แผนนการจัดการคความมรู้
ประจําปีการศึศึกษา 25555
คณะมนุษยศาสตร์
ษ
์และสังคมศาสตร์

งานนประกันคุณภาพการรศึกษา
คณะมนุษยศาสตตร์และสังคมศาสตร์ มมหาวิทยาลลัยราชภัฏลํลาปาง

คํานํา
ความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรมีอยู่มากมาย หากองค์กรเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)
สามารถจัดการเรียนรู้อย่างมีประสิทธิภาพ ทําอย่างไรเราจึงจะสามารถนําความรู้ที่มีอยู่ในตัวคนแต่ละคน ของ
แต่ละสาขา มาเผยแพร่ให้คนองค์กรได้รับรู้และเข้าใจตรงกัน ความรู้ที่จําเป็น คือ ความรู้ที่สนองตอบต่อ
ปรัชญา วิสัยทัศน์ และพันธกิจ ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏราชภัฏลําปาง
โดยมีนโยบายสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้(Knowledge Management Group) ดังปรากฏใน
แผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการของคณะ ฯ ทั้งนี้จะดําเนินการจัดการความรู้ที่สําคัญและสนองตอบต่อปรัชญา
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ฯ ในปีงบประมาณ 2555 คณะตั้งเป้าหมายที่จะจัดการความรู้ 2 ประเด็น
ดังนี้
1) การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน
2) การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบวารสารของคณะฯ
ในการดําเนินงานจัดการเรียนรู้ในประเด็นข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะแจ้งนโยบาย
ของให้คณาจารย์ในคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยทราบ โดยได้แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดการ
ความรู้ของคณะ เพื่อให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
คณะกรรมการการจัดการความรู้
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา 2555
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
1. วิสัยทัศน์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้

2. พันธกิจ
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดการความรู้
2.2 การนํากระบวนการจัดการความรู้ใช้เป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร และ
พัฒนาบัณฑิต

3. เป้าประสงค์ (การจัดทํา KM)
3.1 เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้บุคลากรมีทักษะความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการการ
จัดการความรู้
3.2 เพื่อแสวงหาเทคนิคการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม่
3.3 เพื่อนําองค์ความรู้ใหม่ ไปถ่ายทอดสู่การเรียนการสอน
3.4 เพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาท้องถิ่น

4. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2554)
4.1 สิ่งทีคาดหวังจะให้เกิดขึน้
เพื่อรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมา
พัฒนาให้เป็นระบบ บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ และนําไปเป็นเครื่องมือในการพัฒนาเป็นผู้รู้
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู้ จึงมี
การถอดบทเรี ย นจากการจั ด การเรี ย นการสอนที่ ผ ลิ ตบั ณ ฑิ ตให้ มี คุ ณ ลั ก ษณะที่ พึ ง ประสงค์ ค ณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ดังนี้
1) การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน
2) การวิจัยในชั้นเรียน
3) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ

4.2 สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง เพราะอะไร
ไม่มี เพราะคณาจารย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้อย่างถ่อง
แท้ทําให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจค่อนข้างมาก ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุตามแผน
4.3 สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาดหวังเพราะอะไร
คณาจารย์ไม่สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครบทุกครั้ง เพราะต่างก็มีภาระงาน
ด้านการสอนที่มาก
4.4 ถ้าทําสิง่ นัน้ ต่อไปจะต้องพัฒนาอะไรและข้อเสนอแนะหรือประเด็นในการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2554
1) สร้างทีมงานเพื่อให้การดําเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มีการขับเคลื่อนไปได้
อย่างต่อเนื่อง
2) จัดกิจกรรมอบรมเพื่อปูพื้นฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้ที่สามารถดําเนินการจัดการความรู้ได้
3) จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
4) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพื่อเป็นการสกัดขุมความความรู้ และบันทึกไว้ใช้งานต่อ

5. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรูข้ องคณะ
จุดแข็ง(Strengths)
1) มีคณาจารย์มากและคณาจารย์มีความรู้มาก
2) มีความหลากหลายของสาขาวิชา
3) มีบุคลากรที่มคี ุณภาพสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติไปสู่สากลได้
4) เด่นด้านศิลปะ ดนตรี ภาษาไทย
5) ความเป็นอิสระทางการบริหาร
จุดอ่อน(Weakness)
1) คณาจารย์ทํางานหลายด้าน ภาระงานมาก
2) ไม่มีเจ้าหน้าที่ในสาขา
3) ขาดการประสานงานที่ดีเพื่อการประกันคุณภาพ
4) ขาดนโยบายที่ชัดเจนยากต่อการนําไปปฏิบัติ
5) มีความรู้ความเข้าใจ KM ยังมีน้อย
6) อาจารย์ยังเห็นประโยชน์ของ KM น้อย
7) คณาจารย์มีเวลาน้อย ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้
โอกาส (Opportunities)
1) มีแนวร่วมในการจัดการความรู้

