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๑.  การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖  ๑ 
๒.  วิเคราะห์ SWOT ของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน ๓ 
     และประเมินประสิทธิภาพก่อนการด าเนินงาน 
๓.  กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ ๕ 
๔.  ประเด็นการจัดการความรู้ ๗ 
๕.  เป้าหมายการจัดการความรู้  ๗  
๖.  ตัวชี้วัด                                                                                                             ๗ 
๗.  สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย ๗  
๘.  บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย ๘  
๙.  กิจกรรมการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จากผู้มีประสบการณ์ตรง ๘  
๑๐.ปัจจัยแห่งความส าเร็จในการจัดการความรู้ (Key Success Factor) ๙                                                
๑๑.แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ ๑๐   
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๑. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑. หน่วยงานคาดหวังอะไรจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษา ๒๕๕๖ 

  คณะนิติศาสตร์ได้จัดท าแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ ๖ โดยคาดหวังว่าการ
จัดการความรู้จะเป็นเครื่องมือในการพัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าคณะนิติศาสตร์อันจะน าไปสู่องค์กรที่มี
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิต และภายใต้ความคาดหวังดังกล่าว ยังมีวัตถุประสงค์ย่อย ดังต่อไปนี้ 

๑.๑ บุคลากรตระหนักถึงความส าคัญและประโยชน์ของการจัดการความรู้ 
๑.๒ พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้สามารถน าการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนางานได้อย่างมี

ประสิทธิภาพและเสมอเหมือนงานประจ า 
๑.๓ สร้างเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
๑.๔ ศึกษาความก้าวหน้าและพัฒนาการของคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัยด้านการจัดการความรู้

เพ่ือก้าวไปสู่หน่วยงานต้นแบบ (มี Best Practice) 
 

๒. สิ่งท่ีเกิดขึ้นจริง และสิ่งที่ได้เกินความคาดหวังคืออะไร เพราะอะไร 
๒.๑ บุคลากรให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และร่วมกิจกรรมการจัดการความรู้เพิ่มข้ึนจาก

ปีการศึกษา ๒๕๕๕ 

๒.๒ บุคลากรสามารถน าองค์ความรู้จากการจัดการความรู้มาพัฒนากระบวนการเรียนจักการ
เรียนการสอน และการวิจัย ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเนียนไปกับงานประจ ามากขึ้น 

๒.๓ มีเครือข่ายความร่วมมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ิมมากข้ึน เช่น คณะนิติศาสตร์ 
มหาวิทยาลัยศรีปทุม คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัย Bengkulu  ประเทศ
อินโดนีเซีย 

๒.๔ ยังขาดการศึกษาเปรียบเทียบ ( Benchmarking) กับคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือ
พัฒนาสู่หน่วยงานต้นแบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice)  

 

สิ่งท่ีจะด าเนินการในปีถัดไป 
๑. คณะท างานการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์ ประชุมทบทวนแผนการจัดการความรู้ 

เพ่ือก าหนดกิจกรรมในเชิงรุก ตลอดจนก าหนดแผนการติดตามกิจกรรมให้ชัดเจน โดยพิจารณาให้สอดคล้องกับ
แนวทางการประกันคุณภาพภายใน ระดับอุดมศึกษา ปีการศึกษา ๒๕๕๗ ของส านักงานมาตรฐานและคุณภาพ
อุดมศึกษา ส านักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา 
  ๒.  จัดกิจกรรม การจัดการความรู้ตามแผนการด าเนินงาน และมีการติดตามรายงานทุก  
ไตรมาส โดยเน้นการศึกษาเปรียบเทียบ (Benchmarking) กับคณะ/หน่วยงาน/มหาวิทยาลัย เพ่ือพัฒนาสู่หน่วยงาน
ต้นแบบ โดยมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) เผยแพร่และน าไปปรับปรุงการด าเนินงานอย่าง 
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๒.  วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรู้ของคณะนิติศาสตร์ 
จุดแข็ง (Strengths) 

  ๑. นโยบายของผู้บริหารทั้งระดับมหาวิทยาลัย ระดับหน่วยงานมีความชัดเจนและให้การ 
สนับสนุนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

