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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 ทั้งน้ีจะดําเนินการจัดการความรู้ที่สําคัญและสนองตอบต่อปรัชญา 
วิสัยทัศน์ และพันธกิจของคณะ ฯ ในปีงบประมาณ 2555 คณะต้ังเป้าหมายท่ีจะจัดการความรู้ 2 ประเด็น 
ดังน้ี 

1) การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน 
2) การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบวารสารของคณะฯ  

  ในการดําเนินงานจัดการเรียนรู้ในประเด็นข้างต้น คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จะแจ้งนโยบาย
ของให้คณาจารย์ในคณะ ฯ และมหาวิทยาลัยทราบ โดยได้แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนินงานในการจัดการ
ความรู้ของคณะ เพ่ือให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ทุกประการ 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 
 
 



 

แผนการจัดการความรู้ ประจําปีการศึกษา  2555 
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 

1. วิสัยทัศน ์
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ เป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

 

2. พันธกิจ 
2.1 พัฒนาบุคลากรให้มีสมรรถนะในการเป็นวิทยากรกระบวนการในการจัดการความรู้ 
2.2 การนํากระบวนการจัดการความรู้ใช้เป็นเคร่ืองมือในการพัฒนางาน พัฒนาองค์กร และ

พัฒนาบัณฑิต 
 

3. เป้าประสงค ์(การจัดทํา KM) 
3.1 เพ่ือเพ่ิมสมรรถนะให้บุคลากรมีทักษะความสามารถในการเป็นวิทยากรกระบวนการการ

จัดการความรู้ 
3.2 เพ่ือแสวงหาเทคนิคการจัดการความรู้และสร้างองค์ความรู้ใหม ่
3.3 เพ่ือนําองค์ความรู้ใหม ่ไปถ่ายทอดสู่การเรียนการสอน 
3.4 เพ่ือให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่หลากหลาย ในการพัฒนาท้องถิ่น   
 

4. การทบทวนแผนการจัดการความรู้ (ปีการศึกษา 2554) 
4.1 สิ่งทคีาดหวังจะให้เกิดขึน้ 
เพ่ือรวบรวมองค์ความรู้ที่มีอยู่ในคณะ ซึ่งกระจัดกระจายอยู่ในตัวบุคคล หรือเอกสารมา

พัฒนาให้เป็นระบบ บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ และนําไปเป็นเคร่ืองมือในการพัฒนาเป็นผู้รู้ 
ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ จากการประชุมคณะกรรมการดําเนินการการจัดการความรู้ จึงมี
การถอดบทเรียนจากการจัดการเรียนการสอนที่ผลิตบัณฑิตให้มีคุณลักษณะที่พึงประสงค์คณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ โดยมีประเด็นการจัดการความรู้ ดังน้ี  

1) การสอดแทรกคุณธรรมจริยธรรมในการเรียนการสอน 
2) การวิจัยในช้ันเรียน 
3) การจัดการเรียนการสอนโดยเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ 

 
 



 

4.2 สิ่งที่ได้เกินคาดหวัง เพราะอะไร 
ไม่มี เพราะคณาจารย์ยังขาดความรู้ความเข้าใจในเรื่องการจัดการความรู้อย่างถ่อง

แท้ทําให้ต้องใช้เวลาในการสร้างความเข้าใจค่อนข้างมาก ทําให้การดําเนินงานไม่บรรลุตามแผน 
4.3 สิ่งที่ได้น้อยกว่าคาดหวังเพราะอะไร 

คณาจารย์ไม่สามารถมาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ได้ครบทุกคร้ัง เพราะต่างก็มีภาระงาน
ด้านการสอนที่มาก   

4.4 ถ้าทําสิง่นัน้ต่อไปจะต้องพฒันาอะไรและข้อเสนอแนะหรือประเด็นในการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานในปีงบประมาณ 2554 

1) สร้างทีมงานเพ่ือให้การดําเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร มีการขับเคลื่อนไปได้
อย่างต่อเน่ือง 

2) จัดกิจกรรมอบรมเพ่ือปูพ้ืนฐานการจัดการความรู้ในองค์กรและพัฒนาบุคลากรให้
เป็นผู้ที่สามารถดําเนินการจัดการความรู้ได้ 

3) จัดกิจกรรมเปิดโอกาสให้หน่วยงานที่สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
4) จัดให้มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เพ่ือเป็นการสกัดขุมความความรู้ และบันทึกไว้ใช้งานต่อ 

5. วิเคราะห์ SWOT ประเด็นการจัดการความรูข้องคณะ 
จุดแข็ง(Strengths) 

