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คํานํา 

ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมีอยู่มากมาย หากองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําอย่างไรเราจึงจะสามารถนําความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคน ของ
แต่ละสาขา มาเผยแพร่ให้คนองค์กรได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ความรู้ที่จําเป็น คือ ความรู้ที่สนองตอบต่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง  โดยมี
นโยบายสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management Group) ดังปรากฏในแผนกล
ยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะฯ ทั้งน้ีจะดําเนินการจัดการความรู้ที่สําคัญและสนองตอบต่อปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ฯ ปีการศึกษา 2558 คณะต้ังเป้าหมายที่จะจัดการความรู้ 2 ประเด็น ดังน้ี 

ด้านการผลิตบัณฑิต  ประเด็นการส่งเสริมนักศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 
ด้านการวิจัย   ประเด็นการผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณภาพ “การเขียน

บทความวิจัย” และ “การเขียนบทความวิชาการ” 
   ในการดําเนินงานจัดการเรียนรู้ในประเด็นข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ได้แต่งต้ัง
คณะกรรมการดําเนินงานในการจัดการความรู้ของคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
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บทที่ 1 
ส่วนนํา 

 
1. วิสัยทัศน์ (การจัดทํา KM) 

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 
 
2. พันธกิจ (การจัดทํา KM) 

2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดการความรู้ 
  2.2 การนํากระบวนการจัดการความรู้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร และ
พัฒนาบัณฑิต 

 
3. เป้าประสงค์ (การจัดทํา KM) 
  3.1 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้บุคลากรมีทักษะความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการการ
จัดการความรู้ 

3.2 เพ่ือแสวงหาเทคนิคการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม ่
3.3 เพ่ือนําองค์ความรู้ใหม ่ไปถ่ายทอดสู่การเรียนการสอน 

  3.4 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาท้องถิ่น   
 

4. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ ปกีารศึกษา 2557 
4.1 สิ่งทีค่าดหวังจะให้เกิดขึน้ 

    เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้และแลกเปล่ียนเรียนรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต คือ การบูรณา
การบริการวิชาการเข้ากับการเรียนการสอนและการวิจัย เพ่ือจัดทําเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  1)  ด้านการ
วิจัยคือ เทคนิคการเขียนบทความวิจัย  จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู้ 
จึงมีการถอดบทเรียนทั้งสองประเด็น   

4.2 สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง เพราะอะไร 
ไม่มี   

4.3 สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาดหวังเพราะอะไร 
   คณาจารย์ไม่สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครบทุกคร้ัง เพราะต่างก็มีภาระงาน
ด้านการสอนที่มาก  จึงส่งผลให้การจัดประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ต่อเน่ือง 

4.4 ถ้าทําสิ่งนัน้ต่อไปจะต้องพัฒนาอะไรและข้อเสนอแนะหรือประเด็นในการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน ในปกีารศึกษา 2558 

จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสกัดขุมความความรู้และบันทึกไว้ใช้งานต่อ 
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5) กําหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพื่อระบุเปา้หมายการจัดการความรู้ ในปีการศึกษา 2558 
5.5 ขอบเขตการจัดการความรู ้(KM Focus Area) 

1) ขอบเขต KM ที่ 1  ด้านการผลิตบัณฑิต    
    ประเด็น การส่งเสริมนักศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 

2) ขอบเขต KM  ที ่2  ด้านการวิจัย    
ประเด็น การผลติผลงานวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณภาพ 
“การเขียนบทความวิจัย” และ “การเขียนบทความวิชาการ” 

 

6) แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของ  คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM 
ขอบเขต KM  

ท่ี 1 
การผลิตบัณฑิต 

ขอบเขต KM 
ท่ี 2 

การวิจัย 
1. สอดคล้องกับเป้าหมาย(หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

6 6

2. สอดคล้องกับเป้าหมาย (หัวปลา) พันธกิจ วิสัยทัศน์ ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ของคณะ 

6 6

3. ปรับปรุงแลว้เห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 3 3
4. มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง 3 3
5. ความรู้ที่เป็นความสามารถหลัก,Best Practices ,Innovation 
ของหน่วยงาน 

3 3

6. ต้องทําเพราะบุคลากรส่วนใหญใ่นคณะต้องการ 6 6
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6 6
8. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 6 6
9. สามารถพัฒนาต่อเน่ืองได้ในอนาคต 6 6
รวมคะแนน 45 45
หมายเหตุ  :    เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6 ปานกลาง = 3 น้อย = 1 (เกณฑ์คะแนนสามารถ

ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้) 
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  7. ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในประจําปี
การศึกษา 2558 ดังนี้ 

เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการให้
แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2558 ประกอบด้วย 
  1) ขอบเขต KM ที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็น  การส่งเสริมนักศึกษาสูก่ารปฏิบัติจริง 

- เป้าหมายหลกั  1  คือ  อาจารย ์
                    - ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลกั คือ    
   1. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการจัดการความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต 

2. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มีการนําความรู้ไปขยายผล 
  2) ขอบเขต KM ที่ 2 ด้านการวิจัย ประเด็น การผลิตผลงานวิชาการของอาจารย์ให้มีคณุภาพ “การ
เขียนบทความวิจัย” และ “การเขียนบทความวิชาการ” 

- เป้าหมายหลกั  2  คือ อาจารย ์
- ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ    

   1. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มีความรู้ความเข้าใจในประเด็นการจัดการความรู้
ด้าน “การเขียนบทความวิจัย” และ “การเขียน บทความวิชาการ” 

2. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มีการนําความรู้ไปขยายผล 
 

8) การจําแนกองคค์วามรู้ที่จําเป็นต่อการผลกัดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ (องคค์วามรู้ที่
จําเปน็ในการปฏิบัติราชการ) 
 

ประเด็นการจดัการ
ความรู ้

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 

ขอบเขต KM ประเด็น การส่งเสริมนักศึกษาสู่การ
ปฏิบัติจริง 

ประเด็น การผลิตผลงานวิชาการของ
อาจารย์ให้มีคุณภาพ “การเขียน
บทความวิจัย” และ “การเขียนบทความ
วิชาการ” 

เป้าหมาย KM อาจารย์ที่เข้าร่วมการจัดการความรู้ 
จํานวน 45 คน 

อาจารย์ที่เข้าร่วมการจัดการความรู้ 
จํานวน 45 คน 

ตัวช้ีวัดความสําเร็จ 
ของเป้าหมาย KM 

1. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการ
จัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
2. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มี
การนําความรู้ไปขยายผล 

1. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มี
ความรู้ความเข้าใจในประเด็นการ
จัดการความรู้ด้านการวิจัย 
2. อาจารย์อย่างน้อยร้อยละ 90 มี
การนําความรู้ไปขยายผล 
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ประเด็นการจดัการ
ความรู ้

ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย 

สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ
หน่วยงาน 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษาท่ี มุ่ งส่ งเสริ ม
ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : การบริการทาง
วิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 : การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
 

สนับสนุนประเด็น
ยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 1 : การผลิตบัณฑิต
และพัฒนานักศึกษาท่ี มุ่ งส่ งเสริ ม
ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 3 : การบริการทาง
วิชาการที่เสริมสร้างการพัฒนาท่ียั่งยืน 
ประเด็นกลยุทธ์ที่ 5 : การบริหารจัดการ
มหาวิทยาลัยอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นกลยุทธ์ที่ 2 : การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพ่ือเพ่ิมศักยภาพและ
ขีดความสามารถในการแข่งขัน 
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ส่วนที่ 2 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 
เป้าหมายตัวชีว้ัด

ของกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

1. จัดทําบันทึกข้อความขอรายชื่ออาจารย์แต่
ละสาขา เพื่อร่วมเป็นคณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

ตุลาคม พ.ศ.2558 มี อาจารย์ ทุ กสาขาวิ ชาร่ วมเป็ น
คณะกรรมการการจัดการความรู้ 

11 สาขาวิชา งานประกันคุณภาพศึกษา

2. จัดทําคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการ
จัดการความรู้ 

ตุลาคม พ.ศ.2558 มีคําสั่งแต่งตั้ง คณะกรรมการการจัดการ
ความรู้ประจําปีการศึกษา 

1 คําสั่ง งานประกันคุณภาพศึกษา

3. จัดประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 1  เพื่อ
พิจารณากรอบการดําเนินงานการจัดการ
ความรู้ และกําหนดประเด็นการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 2 ประเด็น  

14 มกราคม พ.ศ. 2559
 

1) มีแผนดําเนินงานด้านการจัดการ
ความรู้ 
2) ผู้ รับผิดชอบ “ตัวบุคคล” ที่จะ
ถ่ายทอดองค์ความรู้  อย่างน้อย 1 
ประเด็น/คน 

1) จํานวน 1 แผน
 

2) อย่างน้อย 2 
ประเด็น 

คณะกรรมการ KM

4. จัดประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 เพื่อ
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากบุคคล
ตามประเด็นที่ 1 ด้านการผลิตบัณฑิต   

24 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2559 มีแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ด้านการผลิตบัณฑิต ประเด็นการ
ส่งเสริมนักศึกษาสู่การปฏิบัติจริง 
 

1 ประเด็น ทุกสาขาวิชา
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โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จของกิจกรรม 
เป้าหมายตัวชีว้ัด

ของกิจกรรม 
ผู้รับผิดชอบ 

5. จัดประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 2 เพื่อ
ถอดบทเรียนการจัดการความรู้จากบุคคล
ตามประเด็นที่ 2 ด้านการวิจัย  

30 มีนาคม พ.ศ.2559 มีแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้
ด้านการวิจัย ประเด็น การผลิตผล
งานวิชาการของอาจารย์ให้มีคุณภาพ 
“การเขียนบทความวิจัย” และ “การ
เขียนบทความวิชาการ” 

1 ประเด็น ผู้มีประสบการณ์การผลิตผลงานทาง
วิชาการที่มีคุณภาพ 

6. รวมรวมผลการจัดการความรู้ ประเด็นด้าน
การผลิตบัณฑิต และ การวิจัย  แนวปฏิบัติ
ที่ ดีตามประเด็นความรู้ด้านการผลิต
บัณฑิต และด้านการวิจัย 

เมษายน -พฤษภาคม พ.ศ.
2559 

เอกสารเผยแพร่แนวปฏิบัติที่ดี
ด้านการผลิตบัณฑิต และ การวิจัย    

2 ประเด็น งานประกันคุณภาพการศึกษา 

7. จัดประชุมการจัดการความรู้ครั้งที่ 4 เพื่อ
คืนข้อมูลการจัดการความรู้ ให้แก่อาจารย์ 

พฤษภาคม พ.ศ. 2559 อาจารย์ผู้เข้าร่วมได้รับองค์ความรู้ 2 ประเด็น คณะกรรมการ KM

8. เผยแพร่องค์ความรู้ พฤษภาคม - มถิุนายน พ.ศ.
2559   

1) เผยแพร่เว็บไซต์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 
2) เผยแพร่โดยการส่งเอกสารไปยัง
หน่วยงาน ๆ  

1 เว็บไซต์ นายอุเทน  หินอ่อน
 
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

9. ติดตามผลการนําความรู้ไปใช้ประโยชน์ กรกฎาคม พ.ศ.2559 รายงานผลการนําความรู้ไปใช้ 2 ประเด็น งานประกันคุณภาพ
10.จัดทํารายงานผลการจัดการความรู้
ประจําปีการศึกษา 2558   

กรกฎาคม พ.ศ.2559 มีรายงานผลการจัดการความ รู้
ประจําปีการศึกษา 2558 

2 ประเด็น งานประกันคุณภาพ



 

7 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
คําส่ังแต่งตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู้  

คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา 2558 
 
 
 
 
 
 



 

๑ 
 

 
 
 

คําสั่งคณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร ์
ที่  ๒๔๘/๒๕๕๘ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิงานการจัดการความรู้  
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ 

....................................... 
  เพ่ือให้การดําเนินการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอํานาจ ตามความในมาตรา ๓๖ แห่ง
พระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏลําปางที่ ๓๗๔๗/๒๕๕๑ ลง
วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องมอบอํานาจให้อธิการบดี ผู้ช่วยอธิการบดี และคณบดีปฏิบัติราชการแทน
อธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมการจัดการความรู้ของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๘ ดังน้ี 

๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้วย 
      คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์    ประธานกรรมการ 
      รองคณบดีฝ่ายวางแผนและประกันคุณภาพการศึกษา  กรรมการ 

                  รองคณบดีฝ่ายวิชาการและวิจัย     กรรมการ 
        รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษาและกิจการพิเศษ   กรรมการ 
                  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริการวิชาการ     กรรมการ 
                  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายบริหารและพัฒนา    กรรมการ 
                  ผูช่้วยคณบดีฝ่ายกิจกรรมนักศึกษา    กรรมการ 
       หัวหน้าสํานักงานคณบดี     กรรมการ 
       นักวิชาการศึกษา(งานประกันคุณภาพการศึกษาของคณะฯ) กรรมการและเลขานุการ 
 
 มีหน้าที่ 

๑)  ให้คําปรึกษา แนะนํา ในการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้บรรลุ 
                  วัตถุประสงค์ 

