาการ 
 

๑๐. ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor)   
เพ่ือให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้เป็นไปตามประเด็นความรู้และเป้าหมายการจัดการ 

ความรู้ที่เลือกด าเนินการ จนสามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร สิ่งที่จะน าไปสู่ความส าเร็จ 
ย่อมอาศัยปัจจัยในด้านต่างๆ ประกอบกัน ดังนี้ 

๑๐.๑ การสนับสนุนอย่างจริงจังและต่อเนื่องจากผู้บริหารทุกระดับและทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 
๑๐.๒ บุคลากรของหน่วยงานที่มีความตั้งใจและพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง 
๑๐.๓ ระบบและเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศมีประสิทธิภาพ บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูล 

ข่าวสารได้อย่างรวดเร็ว ตลอดจนสามารถน าสารสนเทศไปใช้ได้ทันท่วงที 
๑๐.๔ วัฒนธรรมและพฤติกรรมของคนในหน่วยงานจะต้องมีเจตคติท่ีดีในการแบ่งปันความรู้ และ

น าความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป 
๑๐.๕ มีการจัดระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้ 

เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนในหน่วยงานมีความรู้สึกอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมในการสร้างฐานความรู้
ให้เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



                                                                                              

-๑๐- 
 
 

แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังนี้ 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 
ชื่อหน่วยงาน :   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประเด็น  :  การพัฒนาหลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพ่ือพลเมืองอาเซียน (ASEAN CITIZEN) 
 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ   

๑. คณาจารย์สามารถพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เพ่ือรองรับการเป็นพลเมืองอาเซียน (ASEAN  CITIZEN ) 
๒. ยกระดับให้นิสิตก้าวสู่ประชาคมอาเซียน  
๓. มีการบริหารจัดการระบบสารสนเทศทางการศึกษา เพ่ือสนองตอบการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน  

 
ตัวช้ีวัด 

๑. มีการพัฒนาเว็บไซต์ของคณะนิติศาสตร์ให้เป็นภาษาอังกฤษไม่น้อยกว่า ๘๐%  
๒. ทุกหลักสูตรที่มีการเปิดสอนในปีการศึกษา ๒๕๕๖ มีการจัดการเรียนการสอนที่มีการใช้ภาษาอังกฤษเป็นหลัก อย่างน้อย ๑ รายวิชา 
๓. มีกิจกรรม/โครงการสนับสนุนการเป็นพลเมืองอาเซียนของคณะอย่างน้อย ๒ โครงการ  

 



-๑๑- 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ) 
 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ บัณฑิตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์และสนองความต้องการของสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๒ ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  

เป้าประสงค์ท่ี ๓ เพ่ิมขีดความสามารถของบัณฑิตให้มีคุณภาพมาตรฐานในระดับสากล  
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน  
 



 
 
 
 
 
 
 

-๑๒- 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ)             

ล าดับ ประเด็น         บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ การบ่งชี้ความรู้  : สร้างกลไกขับเคลื่อน
การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ 

การประชุม KM Team เพื่อทบทวนความส าเร็จจาก การพัฒนา
หลักสูตรและการจัดการเรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน 

(ASEAN  CITIZEN ) ที่คณะจัดกิจกรรม/โครงการในปีท่ีผ่านมา 

กรกฎาคม-ตุลาคม 
๒๕๕๖ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร ์

๒ 
 

 

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
      ประเด็นความรู้  : การพัฒนา
หลักสูตรการจัดการเรียนการสอนเพื่อ
พลเมืองอาเซียน (ASEAN CITYZEN) 

 
นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
การให้ความรู้เกี่ยวกับ ความส าคัญของการพัฒนาหลักสูตรการ
เรียนการสอนเพื่อพลเมืองอาเซียน (ASEAN  CITIZEN ) 
 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 

๒๕๕๖ 

 
คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร ์



 
 
 
 
 
 

-๑๓- 
 

๓ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ 
 

๓.๑ กิจกรรมการพัฒนาทักษะด้านภาษา (โดยการจัดตั้งศูนย์
กฎหมายอาเซียน คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ) 
๓.๒ พัฒนาหลักสูตร/การจัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่
ประชาคมอาเซียน 
๓.๓ ฝึกอบรม/ศึกษาดูงานเกี่ยวกับการพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชมคมอาเซียน  

ตุลาคม ๒๕๕๖ – 
มีนาคม ๒๕๕๗  

คณะนิติศาสตร ์

๔ การรวบรวม/การแสวงหาความรู้ตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) 
๔.๒ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจาก หน่วยงานภายนอกที่มีการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ด้านพัฒนาหลักสูตรการ
จัดการเรียนการสอนเพื่อเข้าสู่ประชมคมอาเซียน  

มิถุนายน ๒๕๕๖ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗  

คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร ์

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ)             

ล าดับ ประเด็น         บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๕ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและการ
เผยแพร่ 

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

การจัดเก็บข้อมูลและเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์ ๒ ภาษา  
ของคณะนิติศาสตร์ และผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ 
(e-doc) 

เมษายน – พฤษภาคม 
๒๕๕๗ 

คณะนิติศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

-๑๔- 
 

๖ การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เกี่ยวข้อง 

จัดท า เว็บไซต์ ด้าน หลักสูตร (๒ ภาษา ) เพื่อ เตรียมการจัด
การศึกษาเพื่อพลเมืองอาเซียน 
 

มิถุนายน ๒๕๕๖ -
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

คณะนิติศาสตร์ 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  (ด้านการวิจัย) 
 
ชื่อหน่วยงาน :   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 
ประเด็น  :  เทคนิคการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ 



-๑๕- 

 
เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ   

๑. บุคลากรของคณะมีแนวคิดในการท างานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์อย่างสร้างสรรค์  
๒. เพ่ิมศักยภาพในการพัฒนางานวิจัยที่บูรณาการการจัดการศึกษากับการบริการวิชาการหรือการวิจัย  
๓. คณะนิติศาสตร์มีงานวิจัยเพิ่มขึ้น และมีการตีพิมพ์งานวิจัยในระดับที่สูงขึ้น 

 ตัวช้ีวัด  :    
๑. จ านวนผลงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์เพ่ิมข้ึนร้อยละ ๑๐ 
๒. จ านวนผลงานวิจัยของคณะนิติศาสตร์ที่ได้รับการตีพิมพ์ในระดับท่ีสูงขึ้น ร้อยละ ๕ 
๓. มีกิจกรรม/โครงการในการรวมกลุ่มนักวิจัยเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้งานวิจัยที่สนใจ อย่างน้อย ๑ กิจกรรม/โครงการ 

 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ : 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัย 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ  
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ด้านการวิจัย) (ต่อ)             



 
 
 
 

ล าดับ ประเด็น         บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ การบ่งชี้ความรู้  : สร้างกลไกขับเคลื่อน
การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 
 
 
 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๑ การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 
๒๕๕๕ 
๑.๒ การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการ
วิจัยของคณะ นิติศาสตร์ จาก ปีที่ผ่านมาร่วมกันท้ังองค์กรผ่าน
คณะท างานการจัดการความรู้ และบุคลากรทั้งคณะ 

กรกฎาคม - ตุลาคม 
๒๕๕๖ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร ์

๒ การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นความรู้ : เทคนิคการ
ท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ 

 
คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

 
๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ เทคนิคการท าวิจัยทางด้าน
นิติศาสตร์ 
๒.๒ บทบาทของคณาจารย์คณะนิติศาสตร์ในการท าวิจัยท่ีบูรณา
การกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 
๒.๓ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยท้ังในระดับชาติและ
นานาชาติผ่านเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ 

 
ตุลาคม – ธันวาคม 

๒๕๕๖ 

 
คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร ์

๓ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๓.๑ กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ  
บูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการและการวิจัย  
๓.๒ โครงการอบรมเชิงปฎิบัติการและแลกเปลี่ยนเรียนรู้การท า
วิจัยทางนิติศาสตร์และวิจัยช้ันเรียน 

ตุลาคม ๒๕๕๖ – 
มีนาคม ๒๕๕๗  

กลุ่มงานยุทธศาสตร์และ
ประกันคุณภาพ 



-๑๖- 
 

 
 
 
 

 
 
 
 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ (ด้านการวิจัย) (ต่อ)           

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔ การรวบรวม/การแสวงหาความรู้ตาม
ประเด็นที่ก าหนด 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) 
๔.๒ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ – 
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร ์

๕ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบและการ
เผยแพร่ 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

จัดเก็บแนวปฏิบัติ ที่ดีในการท างานวิจัยทางด้านนิติศาสตร์และ
เผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ และผ่านทางระบบสารบรรณ
อิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 

เมษายน ๒๕๕๗ คณะนิติศาสตร์ 

๖ การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  และ
บุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

มีการเช่ือมโยงภารกิจการวิจัยสู่การเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ 

มิถุนายน ๒๕๕๖ -
พฤษภาคม ๒๕๕๗ 

คณะนิติศาสตร์ 



 
 
 



                                                                                              

-๑๗- 

เอกสารภาคผนวก 
๑. ใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ 
๒. ชื่อหน่วยงาน / ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
๓. ชื่อหน่วยงาน / ผู้อ านวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้ 
๔. หลักฐานการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
๕. หลักฐานการประชุม/รายงานการประชุม ในการทบทวนการจัดการความรู้ประจ าปี

การศึกษา ๒๕๕๕ 
๖. ระบุเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  
๗. รายละเอียดการวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) คณะนิติศาสตร์  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

-๑๘- 
 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู ้
คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
 

 

๑.  ระหว่าง 
อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

ผู้รับสมัคร 
และ 

อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณ ี     ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (ระดับหน่วยงาน) 
  ผู้ยื่นใบสมัคร 

 
๒.  ใบสมัครนี้เป็นใบสมัครฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  มิถุนายน ๒๕๕๖ 

ถึงวันที่ ๓๑ พฤษภาคม ๒๕๕๗ 
 
๓.  รายละเอียดของใบสมัครนี้ ได้แก่ แผนการจัดการความรู้ของ  คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 

เป้าหมาย การวิเคราะห์องค์กรด้านการจัดการความรู้ และรายละเอียดอื่นๆ   ตามท่ีปรากฏอยู่ในแผนการ
จัดการความรู้นี ้

 
๔. ข้าพเจ้า อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  ในฐานะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้  (ระดับมหาวิทยาลัย ) และ                

อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณ ีในฐานะผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (ระดับหน่วยงาน) ได้พิจารณาและเห็นชอบ



กับแผนการจัดการความรู้ของ   คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  เป้าหมาย การวิเคราะห์องค์กรด้าน
การจัดการความรู้ ตัวชี้วัด และรายละเอียดอื่น  ๆ  ตามท่ีปรากฏอยู่ในแผนการจัดการความรู้นี ้และข้าพเจ้า
ยินดีจะให้ค าแนะน า ก ากับ และตรวจสอบผลการปฏิบัติราชการของ คณะนิติศาสตร์  ให้เป็นไปตาม
แผนการจัดการความรู้ที่จัดท าขึ้นนี้ 

 
 
 
 
 
 

-๑๙- 
 

๕.  ข้าพเจ้า  อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณ ีได้ท าความเข้าใจ  ข้อก าหนดข้อ ๓ แล้วขอให้ค ารับรองกับ ผู้บริหารด้านการ
จัดการความรู้  (ระดับมหาวิทยาลัย ) มหาวิทยาลัยทักษิณ  ว่าจะมุ่งมั่นปฏิบัติราชการให้เกิดผลงานที่ดีตาม
เป้าหมายของตัวชี้วัดในระดับสูงสุด เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดในการพัฒนาองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

๖. ผู้รับสมัครและผู้ยื่นใบสมัคร ได้เข้าใจแผนการจัดการความรู้และเห็นพ้องกันแล้วจึงได้ลงลายมือชื่อไว้เป็น
ส าคัญ  

 
 
 

      
                    (อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์)              (อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณ)ี 
                     ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้               ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
                      (ระดับมหาวิทยาลัย)               (ระดับหน่วยงาน) 
     วันที่                                                    วันที่      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๐- 
 

ส่วนที่ ๑ : ชื่อหน่วยงาน / ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 
หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (Chief Knowledge Office : CKO) 
ชื่อ : อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี 
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) SARUT  JUIMANEE 
วัน-เดือน-ปี เกิด ๗ มิถุนายน ๒๕๑๕ 
ต าแหน่งงาน (ปัจจุบัน) คณบดีคณะนิติศาสตร์ 
ฝ่าย/แผนก/หน่วย คณะนิติศาสตร์ 
การศึกษาดูงาน ๑. โครงการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการวิชาการและวิจัย 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๒. ศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ สถาบันปัญญา 
ภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และสวนสยาม 

เกียรติคุณที่ได้รับ ๑. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์คณะกรรมาธิการศึกษาตรวจสอบเรื่องการทุจริต และ
เสริมสร้างธรรมาภิบาล วุฒิสภา 
๒. ที่ปรึกษากิตติมศักดิ์ โรงเรียนมหาวชิราวุธ จังหวัดสงขลา รุ่นที่ ๙๓ 
๓. คณะกรรมการอุทธรณ์ ร้องทุกข์ประจ ามหาวิทยาลัยทักษิณ 

ที่อยู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ๑๔๐ ถนนกาญจนวณิช ต าบลเขารูปช้าง อ าเภอ