๒. มีโครงสร้างองค์กรที่เหมาะสมกับการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
๓. มีโครงการและแผนงานรองรับการจัดการความรู้ 
๔. มีคณะท างานจัดการความรู้ที่มีศักยภาพในการด าเนินงาน 
๕. มีสิ่งอ านวยความสะดวกในการแสวงหาความรู้ 
๖. มีบรรยากาศทางวิชาการ 
๗. มีงบประมาณสนับสนุนการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ 
๘. มีองค์ความรู้ทางด้านการจัดการเรียนการสอน การสร้างสรรค์ การบริการวิชาการและ

การท านุบ ารุงศิลปะและวัฒนธรรมเป็นที่ยอมรับในระดับภาคใต้ 
๙ .บรรยากาศและสภาพแวดล้อมที่เอ้ือต่อการแสวงหาความรู้ และใช้ความรู้ในการ

ปฏิบัติงาน 
 

จุดอ่อน (Weakness) 
บุคลากร บางส่วน ไม่ตระหนักถึงความจ าเป็น  และความส าคัญของการเป็นองค์กรแห่งการ

เรียนรู้ 
 

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

๒. ได้รับการสนับสนุนและร่วมมือด้านการจัดการความรู้จากหน่วยงานภายในและภายนอก 
๓. มีเครือข่ายการจัดการความรู้ 

 

ภัยคุกคาม (Threats) 
หน่วยงานอื่นมีศักยภาพสูงในการสร้างแนวปฏิบัติที่ดี 

 

ผลการประเมินประสิทธิภาพก่อนการด าเนินงานของหน่วยงาน 
คณะนิติศาสตร์มีศักยภาพทั้งด้านองค์ประกอบในการบริหารจัดการ มีความพร้อมของ

บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย มีวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ พิจารณาแล้วเห็นว่า  คณะนิติศาสตร์มีความพร้อมที่จะ
น าเครื่องมือการจัดการความรู้มาใช้พัฒนาศักยภาพของบุคลากรประจ าคณะนิติศาสตร์ โดยเฉพาะคณาจารย์
ประจ าคณะนิติศาสตร์ อันจะส่งผลต่อการเป็นเลิศในการผลิตบัณฑิตทางด้านกฎหมายออกสู่ตลาดแรงงานได้ตาม
พันธกิจของคณะ และมหาวิทยาลัยทักษิณ 
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๓.   กรอบการประเมินด้านการจัดการความรู้ 
ตามพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ 

มาตรา ๑๑ ก าหนดให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างสม่ าเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อน ามา
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและ
พัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่
มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกันตลอดเวลา ทั้งนี้เพ่ือประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการ
ให้สอดคล้องกับการบริหา รราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราชกฤษฎีกา รวมถึง พระราชบัญญัติการศึกษา
แห่งชาติ พ.ศ.๒๕๔๒ แก้ไขเพ่ิมเติม (ฉบับที่ ๒) พ.ศ.๒๕๔๕ ซึ่งปรากฏในมาตราที่ ๘ “การศึกษา หมายความ
ว่า กระบวนการเรียนรู้เพ่ือความเจริญงอกงาม ของบุคคลและสังคมโดยการถ่ายทอดความรู้ การฝึก  
การอบรม การสืบสานทางวัฒนธรรม การสร้างสรรค์จรรโลงความก้าวหน้าทางวิชาการ การสร้างองค์ความรู้
อันเกิดจากการจัดสภาพแวดล้อม สังคม การเรียนรู้และปัจจัยเกื้อหนุนให้บุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่องตลอด
ชีวิต” มาตรฐานการอุดมศึกษา ที่ปรากฏตามประกาศกระทรวงศึกษาธิการ ลงวันที่ ๗ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๔๙ 
นั่นคือ “มาตรฐานด้านการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ ” และยังปรากฏใน
มาตรฐานการศึกษาของชาตินั่นคือ มาตรฐานที่ ๓  
  

๔.   ประเด็นการจัดการความรู้ 
๔.๑  ด้านการผลิตบัณฑิต 

          การประกันคุณภาพหลักสูตร 
๔.๒  ด้านการวิจัย 

  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัยของคณะนิติศาสตร์ 
 

๕.   เป้าหมายการจัดการความรู้ 
๕.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 

มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

๕.๒  ด้านการวิจัย  
มีงานวิจัยทีเ่พ่ิมข้ึน  
 

๖.   ตัวช้ีวัด 
๖.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต  

ผลการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 

๖.๒   ด้านการวิจัย 
๑. จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 
๒. จ านวนผลการวิจัยที่เพ่ิมขึ้น  
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๗.   สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ 
๗.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 

ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ บัณฑิตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ 

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์และ
สนองความต้องการของสังคม 

กลยุทธ์ที่ ๒ ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 
 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยการบูรณา
การกับการบริการวิชาการและการวิจัย 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 
กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรม

ของบัณฑิต 
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาใน

กลุ่มประเทศอาเซียน 
 

๗.๒   ด้านการวิจัย 
ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณาการและตอบสนองความต้องการ

ของสังคม 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยโดยการ  

บูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างบรรยากาศทางการวิจัยเพื่อจูงใจให้บุคลากรท างานวิจัยมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่

บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอน

และการบริการวิชาการ 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ใน

วารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัยหรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการ
ตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์ 

กลยุทธ์ ๑  พัฒนาระบบจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 
 
 
 



-๕- 
 

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 ๒๕๕๗ ได้แก่เรื่อง การประกันคุณภาพหลักสูตร 

 

- การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
๑. เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพ

อิสระของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ  
๒. แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก ที่มีการด าเนินงานด้าน

การจัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต : การประกันคุณภาพหลักสูตร  
๓ กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็นทั้ง 

๗ ประเด็น 
- การรวบรวม/การแสวงหาความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด  ผ่านการเรียนรู้จากการปฏิบัติ  

(Learning by doing) และเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจาก หน่วยงานภายนอกที่มีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้
ด้านการประกันคุณภาพหลักสูตร ทั้ง ๗ ประเด็น ได้แก่ การรับนิสิต การส่งเสริมและพัฒนานิสิต  การบริหารและ
พัฒนาอาจารย์ หลักสูตร การเรียนการสอน การประเมินผู้เรียน  การวางระบบผู้สอนและกระบวนการจัดการเรียน
การสอน การประเมินผู้เรียน สิ่งสนับสนุนการเรียนรู้ 

 

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

 

 - การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  โดยการก าหนดแผนการรับนิสิต แผนพัฒนานิสิต
แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ และน าผลการประเมินผู้เรียนไปใส่ใน มคอ. ๕ เพ่ือปรับปรุงการจัดการเรียน
การสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

 
 
 



-๖- 
 

๙.๒  ด้านการวิจัย 
 - การบ่งชี้ความรู้  : สร้างกลไกขับเคลื่อนการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร  โดยมีการทบทวน

แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕ ๖ และวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับการจัดการความรู้ด้านการวิจัย
ของคณะนิติศาสตร์ในปีที่ผ่านมาร่วมกันทั้งองค์กร ผ่านคณะท างานการจัดการความรู้ และบุคลากรทั้งคณะ 

- การก าหนดประเด็นความรู้ โดยมีการพัฒนามาจากประเด็นความรู้ในปีการศึกษา  
ที่ผ่านมา และได้ก าหนดประเด็นความรู้ใหม่ในปีการศึกษา ๒๕๕๗ ได้แก่เรื่อง  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัย
ของคณะนิติศาสตร์ ซึ่งคณะจะมีการ ให้ความรู้เกี่ยวกับการ เทคนิคการท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์  บทบาทของ
คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์ ในการท าวิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการวิชาการ  และ
ประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยทั้งในระดับชาติและนานาชาติผ่านเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ 

- การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้แก่ กิจกรรมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการบูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการและการวิจัย เพื่อให้ได้งานวิจัยที่
เพ่ิมข้ึน 

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

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

- การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้  มีการเชื่อมโยงภารกิจ การวิจัยสู่การเรียนการสอ นและ
การบริการวิชาการ 
 