1) มีคณาจารย์มากและคณาจารย์มีความรู้มาก 
2) มีความหลากหลายของสาขาวิชา 
3) มีบุคลากรที่มคีุณภาพสามารถพัฒนาไปสู่ความเป็นนานาชาติไปสู่สากลได้ 
4) เด่นด้านศิลปะ ดนตรี ภาษาไทย 
5) ความเป็นอิสระทางการบริหาร 

จุดอ่อน(Weakness) 
1) คณาจารย์ทํางานหลายด้าน ภาระงานมาก 
2) ไม่มีเจ้าหน้าที่ในสาขา 
3) ขาดการประสานงานที่ดีเพ่ือการประกันคุณภาพ 
4) ขาดนโยบายที่ชัดเจนยากต่อการนําไปปฏิบัติ 
5) มีความรู้ความเข้าใจ KM ยังมีน้อย 
6) อาจารย์ยังเห็นประโยชน์ของ KM น้อย 
7) คณาจารย์มีเวลาน้อย ในการที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

โอกาส (Opportunities) 
1) มีแนวร่วมในการจัดการความรู้ 



 

2) มีหน่วยงานด้านการจัดการความรู้ 
3) มีเครือข่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ภัยคุกคาม(Threat) 

1) มีการประเมินบ่อยและซับซอ้น 
2) สาขาวิชาถูกประเมินหลายด้านเกนไป 
3) เกณฑ์การประเมินซ้ําซ้อน 

 

6. กําหนด วิเคราะห์ ทบทวน เพื่อระบุเป้าหมายการจัดการความรู้ ในป ี
งบประมาณ 2555 
6.1 ขอบเขตการจัดการความรู้ (KM Focus Area) 

1) ขอบเขต KM ที่ 1 การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการเรียนการสอน 
2) ขอบเขต KM ที่ 2 การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบวารสารของคณะฯ  

 

แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต 
KM ที่ 1 

ขอบเขต 
KM ที่ 2 

ขอบเขต 
KM ที่ 3 

ขอบเขต 
KM ที่ 4 

1. สอดคล้องกับเป้าหมาย(หัวปลา) พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 6 6 

  

2. สอดคล้องกับเป้าหมาย (หัวปลา) พันธกิจ 
วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของหน่วยงาน  6 6 

  

3. ปรับปรุงแลว้เห็นได้ชัดเจน (เป็นรูปธรรม) 6 6   
4. มีโอกาสทําได้สําเร็จสูง 6 6   
5. ความรู้ที่เป็นความสามารถหลัก,Best 
Practices ,Innovation ของหน่วยงาน 3 6 

  

6. ต้องทําเพราะบุคลากรส่วนใหญใ่นหน่วยงาน
ต้องการ 6 6 

  

7. ผู้บริหารให้การสนับสนุน 6 6   
8. เป็นความรู้ที่ต้องจัดการอย่างเร่งด่วน 6 6  
9. สามารถพัฒนาต่อเน่ืองได้ในอนาคต 6 6  
รวมคะแนน 51 54  



 

แนวทางในการตัดสินใจเลือก ขอบเขต KM ของหน่วยงาน คณะมนษุยศาสตร์และสังคมศาสตร์

เกณฑ์การกําหนดขอบเขต KM ขอบเขต 
KM ที่ 1 

ขอบเขต 
KM ที่ 2 

ขอบเขต 
KM ที่ 3 

ขอบเขต 
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. แผนการปฏบิัติงาน KM 
องค์ความรู้ที่จําเปน็ในการปฏิบัติราชการ 

แบบฟอร์มที่  1  การจําแนกองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 
ขอบเขต KM เป้าหมาย KM ตัวชี้วัดความสําเร็จ ของเปา้หมาย 

KM 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์

ของหน่วยงาน 
สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของ

มหาวิทยาลัย 
1.   การบู รณาการ
กระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการ
สอน 
 

เพื่อเพิ่มสมรรถนะให้คณาจารย์มีความรู้
และกระบวนการการจัดการความรู้ เพื่อ
แสวงหาเทคนิคการจัดการความรู้และสร้าง
องค์ความรู้ใหม่เพื่อนําองค์ความรู้ใหม่ ไป
ถ่ายทอดสู่การเรียนการสอนและการวิจัย     
 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีแนว
การส่งเสริมการบูรณาการกระบวนการวิจัยกับ
การจัดการเรียนการสอน 
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการความรู้  
3.ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์ และ
สังคมศาสตร์  ผ่านการประเมินคุณภาพ
การศึกษาระดับดี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ ที่  1 การผลิต
บัณฑิตและการพัฒนานักศึกษาที่มุ่ง
ส่งเสริมศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึง
ประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1  การผลิตบัณฑิต
และการพัฒนานักศึกษาที่ มุ่งส่ งเสริม
ศักยภาพให้เป็นบัณฑิตที่พึงประสงค์ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการแข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

2. การเผยแพร่องค์
ความรู้จากการวิจัย
ในรูปแบบวารสาร
ของคณะฯ  
 

มีผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมี
การเผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่
สาธารณชน  
 

1.คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มี
ผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมีการ
เ ผยแพร่ อ ง ค์ ค ว าม รู้ จ ากกา ร วิ จั ย สู่
สาธารณชน  
2. คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการ
ความรู้  

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนา
งานวิจัยและงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่ม
ประสิทธิภาพและขีดความสามารถในการ
แข่งขัน 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหาร
จัดการองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนางานวิจัย
และงานสร้างสรรค์เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ
และขีดความสามารถในการ 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5 การบริหารจัดการ
องค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 



                                           

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 
1. ขอบเขต KM  ที่  1    : การบูรณาการกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน 

เป้าหมาย KM   คือ  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสั งคมศาสตร์  มีแนวการส่ ง เส ริมการ บูรณาการ

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน  
2. ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ 
ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ    
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีเอกสารแนวการส่งเสริมการบูรณาการ

กระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียนการสอน จํานวน 1 เล่ม 
 2.  คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 50 มีความรู้ด้านการ

จัดการความรู้  
3. ทุกสาขาของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ผ่านการประเมินคุณภาพ

การศึกษาระดับดี 
 
1. ขอบเขต KM  ที่  2    : การเผยแพรอ่งค์ความรู้จากการวิจัยในรูปแบบวารสารของคณะฯ  

เป้าหมาย KM   คือ  
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีผลงานผ่านการรับรองคุณภาพและมีการ

เผยแพร่องค์ความรู้จากการวิจัยสู่สาธารณชน  
2.  คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีความรู้ด้านการจัดการความรู้  
 ตัวชี้วัดความสําเร็จของเป้าหมายหลัก คือ    
1. คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มีวารสารของคณะฯ เพ่ือเผยแพร่องค์ความรู้

จากการวิจัยและด้านอ่ืน ๆ  
 2.  คณาจารย์ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ร้อยละ 50 มีความรู้ด้านการ

จัดการความรู้  
 
 
 



                                                                                              

ฟอร์ม 2 แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ทั้งสองประขอบเขต  

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

เป้าหมายตัวชีว้ัดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

1. การบ่งชี้ความรู้คณะทํางานการจัดการ
ความรู้และผู้ที่เกี่ยวข้องประชุมเพื่อกําหนด
องค์ความรู้ที่จําเป็นในการปฏิบัติงานและ
จัดทําแผนการจัดการความรู้ ปี 2555 

มกราคม –กุมภาพันธ์
2555 

อาจารย์ในคณะมนุษยศาสตร์
และสั งคมศาสตร์ ทราบ
เป้าหมาย KM ด้านการพัฒนา
งานประกันคุณภาพการศึกษา 

ร้อยละ  80  ของอาจารย์ในคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์
ทราบเป้าหมาย KM ขององค์กร 

3,000บาท คณะกรรมการ KM

2. การสร้างและแสวงหาความรู้
2.1 สร้างและแสวงหาความรู้การบูรณา
การกระบวนการวิจัยกับการจัดการเรียน
การสอน 
2.2 สร้างและแสวงหาองค์ความรู้จากการ
วิจัยเพื่อนําตีพิมพ์เผยแพร่ผ่านวารสาร 

มีนาคม-พฤษภาคม 
2555 

-กํ า ห น ด ข อบ เ ข ต แ ล ะ
เป้าหมายของ KM 
-จัดทําแผนการจัดการความรู้
ของคณะ 

- จัดทําร่างแผนการ ปฏิบัติการการ
จัดการความรู้ 
- ความสําเร็จของแผนการจัดการ
ความรู้ 

3,000 บาท คณะกรรมการ KM

3. การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
กําหนดหมวดหมู่ให้องค์ความรู้ที่

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในแผนปฏิบัติ 

มิถุนายน – สิงหาคม 
2555 

จัดเวทีถ่ายทอด
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

จํานวนครั้งที่มีการประชุม 3,500 บาท คณะกรรมการ KM

4. การประมวลและกลั่นกรองความรู้
ประชุมพิจารณา สรุปและจัดทําเอกสาร 
สื่อให้สมบูรณ์  สามารถนําไปใช้ปฏิบัติได้ 

กันยายน 2555-เมษายน 
2556 

กําหนดหมวดหมู่ให้องค์
ความรู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้
ตามแผนปฏิบัติการ 

- มีแนวการส่งเสริมการบูรณาการ
กระบวนการวิจัยกับการจัดการ
เรียนการสอน  
- มีวารสารคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 
 

9,000 บาท คณะกรรมการ KM



 