2) มีหน่วยงานด้านการจัดการความรู้
3) มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ
ภัยคุกคาม(Threat)
1) มีการประเมินบ่อยและซับซ้อน
2) สาขาวิชาถูกประเมินหลายด้านเกนไป
3) เกณฑ์การประเมินซ้ําซ้อน

6. กําหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพื่อระบุเป้าหมายการจัดการความรู้ ในปี
งบประมาณ 2555
6.1 ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area)
1) ขอบเขต KM ที่ 1 การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน
2) ขอบเขต KM ที่ 2 การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบวารสารของคณะฯ
แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM
ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต
KM ที่ 1 KM ที่ 2 KM ที่ 3 KM ที่ 4
1. สอดคล้องกับเป้าหมาย(หัวปลา) พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย
6
6
2. สอดคล้องกับเป้าหมาย (หัวปลา) พันธกิจ
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน
6
6
3. ปรับปรุงแล้วเห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม)
6
6
4. มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง
6
6
5. ความรู้ที่เป็นความสามารถหลัก,Best
Practices ,Innovation ของหน่วยงาน
3
6
6. ต้องทําเพราะบุคลากรส่วนใหญ่ในหน่วยงาน
ต้องการ
6
6
7. ผู้บริหารให้การสนับสนุน
6
6
8. เป็นความรูท้ ี่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน
6
6
9. สามารถพัฒนาต่อเนื่องได้ในอนาคต
6
6
รวมคะแนน
51
54

แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM
ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต ขอบเขต
KM ที่ 1 KM ที่ 2 KM ที่ 3 KM ที่ 4
หมายเหตุ : เกณฑ์การให้คะแนน คือ มาก = 6 ปานกลาง = 3 น้อย = 1 (เกณฑ์คะแนนสามารถ
ปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสมได้)
6.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการให้แล้วเสร็จภายใน
งบประมาณประจําปีการศึกษา 2555 ดังนี้
6.2.1 เป้าหมาย KM (Desired State)
เป้าหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือก
ดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในงบประมาณ ประจําปีการศึกษา 2555 ประกอบด้วย
(1) เป้าหมายหลัก 1 คือ อาจารย์
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนวการส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการความรู้
3. ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพการศึกษาระดับดี
(2) เป้าหมายหลัก 2 คือ อาจารย์
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมีการเผยแพร่
องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณชน
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการความรู้

1. แผนการปฏิบัติงาน KM
องค์ความรู้ที่จาํ เป็นในการปฏิบัติราชการ
แบบฟอร์มที่ 1 การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ
ขอบเขต KM

เป้าหมาย KM

ตัวชี้วัดความสําเร็จ ของเป้าหมาย
KM

1. การบู รณาการ
กระบวนการวิ จั ยกั บ
การจั ดการเรี ยนการ
สอน

เพื่ อเพิ่ มสมรรถนะให้ คณาจารย์ มี ความรู้
และกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อ
แสวงหาเทคนิคการจัดการความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพื่อนําองค์ความรู้ใหม่ ไป
ถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนและการวิจัย

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนว
การส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน
2. คณาจารย์ ของคณะมนุ ษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการความรู้
3.ทุ ก สาขาของคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละ
สั ง คมศาสตร์ ผ่ านการประเมิ น คุ ณ ภาพ
การศึกษาระดับดี

2. การเผยแพร่องค์
ความรู้จากการวิจัย
ในรูปแบบวารสาร
ของคณะฯ

มีผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมี 1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่ ผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมีการ
สาธารณชน
เผยแพร่ อง ค์ ค ว า ม รู้ จ า ก ก า ร วิ จั ย สู่
สาธารณชน
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สั ง คมศาสตร์ มี ค วามรู้ ด้ า นการจั ด การ
ความรู้

สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ
ของหน่วยงาน
มหาวิทยาลัย
ประเด็ น ยุ ทธศาสตร์ ที่ 1 การผลิ ต
บั ณฑิ ตและการพั ฒนานั กศึ กษาที่ มุ่ ง
ส่ งเสริ มศั กยภาพให้ เป็ นบั ณฑิ ตที่ พึ ง
ประสงค์
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒนา
งานวิ จั ยและงานสร้ างสรรค์ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 การบริ หาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 2 การพั ฒนา
งานวิ จั ยและงานสร้ างสรรค์ เพื่ อเพิ่ ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน
ประเด็ นยุ ทธศาสตร์ ที่ 5 การบริ หาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1 การผลิตบัณฑิต
และการพั ฒนานั กศึ กษาที่ มุ่ งส่ งเสริ ม
ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการ
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan)
1. ขอบเขต KM ที่ 1 : การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
เป้าหมาย KM คือ
1. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี แ นวการส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน
2. ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ
1. คณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์ มี เ อกสารแนวการส่ ง เสริ ม การบู ร ณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 เล่ม
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 50 มีความรู้ด้านการ
จัดการความรู้
3. ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดี
1. ขอบเขต KM ที่ 2 : การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบวารสารของคณะฯ
เป้าหมาย KM คือ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมีการ
เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณชน
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการความรู้
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวารสารของคณะฯ เพื่อเผยแพร่องค์ความรู้
จากการวิจัยและด้านอื่น ๆ
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 50 มีความรู้ด้านการ
จัดการความรู้

ฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ทั้งสองประขอบเขต
โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม

เป้าหมายตัวชีว้ ัดของ
กิจกรรม

งบประมาณ

1. การบ่งชี้ความรู้คณะทํางานการจัดการ
ความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อกําหนด
องค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ ปี 2555
2. การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 สร้างและแสวงหาความรู้ การบู รณา
การกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน
2.2 สร้างและแสวงหาองค์ความรู้จากการ
วิจัยเพื่อนําตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านวารสาร
3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กําหนดหมวดหมู่ให้องค์ความรู้ที่
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนปฏิบัติ
4. การประมวลและกลั่ นกรองความรู้
ประชุมพิจารณา สรุปและจัดทําเอกสาร
สื่อให้สมบูรณ์ สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้

มกราคม –กุมภาพันธ์
2555

อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ทราบ
เป้าหมาย KM ด้านการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา
-กํ า ห น ด ข อ บ เ ข ต แ ล ะ
เป้าหมายของ KM
-จัดทําแผนการจัดการความรู้
ของคณะ

ร้อยละ 80 ของอาจารย์ในคณะ
มนุ ษยศาสตร์ และสั งคมศาสตร์
ทราบเป้าหมาย KM ขององค์กร

3,000 บาท

คณะกรรมการ KM

- จัดทําร่างแผนการ ปฏิบัติการการ
จัดการความรู้
- ความสําเร็จของแผนการจัดการ
ความรู้

3,000 บาท

คณะกรรมการ KM

มีนาคม-พฤษภาคม
2555

ผู้รับผิดชอบ

มิถุนายน – สิงหาคม
2555

จัดเวทีถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

จํานวนครั้งที่มีการประชุม

3,500 บาท

คณะกรรมการ KM

กันยายน 2555-เมษายน
2556

กําหนดหมวดหมู่ให้องค์
ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามแผนปฏิบัติการ

- มีแนวการส่งเสริมการบูรณาการ
กระบวนการวิ จั ยกั บการจั ดการ
เรียนการสอน
- มีวารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์

9,000 บาท

คณะกรรมการ KM

หมายเหตุ

โครงการ/กิจกรรม

ระยะเวลาดําเนินการ

5. รายงานผลการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 2555 เพื่อนําไป
แนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป

เมษายน 2556

ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม

เป้าหมายตัวชีว้ ัดของ
กิจกรรม

งบประมาณ

รายงานผลการจั ด การ - สรุปผลจากการจัดการความรู้ 2,000 บาท
ค ว า ม รู้ ป ร ะ จํ า ปี ประจําปีงบประมาณ 2555
งบประมาณ 2555

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการ KM

หมายเหตุ

ภาคผนวก
คําสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการ KM

คําสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง
ที่
/๒๕๕๕
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมการดําเนินงานการจัดการความรู้
.......................................
เพื่ อ ให้ ก ารดํ า เนิ น การจั ด การความรู้ ข องคณะมนุ ษ ยศาสตร์ แ ละสั ง คมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอํานาจ
ตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางที่ ๓๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องมอบอํานาจให้อธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอแต่งตั้ง
คณะกรรมการ ดังนี้
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี
๒. อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม
๓. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง
๕. อาจารย์ภาณุวัฒน์ สกุลสืบ
๖. อาจารย์นิตยา มูลปินใจ
๗. อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน
๘. อาจารย์ทัตพิชา สกุลสืบ
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณีทอง
๑๐. อาจารย์ขตั ติยา ขัติยวรา
๑๑. อาจารย์กิ่งแก้ว ทิศตึง
๑๒. อาจารย์อัจฉริยา คํามี
๑๓. อาจารย์วรญา รอดวินิจ
๑๔. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น
๑๕. อาจารย์สริ ิรัตน์ วาวแวว
๑๖. อาจารย์ทตั ทยา บุญดิเรก
๑๗. อาจารย์ยอดยิ่ง รักสัตย์
๑๘. อาจารย์อัญธิชา มั่นคง
๑๙. ผศ.ดร.ปองปรารถน์ สุนทรเภสัช

ประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
รองประธานกรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒๐. อาจารย์อัคจร แมะบ้าน
๒๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อิ่นคํา
๒๒. อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน
๒๔. นางเจนจิรา เชิงดี
๒๕. นายอุเทน หินอ่อน

กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ
กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ

หน้าที่
1) กําหนดนโยบาย การจัดทําแผน และเป้าหมายการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
2) ดําเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์
3) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์
4) ประสานงาน และดําเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย
ทั้ ง นี้ ให้ ก รรมการที่ ไ ด้ รั บ การแต่ ง ตั้ ง ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ด้ ว ยความรั บ ผิ ด ชอบ เต็ ม
ความสามารถและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่ราชการและชุมชนท้องถิ่น
สั่ง ณ วันที่

มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี)
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง