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 และน า

ความรู้ที่มีอยู่มาเป็นฐานในการต่อยอดความรู้ของคนรุ่นใหม่ต่อไป 
๑๐.๕ มีการจัดระบบการติดตามและวัดผลของการจัดการความรู้และประโยชน์จากการน าไปใช้  

เพ่ือสร้างแรงขับเคลื่อนให้คนในหน่วยงานมีความรู้สึกอยากเรียนรู้และอยากมีส่วนร่วมในการสร้างฐานความรู้ให้
เกิดข้ึนอย่างต่อเนื่อง 



                                                                                              

-๗- 
แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้  คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยทักษิณ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 

มีรายละเอียดของแผนการจัดการความรู้และการจัดกิจกรรมดังนี้ 
 

 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (ด้านการผลิตบัณฑิต) 
 
ชื่อหน่วยงาน :   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ประเด็น  :  การประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ  มีแนวปฏิบัติที่ดีในการประกันคุณภาพหลักสูตร 
 

ตัวช้ีวัด  คือ  ผลการประเมินประกันคุณภาพหลักสูตรระดับดีขึ้นไป 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๘- 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ) 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะนิติศาสตร์ 

๗.๑   ด้านการผลิตบัณฑิต 
ยุทธศาสตร์ที่ ๑ พัฒนาคุณภาพการศึกษาสู่ความเป็นเลิศด้านการผลิตบัณฑิต 

เป้าประสงค์ท่ี ๑ บัณฑิตเป็นนักกฎหมายมืออาชีพ 
กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาหลักสูตรที่เอ้ือต่อการจัดการศึกษาแบบศิลปวิทยาศาสตร์และสนองความต้องการของสังคม  
กลยุทธ์ที่ ๒ ปฏิรูปการเรียนการสอนที่มุ่งพัฒนาศักยภาพของผู้เรียนในยุคปัจจุบัน 

 กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาการจัดการเรียนการสอนตามกรอบมาตรฐาน TQF โดยการบูรณาการกับการบริการวิชาการและการวิจัย 
เป้าประสงค์ท่ี ๒ ผลิตบัณฑิตให้มีลักษณะที่พึงประสงค์ 

กลยุทธ์ที่ ๑ สร้างความเข้มแข็งด้านการพัฒนาคุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์  
กลยุทธ์ที่ ๒ พัฒนาสมรรถนะด้านการประกอบวิชาชีพและการท างานข้ามวัฒนธรรมของบัณฑิต  
กลยุทธ์ที่ ๓ สร้างระบบและกลไกเพ่ือรองรับความร่วมมือระหว่างสถาบันการศึกษาในกลุ่มประเทศอาเซียน 

 
 
 
 
 
 

 



-๙- 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ)             

ล าดับ ประเด็น 
        บุคลากร

กลุ่มเป้าหมาย 
โครงการหรือกิจกรรม 

ระยะเวลาในการ
ด าเนินการ 

หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๑ การบ่งชี้ความรู้  : สร้างกลไกขับเคลื่อนการ
จัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ 

การประชุม KM Team เพื่อทบทวนความส าเร็จ
จาก ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตในปีที่  
ผ่านมา เพ่ือน ามาปรับใช้ และน าไปสู่การ ปฏิบัติได้
อย่างเป็นรูปธรรมภายในองค์กร 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗ คณะท างาน 
การจัดการความรู้ 
คณะนิติศาสตร์ 

๒ 
 

 

การพัฒนาบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 
      ประเด็นความรู้ ด้านการประกันคุณภาพ
หลักสูตร  

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และ
บุคลากรที่เก่ียวข้อง 

การให้ความรู้ กับกลุ่มเป้าหมายในประเด็นการ
จัดการความรู้ด้านผลิตบัณฑิต ประเด็นเรื่องการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร  

ธันวาคม ๒๕๕๗ – 
มกราคม ๒๕๕๘ 

คณะท างาน 
การจัดการความรู้ 
คณะนิติศาสตร์ 

๓ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ 
 

๓.๑ เปรียบเทียบข้อมูลร้อยละของบัณฑิตระดับ
ปริญญาตรีที่ได้งานท าหรือประกอบอาชีพอิสระ
ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยต่างๆ  
๓.๒ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับหน่วยงานต่างๆ ทั้ง
ภายในและภายนอก ที่มีการด าเนินงานด้านการ
จัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิตในประเด็นการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 
๓.๓ กิจกรรมการศึกษาดูงานหน่วยงานที่มีแนว
ปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงานตามประเด็นการ
ประกันคุณภาพหลักสูตร 