โครงการ/กิจกรรม ระยะเวลาดําเนินการ ตัวชี้วัดความสําเร็จ
ของกิจกรรม 

เป้าหมายตัวชีว้ัดของ
กิจกรรม 

งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 

5. รายงานผลการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 2555 เพื่อนําไป
แนวทางการจัดการความรู้ในปีต่อไป 

เมษายน 2556 รายงานผลการจั ดการ
ค ว า ม รู้ ป ร ะ จํ า ปี
งบประมาณ 2555 

- สรุปผลจากการจัดการความรู้
ประจําปีงบประมาณ 2555 

2,000 บาท คณะกรรมการ KM



                                           

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภาคผนวก 
คําส่ังแต่งต้ังคณะกรรมการ KM 

 
 
 
 
 
 
 



                                           

 
 

คําสั่ง คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลยัราชภัฏลําปาง 
ที่          /๒๕๕๕ 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการดําเนนิงานการจัดการความรู้ 
....................................... 

 
เ พ่ือให้การดําเนินการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง เป็นไปด้วยความเรียบร้อย บังเกิดผลดีต่อทางราชการ อาศัยอํานาจ   
ตามความในมาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลยัราชภัฏ พ.ศ.๒๕๔๗ และคําสั่งมหาวิทยาลัย
ราชภัฏลําปางที่ ๓๗๔๗/๒๕๕๑ ลงวันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๑ เรื่องมอบอํานาจให้อธิการบดี ผู้ช่วย
อธิการบดี และคณบดีปฏิบัติราชการแทนอธิการบดี คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์จึงขอแต่งต้ัง
คณะกรรมการ ดังน้ี 

 
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี  ประธานกรรมการ 
๒. อาจารย์ ดร.ธนวิทย์ บุตรอุดม  รองประธานกรรมการ 
๓. อาจารย์อํานาจ สงวนกลาง   รองประธานกรรมการ 
๕. อาจารย์ภาณุวัฒน์  สกุลสบื   กรรมการ 
๖. อาจารย์นิตยา มูลปินใจ   กรรมการ 
๗. อาจารย์ตุลาภรณ์ แสนปรน   กรรมการ 
๘. อาจารย์ทัตพิชา  สกุลสืบ   กรรมการ 
๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์พรสวรรค์ มณทีอง กรรมการ 
๑๐. อาจารย์ขตัติยา  ขัติยวรา   กรรมการ 
๑๑. อาจารย์ก่ิงแก้ว  ทิศตึง   กรรมการ 
๑๒. อาจารย์อัจฉริยา คําม ี   กรรมการ 
๑๓. อาจารย์วรญา  รอดวินิจ   กรรมการ 
๑๔. อาจารย์รัชฎาภรณ์ ทองแป้น  กรรมการ 
๑๕. อาจารย์สริิรัตน์ วาวแวว   กรรมการ 
๑๖. อาจารย์ทตัทยา  บุญดิเรก  กรรมการ 
๑๗. อาจารย์ยอดย่ิง  รักสัตย์   กรรมการ 
๑๘. อาจารย์อัญธิชา  มั่นคง   กรรมการ 
๑๙. ผศ.ดร.ปองปรารถน์  สนุทรเภสัช  กรรมการ 
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๒๐. อาจารย์อัคจร  แมะบ้าน   กรรมการ 
๒๑.ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริกร อ่ินคํา  กรรมการ 
๒๒. อาจารย์ชลาพันธ์ อุปกิจ   กรรมการ 
๒๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหยัด ช่วยงาน กรรมการและเลขานุการ 
๒๔. นางเจนจิรา เชิงดี   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๕. นายอุเทน หินอ่อน   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 
หน้าที่ 

1) กําหนดนโยบาย การจัดทําแผน และเป้าหมายการบริหารจัดการองค์ความรู้ของ
คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ ให้ตอบสนองต่อวิสัยทัศน์ แผนยุทธศาสตร์ และกลยุทธของคณะ
มนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

2) ดําเนินงานตามนโยบายและแผนการจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ 

3) กํากับ ดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ 

4) ประสานงาน และดําเนินงานตามประเด็นการจัดการความรู้คณะมนุษยศาสตร์
และสังคมศาสตร์ที่ได้รับมอบหมาย 
 ทั้งน้ี ให้กรรมการที่ได้รับการแต่งต้ัง ปฏิบัติหน้าที่ ด้วยความรับผิดชอบ เต็ม
ความสามารถและเป็นไปด้วยความเรียบร้อย เกิดผลดีแก่ราชการและชุมชนท้องถิ่น 

 
 สั่ง ณ วันที่      มกราคม พ.ศ. ๒๕๕๕ 
 
 
     
 
 
 
 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริ พรมดี) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร ์

มหาวิทยาลัยราชภัฏลําปาง 