๒) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรู้ตามประเด็นความรู้ของคณะ 
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 



 

๒ 
 

๒. คณะกรรมการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้  ประกอบด้วย 
๑. อาจารย์อํานาจ    สงวนกลาง  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิไลลักษณ์  พรมเสน   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ชวยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม  กรรมการ 
๔. อาจารย์ ดร.สุวรัฐ   แลสันกลาง  กรรมการ 
๕. อาจารย์ ดร.ชัยนันท์ธรณ์  ขาวงาม   กรรมการ 
๖. อาจารย์ประภาพร   แสงบุญเรือง  กรรมการ 
๗. อาจารย์อาระดา   พุ่มไพศาลชัย  กรรมการ 
๘. อาจารย์ปฎิญญา   บุญมาเลิศ  กรรมการ 
๙. อาจารย์นิตยา     มูลปินใจ   กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ชัยเนตร   ชนกคุณ   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์สริิรัตน์   วาวแวว   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์เอกวิทย์   เมธาชยานันท์  กรรมการ 
๑๓. อาจารย์อัมฤตา   สารธิวงค์  กรรมการ 
๑๔. อาจารย์วรญา   จตุพัฒน์รังสี  กรรมการ 
๑๕. อาจารย์อัญธิชา   มั่นคง   กรรมการ 
๑๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร  อ่ินคํา   กรรมการ 
๑๗. อาจารย์เจษฎา   ทองสุข   กรรมการ 
๑๘. อาจารย์วราภรณ์   ภูมลี   กรรมการ 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์วิเชิด  ทวีกุล   กรรมการ 
๒๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ภิญญพันธ์ุ       พจนะลาวัณย์  กรรมการ 
๒๑. อาจารย์รัชฎาภรณ์  ทองแป้น  กรรมการ 
๒๒. อาจารย์อรทัย   ใจซื่อ   กรรมการ 
๒๓. อาจารย์สภุาวดี   ยาดี   กรรมการ 
๒๔. อาจารย์ณัฐนรินทร ์เมธีวุฒินันทน์ ภาณุภัทรธนวัฒน์  กรรมการ 
๒๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ว่าที่ ร.ต. ดร.นิรันดร์  ภักดี   กรรมการ 
๒๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง   กรรมการ 
๒๗. อาจารย์ทยากร    สุวรรณภูม ิ  กรรมการ 
๒๘. อาจารย์ปวีณา   งามประภาสม  กรรมการ 
๒๙. อาจารย์ก่ิงแก้ว   ทิศตึง   กรรมการ 
๓๐. อาจารย์ธนุพงษ์   ลมอ่อน   กรรมการ  
๓๑. อาจารย์วิธธวัช    ปินทะสาย  กรรมการ 
๓๒. อาจารย์นริศรา   ภาษิตวิไลธรรม  กรรมการ 
 



 

๓ 
 

 
๓๓. อาจารย์จิตรลดา   มูลมา   กรรมการ 
๓๔. อาจารย์กิตติญา   ตุ้ยคํา   กรรมการ 
๓๕. อาจารย์ปรารถนา  ต๊ะผัด   กรรมการ 

     ๓๖. อาจารย์ธีวรา   จันทรสุรีย์  กรรมการ   
๓๗. นางเจนจิรา    เชิงดี    กรรมการและเลขานุการ 
๓๘. นายอุเทน    หินอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๓๙. นางสาวจุฑามาศ   สุวิมลเจรญิ  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  
หน้าที ่

              ๑) กําหนดนโยบาย การจัดทําแผน และเป้าหมายการบริหารจัดการองค์ความรู้ของคณะ 
                  มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
              ๒) จัดทําแผนการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  
              ๓) จัดประชุมและกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตามประเด็นที่กําหนด 
              ๔) ติดตาม รายงานผลการดําเนินงาน และประเมินผลตามแผนการจัดการความรู้  
              ๕) รวบรวมความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ซึ่งเป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ ใน 
                  การปฏิบัติงานจริง  
              ๖) เผยแพร่ผลจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไปยังหน่วยงานภายในและภายนอก และติดตามผลการ 
                  นําไปใช้ประโยชน์ 
 
               ทั้งน้ี ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความรับผิดชอบ เต็มความสามารถและ
เป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่ราชการและชุมชนท้องถิ่น 

 
 สั่ง ณ วันที่  ๒๐ ตุลาคม  ๒๕๕๘ 
    
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนวิทย์  บุตรอุดม) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์ 