ธันวาคม ๒๕๕๗ – 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ผู้บริหาร/ 
คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร์   

/กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 



-๑๐- 

 
 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด้านการผลิตบัณฑิต) (ต่อ)             

ล าดับ ประเด็น         บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่รับผิดชอบ 

๔ การรวบรวม/การแสวงหาความรู้
ตามประเด็นที่ก าหนด 

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 

๔.๑ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) 
๔.๒ เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีจากหน่วยงานภายนอกที่มีการ
ด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ ด้านผลิตบัณฑิต
ประเด็นเรื่องการประกันคุณภาพหลักสูตร  

 

ธันวาคม ๒๕๕๗ – 
มิถุนายน ๒๕๕๘ 

ผู้บริหาร/ 
คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร์   

/กลุ่มงานบริการ
การศึกษา 

๕ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
และการเผยแพร่ 

นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 

การจัดเก็บข้อมูลแนวปฏิบัติและองค์ความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้ เผยแพร่ผ่านทาง เว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ 
และผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 

พฤษภาคม-มิถุนายน 
๒๕๕๘ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร์   

 

๖ การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ นิสิต และคณาจารย์  
คณะนิติศาสตร์ และบุคลากร 
ที่เก่ียวข้อง 
 

๖.๑ การก าหนดแผนการรับนิสิต 
๖.๒ แผนพัฒนานิสิต 
๖.๓ แผนการบริหารและพัฒนาอาจารย์ 
๖.๔ น าผลการประเมินผู้เรียนไปใส่ใน มคอ. ๕ เพ่ือ
ปรับปรุงการจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาถัดไป 

ธันวาคม ๒๕๕๗ -
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

คณะท างานการจัดการ
ความรู้คณะนิติศาสตร์   

 



-๑๑- 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด้านการวิจัย) 
 
ชื่อหน่วยงาน :   คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
 

ประเด็น  :  การสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัยของคณะนิติศาสตร์ 
 

เป้าหมาย KM (Desired State)  คือ  มีงานวิจัยทีเ่พ่ิมข้ึน  
 

ตัวช้ีวัด  :   ๑. จ านวนนักวิจัยหน้าใหม่เพิ่มขึ้น 
 ๒. จ านวนผลการวิจัยที่เพ่ิมขึ้น  
 

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ  
๗.๒   ด้านการวิจัย 

ยุทธศาสตร์ที่ ๒ สร้างความเข้มแข็งด้านการวิจัยเชิงบูรณาการและตอบสนองความต้องการของสังคม 
เป้าประสงค์ท่ี ๑ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีบรรยากาศทางวิชาการและการวิจัยโดยการบูรณาการกับการเรียนการสอนหรือการบริการวิชาการ  

กลยุทธ์ที่ ๑ พัฒนาระบบบริหารจัดการและระบบสนับสนุนทรัพยากรด้านวิจัย 
กลยุทธ์ที่ ๒ สร้างบรรยากาศทางการวิจัยเพื่อจูงใจให้บุคลากรท างานวิจัยมากขึ้น 
กลยุทธ์ที่ ๓ พัฒนาศักยภาพด้านการวิจัยและให้ความรู้ด้านจรรยาบรรณการวิจัยแก่บุคลากร 
กลยุทธ์ที่ ๔ ส่งเสริมและสนับสนุนให้มีการบูรณาการการวิจัยกับการเรียนการสอนและการบริการวิชาการ 

เป้าประสงค์ท่ี ๒ สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และมีการเผยแพร่ผลงานวิจัย
หรืองานสร้างสรรค์ในการประชุมวิชาการหรือการตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือนานาชาติ และการน างานวิจัยไปใช้ประโยชน์  

กลยุทธ์ ๑  พัฒนาระบบจัดการผลงานวิจัยเพื่อน าไปสู่การใช้ประโยชน์ 



-๑๒- 
 

 
 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด้านการวิจัย) (ต่อ)             

ล าดับ ประเด็น         บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๑ การบ่งชี้ความรู้  : สร้างกลไก
ขับเคลื่อนการจัดการความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร 
 
 
 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๑.๑ การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ด้านการวิจัยใน  
ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๖ 
๑.๒ การวิเคราะห์ SWOT เกี่ยวกับการจัดการความรู้
ด้านการวิจัยของคณะ นิติศาสตร์ จากปีที่ผ่านมาร่วมกัน
ทั้งองค์กรผ่านคณะท างานการจัดการความรู้ และ
บุคลากรทั้งคณะ 

ตุลาคม – 
พฤศจิกายน ๒๕๕๗ 

คณะท างาน 
การจัดการความรู้ 
คณะนิติศาสตร์ 

๒ การพัฒนาบุคลากร 
กลุ่มเป้าหมาย 

ประเด็นความรู้ : เทคนิค
การท าวิจัยทางด้านนิติศาสตร์ 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

๒.๑ การให้ความรู้เกี่ยวกับการ เทคนิคการท าวิจัย
ทางด้านนิติศาสตร์ เพ่ือสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัย
ของคณะนิติศาสตร์ 
๒.๒ บทบาท ของคณาจารย์คณะ นิติศาสตร์ ในการท า
วิจัยที่บูรณาการกับการเรียนการสอน และการบริการ
วิชาการ 
๒.๓ การประชาสัมพันธ์เกี่ยวกับทุนวิจัยทั้งในระดับชาติ
และนานาชาติผ่านเว็บไซต์คณะนิติศาสตร์ 

พฤศจิกายน ๒๕๕๗– 
เมษายน ๒๕๕๘ 

คณะท างาน 
การจัดการความรู้ 
คณะนิติศาสตร์ 



 
-๑๓- 

 

สรุปกิจกรรมการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ (ด้านการวิจัย) (ตอ่)           

ล าดับ ประเด็น บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย โครงการหรือกิจกรรม 
ระยะเวลาในการ

ด าเนินการ 
หน่วยงานที่
รับผิดชอบ 

๓ การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดีในการ  
บูรณาการการเรียนการสอน กับการบริการวิชาการและ
การวิจัย เพื่อสร้างความเข้มแข็งทางด้านวิจัยของคณะ
นิติศาสตร์ 

ธันวาคม ๒๕๕๗– 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

กลุ่มงานยุทธศาสตร์
และประกันคุณภาพ 

๔ การรวบรวม/การแสวงหา
ความรู้ตามประเด็นที่ก าหนด 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

๔.๑ เรียนรู้จากการปฏิบัติ (Learning by doing) 
๔.๒ น าข้อมูลมาวิเคราะห์ และสังเคราะห์เป็นองค์ความรู้ 

ธันวาคม ๒๕๕๗ – 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

คณะท างาน 
การจัดการความรู้
คณะนิติศาสตร์ 

๕ การจัดเก็บความรู้ให้เป็นระบบ
และการเผยแพร่ 

คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 
 

จัดเก็บแนวปฏิบัติ ที่ดีในการท างานวิจัยทางด้าน
นิติศาสตร์และเผยแพร่ทางเว็บไซต์คณะ นิติศาสตร์ และ
ผ่านทางระบบสารบรรณอิเล็กทรอนิกส์ (e-doc) 

เมษายน ๒๕๕๘ คณะท างาน 
การจัดการความรู้
คณะนิติศาสตร์ 

๖ การน าองค์ความรู้ที่ได้ไปปรับใช้ คณาจารย์คณะ นิติศาสตร์  
และบุคลากรที่เกี่ยวข้อง 

มีการเชื่อมโยงภารกิจ การวิจัยสู่การเรียนการสอน  และ
การบริการวิชาการ 

สิงหาคม ๒๕๕๗ – 
กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

คณะท างาน 
การจัดการความรู้
คณะนิติศาสตร์ 



                                                                                              

-๑๔- 

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

การศึกษา ๒๕๕๖ 
๖. ระบุเป้าหมายในการจัดการความรู้ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗  
๗. รายละเอียดการวิเคราะห์แผนที่ผลลัพธ์ (Outcome Mapping) คณะนิติศาสตร์  