เมือง จังหวัดสงขลา ๙๐๐๐๐ 
การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ : ๐-๗๔๓๒-๗๑๗๒ 

โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๖๔๗๘-๙๕๐๐ 
E-mail address : sarut๒๐๐๗@hotmail.com 

ประวัติการศึกษา จากการศึกษาต่ าสุด-เริ่มต้น) 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา 

นิติศาสตรบัณฑิต  มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๓๖ 
นิติศาสตร์มหาบัณฑิต  กฎหมายมหาชน มหาวิทยาลัยรามค าแหง ๒๕๔๒ 
เนติบัณฑิตไทย  เนติบัณฑิตไทย ส านักอบรมศึกษากฎหมาย

แห่งเนติบัณฑิตยสภา 
๒๕๔๘ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

-๒๑- 
 

ส่วนที่ ๒ : ชื่อหน่วยงาน / ผู้อ านวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้ 
หน่วยงาน : คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
ผู้อ านวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator: KF) 
ชื่อ : อาจารย์ศาสตรา  แก้วแพง 
ส่วนที่ ๒ : ข้อมูลส่วนตัว 
ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) MR. Sattra Keawphang 
วัน-เดือน-ปี เกิด ๑๑ ตุลาคม ๒๕๒๖ 
ต าแหน่งงาน (ปัจจุบัน) รองคณบดี 
ฝ่าย/แผนก/หน่วย คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 
การศึกษาดูงาน ๑. โครงการบันทึกความร่วมมือ (MOU) ด้านการบริการวิชาการและวิจัย 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ กับคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยขอนแก่น  
๒. ศึกษาดูงานในโครงการพัฒนาศักยภาพบุคลากรสายสนับสนุน ณ สถาบันปัญญา 



ภิวัฒน์  มหาวิทยาลัยอัญสัมชัญ และสวนสยาม 
๓. ศึกษาดูงานต่างประเทศในหลักสูตรการปฏิบัติการจิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ รุ่นที่  
๑๑๒ ณ ราชอาณาจักรกัมพูชา และสาธารณรัฐสังคมเวียดนาม 

เกียรติคุณที่ได้รับ ๑. ได้รับแต่งตั้งเป็นอุปนายก สมาคมนิสิตจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 
๒. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญาวิทยาลัยสมบูรณ์
กุลกันยา 
๓. ได้รับการเสนอแต่งตั้งเป็นประธานวิชาการนักศึกษาหลักสูตรการปฏิบัติการ
จิตวิทยาฝ่ายอ านวยการ รุ่นที่ ๑๑๒ สถาบันจิตวิทยา สถาบันวิชาการป้องกันประเทศ 

ที่อยู่ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ  ๑๔๐ หมู่ ๔ ต. เขารูปช้าง อ. เมือง จ. สงขลา 
๙๐๐๐๐ 

การติดต่อสื่อสาร โทรศัพท์ : ๐-๗๔๓๒-๗๑๗๒   
โทรศัพท์มือถือ : ๐๘-๑๕๔๐-๕๕๗๔ 
E-mail address : - 

ประวัติการศึกษา จากการศึกษาต่ าสุด-เริ่มต้น) 
คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ. ที่จบการศึกษา 

ปริญญาตรี สาขาวิชานิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
ปริญญาโท สาขาวิชากฎหมายธุรกิจ 

หลักสูตรนานาชาติ 
จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 

 
พ.ศ. ๒๕๕๑ 

 
ประกาศนียบัตร 

 

สาขาวิชากฎหมายภาษี
อาการท่ีเกี่ยวข้องกับ

วงจรธุรกิจ 

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ พ.ศ. ๒๕๕๒ 
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ค าสั่งคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ท่ี ๙๓ /๒๕๕๖ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์ 
       ------------------------------------- 

ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา 
๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามาประยุกต์ใช้ใน
การปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้
ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
และมีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ประกอบกับส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาได้ก าหนดแนวทางการ
ด าเนินการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ โดยให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคม
แห่งการเรียนรู้ เพ่ือมุ่งสู่สถาบันแห่งการเรียนรู้ โดยมีการรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในสถาบันซึ่งกระจัดกระจาย
อยู่ในตัวบุคคลหรือเอกสารมาพัฒนาให้เป็นระบบ เพื่อให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ และพัฒนาตนเองให้เป็น
ผู้รู้ รวมทั้งปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

ดังนั้น เพ่ือให้การจัดการความรู้ ( KM) ของมหาวิทยาลัยทักษิณ เป็นไปได้ด้วยความเรียบร้อยและมี
ประสิทธิภาพ อาศัยอ านาจความในมาตรา ๒๗ มาตรา ๓๑ และมาตรา ๗๗ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัย
ทักษิณ พ.ศ. ๒๕๕๑ ประกอบกับค าสั่งมหาวิทยาลัยทักษิณท่ี ๐๓๒๓ /๒๕๕๒ ลงวันที่ ๖ มีนาคม ๒๕๕๒  เรื่อง  
มอบอ านาจและภารกิจให้คณบดี  ผู้อ านวยการสถาบัน ผู้อ านวยการส านัก ปฏิบัติหน้าที่แทนอธิการบดี   
จึงแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

๑. คณะที่ปรึกษา  ประกอบด้วย 
 คณบดีคณะนิติศาสตร์    ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ ( CKO) 
 รองคณบดีคณะนิติศาสตร์    ผู้อ านวยความสะดวกด้านการจัดการความรู้ ( KF) 

๒.  คณะท างานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์   ประธานคณะท างาน  

 (อาจารย์เสาวณีย์  แก้วจุลกาญจน์) 
๒. หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์     รองประธานคณะท างาน  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์  คณะท างาน 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค  คณะท างาน 
๕. อาจารย์กนกลักษณ์  จุ๋ยมณี   คณะท างาน  
๖. อาจารย์จิรนันท์  เศษสาวารี   คณะท างาน 



๗. อาจารย์หทัยกาญจน์   ก าเหนิดเพชร  คณะท างาน  
๘. อาจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์   คณะท างาน  
๙. อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร   คณะท างาน  

          / ๑๐ อาจารย์... 
-๒๔- 

 

๑๐. อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล  คณะท างาน  
๑๑. อาจารย์วิสิษฐ  เขาทอง   คณะท างาน  
๑๒. อาจารย์เอกราช  สุวรรณรัตน์   คณะท างาน  
๑๓. อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์   คณะท างาน  
๑๔. อาจารย์เจษฎา  ทองขาว   คณะท างาน  
๑๕. อาจารย์ธีรยุทธ์  ปักษา   คณะท างาน  
๑๖. อาจารย์ปพนธีร์  ธีระพันธ์   คณะท างาน  
๑๗. นางสาวอัชราวดี  ชูถนอม   คณะท างาน  
๑๘. นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์     คณะท างานและเลขานุการ  
๑๙. นายวีระพัศชณฑ์    ชุมช่วย   คณะท างานและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นายธานินทร์  เงินถาวร      คณะท างานและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
ให้คณะท างานการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์มีอ านาจหน้าที่และความรับผิดชอบ  ดังนี้ 
๑. ประชุมคณะท างานและท ารายงานการประชุม 
๒. รวบรวมรายงานความคืบหน้าการด าเนินงาน 
๓.   ควบคุมก ากับให้มีการบูรณาการการเรียนการสอนกับงานวิจัย และหรือการบริการ

วิชาการ 
๔.   จัดท าแผนการจัดการความรู้ น าเสนอ CKO เพ่ือพิจารณาให้ความเห็นชอบ 
๕.   รวบรวมและด าเนินการจัดท ากิจกรรมกระบวนการจัดการความรู้ (KM Process)  

การบ่งชี้ความรู้ที่จ าเป็นในงานแต่ละงาน 
๖.   ท าการวิเคราะห์ สร้าง แสวงหา รวบรวมและปรับปรุงพัฒนา ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ 

แล้วน ามาจัดระบบเพ่ือให้สะดวกและง่ายต่อการสืบค้น 
๗.   ออกแบบวิธีสื่อสาร  เข้าถึง และเผยแพร่ความรู้ เช่น การจัดท าเอกสารในรูปแบบ

หนังสือเวียน วารสาร จุลสาร การจัดอบรม/สัมมนา การเผยแพร่ผ่านทางเว็บไซต์การประชุม การ
ประชาสัมพันธ์ ฯลฯ 

๘.   ด าเนินการหรือประสานการด าเนินการในกิจกรรมด้านแผนการจัดการความรู้   
เพ่ือแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และให้บุคลากรเข้าถึงความรู้ รวมทั้งเผยแพร่ความรู้ในลักษณะวิธีการ และรูปแบบต่างๆ 

๙.   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
๑๐. ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล เพ่ือปรับปรุง 
๑๑. ค้นหาและน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
 



 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่ ๑๔  ตุลาคม  พ.ศ. ๒๕๕๖ 
         
     

     
   

(นายศรุต   จุ๋ยมณี) 
                                                       คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 

         อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 


