
แผนการจัดการความรู้คณะนิตศิาสตร์ประจ าปีการศึกษา 2555 

คณะกรรมการจัดการความรู้ 

 คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม 

 แผนการจดัการความรู้นีก้ าหนดขึน้มาเพื่อเป็นแนวทางในการพฒันานโยบายและแผนการปฏิบตัิในระบบการจดัการ

ความรู้ส าหรับคณะนิติศาสตร์โดยเฉพาะ ระบบการจดัการความรู้นีพ้ฒันาตามแนวคิดของการจัดการความรู้ที่ต้องการเพิ่ม

ประสิทธิภาพของกระบวนการและกิจกรรมต่าง ๆ ของคณะโดยเน้นที่การให้ความส าคญักบัการใช้ประโยชน์จากความรู้และ

การบริหารความรู้ อีกทัง้การด าเนินการในสว่นของการจดัการความรู้นัน้ ต้องไม่กลายเป็นภาระที่เพิ่มขึน้มากขึน้กบับคุลากร

และองค์กรด้วย ดงัหลกัการท่ีวา่ “การจดัการความรู้เพื่อพฒันาองค์กร” 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 

 การน าระบบการจดัการความรู้มาเป็นเคร่ืองมือในการบริหารจดัการ สร้าง และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้ทางด้าน

นิติศาสตร์ ทัง้ในรูปแบบความรู้ซ่อนเร้น (Tacit Knowledge) และความรู้เด่นชดั (Explicit Knowledge) ที่เป็นองค์ความรู้

เก่ียวข้องกบัหลกัสตูรของคณะ ซึง่รวบรวมมาจากแหลง่ความรู้ตา่ง ๆ ทัง้ภายในและภายนอกคณะให้เกิดประโยชน์สงูสดุ และ

บรรลเุป้าหมายตามที่ทางคณะก าหนดไว้ โดยให้ความส าคัญกับการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Assets) การถ่ายทอด

ความรู้ (Knowledge Sharing) การน าความรู้ไปปฏิบัติ (Knowledge Implementation) และการบูรณาการความรู้ 

(Knowledge Integration) 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์ 

 ยทุธศาสตร์การจดัการความรู้ของคณะนิติศาสตร์เป็นการบรูณาการยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 4 ยทุธศาสตร์ 

ประกอบด้วย ยทุธศาสตร์ด้านการจดัเก็บความรู้ (Asset Strategy) ยทุธศาสตร์ด้านการแบ่งปันความรู้ (Sharing Strategy) 

ยทุธศาสตร์ด้านการน าความรู้ไปปฏิบตัิ (Implement Strategy) และ ยทุธศาสตร์ด้านการบรูณากรความรู้ (Integration 

Strategy) เข้าด้วยกนั 

 ยทุธศาสตร์ด้านการจดัเก็บความรู้ เป็นการจดัเก็บฐานความรู้ทางนิติศาสตร์ที่อยู่ในรูปแบบความรู้เด่นชดั ทัง้ในด้าน

การเรียนการสอนและด้านการวิจยั ด้วยการใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเป็นเคร่ืองมือสนบัสนนุ เพื่อให้เกิดการสัง่

สมความรู้และความสามารถ น าความรู้ต่าง ๆ มาใช้ให้เกิดประโยชน์ได้ง่ายขึน้ โดยเฉพาะการเผยแพร่งานวิจยั เป็น

ประโยชน์ตอ่สงัคม รวมถึงการจดัเก็บฐานความรู้ส าหรับเผยแพร่สูส่าธารณะในรูปแบบตา่ง ๆ 

 



 ยทุธศาสตร์ด้านการถ่ายทอดความรู้ เป็นการก าหนดความรู้และแนวทางในการถ่ายทอดความรู้ซ่อนเร้น โดยเน้นใน

เร่ืองของการปฏิสมัพนัธ์ระหวา่งคน การสร้างบรรยากาศในการเรียนรู้ทัง้ในและนอกชัน้เรียน การถ่ายทอดความรู้จาก

บคุลากรรุ่นหนึง่ไปสูบ่คุลากรอีกรุ่นหนึง่ รวมถึงการถ่ายทอดจากงานวิจยัสูส่งัคม 

 

 ยทุธศาสตร์ด้านการน าความรู้ไปปฏิบตัิ เป็นการน าองค์ความรู้ทางนิติศาสตร์ทัง้ในรูปแบบความรู้ซอ่นเร้นและความรู้

เดน่ชดั ที่ได้รับการถ่ายทอดมาใช้ให้เกิดประโยชน์อยา่งแท้จริง ด้วยการสมมติเหตกุารณ์ และทดลองการด าเนินคดีใน

ศาลจ าลอง 

 

 ยทุธศาสตร์ด้านการบรูณาการความรู้ เป็นการสร้างและบรูณาการความรู้จากองค์ความรู้ที่มีอยู่ในตวัของบคุลากร

หนว่ยงานกระบวนการผลงานวิจยัและอื่น ๆ ของคณะ เพื่อก่อให้เกิดกิจกรรมในการถ่ายทอดและบรูณาการความรู้ที่

ก่อให้เกิดประโยชน์กบัทกุสว่นท่ีเก่ียวข้องกบัการจดัการความรู้และการแบง่ปันความรู้  

 

ขอบเขตการจัดการความรู้ 

 ก าหนดขอบเขต (KM Focus Area) เป็นความรู้ที่จ าเป็นสนับสนุนพันธกิจ/วิสยัทัศน์/ยุทธศาสตร์ของคณะ 

มหาวิทยาลยั และเป็นความรู้ที่ส าคญั ประกอบด้วย 

1. ความรู้เก่ียวกบัการปฏิบตัิงานและการสง่เสริมด้านการเรียนการสอน เพื่อการผลติบณัฑิตอยา่งเป็นมืออาชีพ 

2. ความรู้เก่ียวกบัการบริหารจดัการด้านการวิจยั 

ประเด็นความรู้ส าหรับการจัดการความรู้ 

 คณะนิติศาสตร์เป็นคณะที่เน้นการเรียนรู้และการผลิตบัณฑิตเพื่อให้เป็นผู้มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย 

เพื่อให้สามารถน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการประกอบวิชาชีพนกักฎหมายได้อยา่งมีประสทิธิภาพ 

 ประเด็นที่ 1 การผลติบณัฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางด้านกฎหมาย 

 ประเด็นที่ 2 การพฒันาจากการจดัการความรู้เพื่อการน าไปใช้ประโยชน์ด้านการวิจยั 

 ประเด็นที่ 3 การสร้างความร่วมมือกบัหนว่ยงานตา่ง ๆ ในด้านประสบการณ์ทางวิชาชีพ 

 



เป้าหมาย 

1. รวบรวมความรู้ ประสบการณ์ที่เป็นความรู้ซอ่นเร้นในตวับคุลกากรของคณะนิติศาสตร์ และความรู้ที่เป็นความรู

เดน่ชดั ที่มีอยูท่ัง้จากแหลง่ความรู้ภายในและภายนอกคณะ 

2. มีการถ่ายทอดความรู้ในระหวา่งบคุลากรทัง้คณาจารย์และนกัศกึษา 

3. ใช้เทคโนโลยีเพื่อสร้างระบบการจดัเก็บและให้มีการเข้าถึงโดยสะดวก 

4. สร้างกระบวนการมีสว่นร่วมในการจดัการความรู้ เพื่อให้บุคลากรรู้จกัการจัดการความรู้อย่างทัว่ถึง และมีการ

ปฏิบตัิในคณะ 

5. พฒันาเพื่อเป็นองค์กรที่เป็นแหลง่แหง่การเรียนรู้ที่มีประสทิธิภาพ 

บุคลากรเป้าหมาย 

1. คณาจารย์ในคณะที่ท าหน้าที่เก่ียวข้องกบัการผลติบณัฑิตและการวิจยั 

2. นกัศกึษา 

ประเด็นที่ 1 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย 

กิจกรรมการจดัการความรู้ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ กลุม่เป้าหมาย ผู้ รับผิดชอบ เป้าหมาย 

มีการจดัเก็บรวบรวมข้อมลู
ความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ใน
รูปแบบตา่งๆ 

จดัท าพืน้ที่ส าหรับเป็นคลงั
เก็บความรู้ทางด้านนิติศาสตร์ 

Online 

คณาจารย์ 

นกัศกึษา 
คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

เพ่ือเก็บรวบรวมความรู้ และ
ผลงานทางด้านนิตศิาสตร์ที่มีอยู่
อยา่งเป็นระบบ และเข้าถึงได้ 

จดัท าและรวบรวมบนัทกึองค์

ความรู้ (Tutorial) ใน
รูปแบบเอกสารอิเล็กทรอนิกส์ 
ที่บคุลากรอ่ืนสามารถเข้าถึงได้
อยา่งสะดวก 

มีการจดัท า Tutorial 

อยา่งน้อย 1 เร่ือง และ 

upload บนเว็บไซต์ 

คณาจารย์ 

นกัศกึษา 
คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

เพ่ือถ่ายทอดความเช่ียวชาญด้าน
วิชาชีพ อยา่งเป็นรูปธรรม 

การสนบัสนนุการเรียนรู้และ
ถ่ายทอดประสบการณ์ทางด้าน
วิชาชีพ วิชาการระหวา่ง
คณาจารย์ 

มีกิจกรรมการถ่ายทอด

ประสบการณ์ อยา่งน้อย 1 

ครัง้ 

คณาจารย์ 

นกัศกึษา 
คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

เพ่ือให้คณาจารย์สามารถพฒันา
และเรียนรู้ได้จากประสบการณ์
ของแตล่ะคน 

สร้างบรรยากาศในการเรียนรู้
ทัง้ในและนอกชัน้เรียน 

มีโครงการให้นกัศกึษาได้
ท างานร่วมกนันอกหลกัสตูร

อยา่งน้อย 1 โครงการ 

นกัศกึษา คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 

เพ่ือให้เกิดการเรียนรู้ทัง้ในและ
นอกชัน้เรียน 

  

 



ประเด็นที่ 2 การผลิตบัณฑิตที่มีความรู้ความสามารถทางกฎหมาย 

กิจกรรมการจดัการความรู้ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ กลุม่เป้าหมาย ผู้ รับผิดชอบ เป้าหมาย 

จดัท าสิ่งพิมพ์เพ่ือเผยแพร่
ความรู้และประสบการณ์ของ
อาจารย์ในคณะ 

มีการจดัท าสื่อสิ่งพิมพ์รวม
รวมความรู้และประสบการณ์
ของคณาจารย์ เพื่อการ

เผยแพร่อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

คณาจารย์ 

 

คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
คณาจารย์ 

เพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ประโยชน์ 

ฝึกอบรมสมัมนาหรือฝึกอบรม
เชิงปฏิบตัิการที่มีการถ่ายทอด
ความรู้และเปิดโอกาสให้มีการ
แลกเปลี่ยนความรู้หรือเรียนรู้
ร่วมกนั 

มีการถ่ายทอดความรู้ที่ได้จาก
การอบรมหรือเสวนา ที่เปิด
โอกาสให้มีการแลกเปลี่ยน
ความรู้หรือเรียนรู้ร่วมกนั 

อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

คณาจารย์ 

 

คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
คณาจารย์ 

เพ่ือการน าไปใช้ประโยชน์ของ
คณาจารย์ผู้ เข้าร่วม 

 

ประเด็นที่ 3 การสร้างความร่วมมือกับหน่วยงานต่าง ๆ ในด้านประสบการณ์ทางวชิาชีพ 

กิจกรรมการจดัการความรู้ ตวัชีว้ดัความส าเร็จ กลุม่เป้าหมาย ผู้ รับผิดชอบ เป้าหมาย 

การเชิญผู้ มีประสบการณ์มาให้
ความรู้ และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ 

มีโครงการที่เชิญผู้ มี
ประสบการณ์มาร่วมพดูคยุ 
และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ 

อยา่งน้อย 1 ครัง้ 

คณาจารย์ 

นกัศกึษา 

 

คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
คณาจารย์ 

เพ่ือคณาจารย์ได้เพ่ิมเติมความรู้
ใหมแ่ละทนัสมยัผ่าน
ประสบการณ์ของผู้ทรงคณุวฒิุ 

การจดัให้มีการแลกเปลี่ยนด้าน
ประสบการณ์ทางวิชาชีพผ่าน
การท างานร่วมระหวา่ง
ผู้ เช่ียวชาญภายนอก และ
คณาจารย์ในคณะ 

มีกิจกรรมการท างานร่วมกนั
ระหวา่งผู้ เช่ียวชาญทางด้าน
นิติศาสตร์ หรือ
บคุคลภายนอกคณะ และ
คณาจารย์ในคณะ อยา่งน้อย 

1 ครัง้ 

คณาจารย์ 

 

คณะกรรมการ
จดัการความรู้ 
คณาจารย์ 

เพ่ือให้คณาจารย์ได้พฒันาทกัษะ
และความรู้ร่วมกบัผู้ เช่ียวชาญ
หรือบคุคลภายนอก 

 

 