 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๕- 
 

 
 

ใบสมัครเข้าร่วมเป็นเครือข่ายการจัดการความรู ้
คณะนิติศาสตร ์ มหาวิทยาลัยทักษิณ 

ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๗ 
 

 

๑.  ระหว่าง 
อาจารย์สายพิณ  วิไลรัตน์  ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (ระดับมหาวิทยาลัย) 

ผู้รับสมัคร 
และ 

อาจารยศ์รุต  จุ๋ยมณ ี     ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ (ระดับหน่วยงาน) 
  ผู้ยื่นใบสมัคร 

 
๒.  ใบสมัครนี้เป็นใบสมัครฝ่ายเดียว มิใช่สัญญาและใช้ส าหรับระยะเวลา ๑ ปี เริ่มตั้งแต่วันที่ ๑  สิงหาคม ๒๕๕๗ 

ถึงวันที่ ๓๑ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 
 
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 

 



-๑๖- 
 

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      
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๑๗- 
 

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 

 
 
 
 
 



-๑๘- 
 

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. ได้รับการแต่งตั้งเป็นกรรมการสมาคมศิษย์เก่าโรงเรียนหาดใหญ่วิทยาลัยสมบูรณ์
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 



-๑๙- 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

หลักฐานการแต่งตั้งคณะท างานการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



-๒๐- 
 
 

 
 

 

ค าสั่งคณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยทักษิณ 
      ท่ี   ๒๐๖๗/๒๕๕๗ 

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 านวยความสะดวกด้าน  
       การจัดการความรู ้( KF) 

๒.  คณะท างานการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 
๑. ผู้ช่วยคณบดีคณะนิติศาสตร์   ประธานคณะท างาน 
๒. หัวหน้าส านักงานคณะนิติศาสตร์     รองประธานคณะท างาน  
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรรณภัทร ชิตวงศ์  คณะท างาน 

          / ๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์... 
 



-๒๑- 
๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์กรกฎ ทองขะโชค  คณะท างาน 
๕. อาจารย์กฤษฎา  อภินวถาวรกุล  คณะท างาน  
๖. อาจารย์กนกลักษณ์  จุ๋ยมณี   คณะท างาน  
๗. อาจารย์จิรนันท์  ไชยบุปผา   คณะท างาน 
๘. อาจารย์หทัยกาญจน์   ก าเหนิดเพชร  คณะท างาน  
๙. อาจารย์ศุภวีร์  เกลี้ยงจันทร์   คณะท างาน  
๑๐. อาจารย์อานนท์  ศรีบุญโรจน์   คณะท างาน  
๑๑. อาจารย์นฤมล  ฐานิสโร   คณะท างาน 
๑๒. อาจารย์วิสิษฐ  เขาทอง   คณะท างาน  
๑๓. อาจารย์เอกราช  สุวรรณรัตน์   คณะท างาน  
๑๔. อาจารย์ศิริชัย  กุมารจันทร์   คณะท างาน  
๑๕. อาจารย์เจษฎา  ทองขาว   คณะท างาน  
๑๖. อาจารย์ธีรยุทธ  ปักษา   คณะท างาน  
๑๗. นางสาวดุสิดา  แก้วสมบูรณ์     คณะท างานและเลขานุการ  
๑๘. นายวีระพัศชณฑ์  ชุมช่วย   คณะท างานและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๙. นายธานินทร์  เงินถาวร      คณะท างานและ ผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๐. นางสาวอัชราวดี  ชูถนอม   คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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. รายงาน...  
 



-๒๒- 
๙.   รายงานผลการด าเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ 
๑๐. ผลักดัน ติดตามความก้าวหน้าและประเมินผล เพ่ือปรับปรุง 
๑๑. ค้นหาและน าเสนอแนวปฏิบัติที่ดี 
 

 ทั้งนี้ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

   สั่ง  ณ  วันที่  ๑๖  พฤศจิกายน  พ.ศ. ๒๕๕๗ 
 

         
 

    
(อาจารย์ศรุต  จุ๋ยมณี) 

  คณบดีคณะนิติศาสตร์ ปฏิบัติหน้าที่แทน 
        อธิการบดีมหาวิทยาลัยทักษิณ 


