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รายงานการจัดการความรู้ 

(Knowledge Management) 

คณะนิติศาสตร ์

 
คำนำ 

คณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้เล็งเห็นความสำคัญในการจัดการความรู้ เพ่ือให้เกิดการสะสม

องค์ความรู้ จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างผู้มีประสบการณ์ตรงทั้งจากภายในและภายนอกคณะฯ เพ่ือให้

เกิดการพัฒนานักศึกษาจากกระบวนการเรียนการสอนที่มีประสิทธิภาพ โดยเฉพาะจากเทคนิคการสอนของ

อาจารย์ที่เน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ รวมถึงการ ส่งเสริมให้เกิดการวิจัยในด้านต่างๆของอาจารย์เพื่อการพัฒนาองค์

ความรู้ใหม่ๆซึ่งจะสามารถนำมาถ่ายทอดและเป็นประโยชน์แก่การพัฒนานักศึกษา ดังนั้นคณะนิติศาสตร์จึงได้

มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (tacit knowledge) และได้ถูกนำมารวบรวมเป็นแนวปฏิบัติ

ที่ดีทั้งในด้านการจัดการเรียนการสอน และ การวิจัย ในลักษณะของ explicit knowledge ที่สามารถเผยแพร่

ผ่านระบบของมหาวิทยาลัยแก่บุคลากรของคณะ รวมถึงคณะวิชาฯอ่ืนๆของมหาวิทยาลัยศรีปทุมและ

ประชาชนที่สนใจ ผ่านทาง Website ของคณะนิติศาสตร์ สำหรับการดำเนินการการจัดการความรู้ในปี

การศึกษานี ้เป็นการพัฒนาต่อยอดจากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาท่ีผ่านมา โดยคณาจารย์ของคณะฯได้

นำแนวทางการปฏิบัติที่ดีทั้งในด้านการผลิตบัณฑิต และการวิจัย ไปศึกษาและทดลองใช้  โดยสรุปผลการ

ดำเนินงานในรายงานฉบับนี้ 
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บทท่ี 1 
 กรอบการดำเนินงานการจัดการความรู้คณะนิติศาสตร์ 

 

แผนการจัดการความรู้นี้ได้กำหนดเป็นแนวทางการดำเนินงานด้านการจัดการความรู้เพ่ือประกอบเข้า 

เป็นส่วนหนึ่งของแผนปฏิบัติการประจำปีประจำปีการศึกษา 2563  ของคณะนิติศาสตร์ โดยใช้แนวทาง ตาม

ขั้นตอนของข้อกำหนดในกระบวนการการประกันคุณภาพ ดังนี้  

1. มีการกำหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ของสถาบัน 

อย่างน้อยครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย การดำเนินงาน คณะนิติศาสตร์กำหนด

ประเด็นการจัดการความรู้ในหัวข้อดังนี้ 

- ด้านการผลิตบัณฑิต ในประเด็นของ การจัดการเรียนการสอนและการพัฒนานักศึกษาในยุคโควิด19

ตอน การจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายแบบออนไลน์ 

- ด้านการวิจัย ในประเด็นของ การเพิ่มพูนผลงานทางวิชาการ 

 

2. กำหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยอย่าง 

ชัดเจนตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1  

การดำเนินงาน 

  การจัดการความรู้ทั้งด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัย ประจำปีการศึกษา 2563 นี้ได้ 

กำหนดกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ คือ บุคลากรอาจารย์ ของคณะนิติศาสตร์ 

 

3. แบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้และทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง ซึ่งเป็นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัว

คน (Tacit Knowledge) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติที่ดีตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 และเผยแพร่ไปสู่

กลุ่มเป้าหมายที่ กำหนด  

การดำเนินงาน  

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit Knowledge) ผ่าน 

กิจกรรมต่างๆ ทั้งการประชุม การสัมมนาภายในคณะฯ การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งกิจกรรม 

อ่ืนๆ 
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4. รวบรวมความรู้ตามประเด็นความรู้ที่กำหนดในข้อ 1 ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคลและแหล่งเรียนรู้อื่นๆ จัดทำเป็น

แนวปฏิบัติที่ดีและทำเป็นความรู้ที่ชัดแจ้งโดยเผยแพร่เป็นลายลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge)  

การดำเนินงาน  

การรวบรวมความรู้ และจัดทำเป็นแนวปฏิบัติที่ดีที่เป็นลายลักษณ์อักษร ในรูปแบบต่างๆ 

เช่น รายงานสรุปการดำเนินงานโครงการกิจกรรม รายงานการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) และบันทึกสรุปแนวปฏิบัติที่ดี  

 

4. มีการนำความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้ในปีการศึกษาปัจจุบันหรือปีการศึกษาที่ผ่านมา ที่เป็นลาย 

ลักษณ์อักษร (Explicit Knowledge) และจากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง (Tacit 

Knowledge) ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

การดำเนินงาน  

มีการนำแนวทางปฏิบัติที่ดี รวมถึงองค์ความรู้ที่เกิดขึ้นไปใช้ปฏิบัติจริง ในด้านการเรียนการ

สอน  การพัฒนานักศึกษา รวมถึงการวิจัย 
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บทท่ี 2 
 การดำเนินงานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

ความรู้ที่ฝังอยู๋ในคน (Tacit Knowledge) 

คณะนิติศาสตร์ได้มีกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Tacit Knowledge ตามประเด็นหัวข้อที่กำหนด ใน

ด้านการจัดการเรียนการสอน  การพัฒนานักศึกษาและ การพัฒนาการดำเนินงานวิจัย ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

 

กิจกรรม การดำเนินงาน 

การเรียน

การสอน

การพัฒนา 

นศ. 

วิจัย 

 

การ 

ปฏิบัติ 

งาน 

โครงการ

แลกเปลี่ยน

เรียนรู้การ

จัดการเรียนการ

สอนด้าน

กฎหมายใน

ศตวรรษท่ี 21  

ตอน การจัดการ

เรียนการสอน

ด้านกฎหมาย

แบบออนไลน์ 

โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายใน

ศตวรรษท่ี 21ตอน การจัดการเรียนการสอนด้านกฎหมายแบบ

ออนไลน์ ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ ระหว่าง

บุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพ่ือสนับสนุนคณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน 3 วิทยาเขต ให้ปรับเปลี่ยนวิธีการสอน วิธีการ

บรรยาย ในชั้นเรียนวิชากฎหมายของนักศึกษาคณะนิติศาสตร์ การ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้นี้ก่อให้เกิดองค์ความรู้ ตลอดจนการพัฒนาการ 

เรียนการสอนแก่นักศึกษา โดยเฉพาะอย่างยิ่งมีการวางนโยบายของ

คณะในการเรียนการสอนออนไลน์ยุคโควิด19 คณะกำหนดนโยบายว่า

การเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จะไม่มีการบรรยายเพียงอย่าง

เดียวอาจารย์ผู้สอนจะต้องมีรูปแบบหรือวิธีการสอนอ่ืนๆเพ่ิมเติมใน

การเรียนการสอนนอกจากการบรรยาย โดยใช้ร่วมกับการบรรยายใน

คาบเรียนหรือในรายวิชา  

 

X  X 
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โครงการเพ่ิมพูน

ผลงานด้าน

วิชาการ 

โครงการเพ่ิมพุนผลงานด้านวิชาการนี้ได้จัดให้มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ประสบการณ์ ระหว่างบุคลากรคณะนิติศาสตร์ เพ่ือสนับสนุน

คณาจารย์ของคณะนิติศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีปทุม ใน 3 วิทยาเขต ได้

เข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ  หรือเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการในระดับที่

สูงขึ้นโดย เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างคณาจารย์ในด้านการทำ

วิจัย และการเขียนบทความวิชาการและบทความวิจัย  ซึ่งอาจารย์

วิทยาเขตชลบุรีและบางเขนได้ร่วมมือกันทำวิจัย  

 X  

กิจกรรม การดำเนินงาน 
พัฒนา 

นศ. 

วิจัย 

 

การ 

ปฏิบัติ 

งาน 

การดำเนินงาน 

โครงการ SPU 

LAW FAMILY 

เป็นการพัฒนาการให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาอย่างมีประสิทธิภาพ โดย

ทีม อาจารย์ที่ปรึกษาที่ได้รับการคัดเลือก มีการแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ การให้คำปรึกษาทั้งด้านการเรียน การปรับตัวในรั้ว

มหาวิทยาลัยรวมทั้งเรื่องส่วนตัว โดยมีการประชุมเพ่ือพัฒนาแนวทาง

ปฏิบัติที่ดี 

X   

การประชุม 

ผู้บริหาร และ 

บุคลากร คณะฯ 

ในการประชุมได้มีการรายงานปัญหาอุปสรรคในการ ดำเนินงานของ

คณะฯ ในประเด็น การเรียนการสอนและการพัฒนา นักศึกษา การ

พัฒนาการดำเนินงานวิจัย และการขอตำแหน่งทาง วิชาการ เพื่อที่

ประชุมร่วมพิจารณาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและ นำมาสู่แนวทาง

ปฏิบัติที่เหมาะสม 

X X X 
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ภาพตัวอย่างการดำเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

TacitKnowledge 

 

การดำเนินโครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การจัดการเรียนการสอนด้าน

กฎหมายในศตวรรษที่ 21  ตอน การจัดการเรียนการสอนด้าน

กฎหมายแบบออนไลน์ และโครงการเพ่ิมพูนผลงานด้านวิชาการ  

 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านระบบZOOM 

 
 

 

 



 

8  
  

 
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กับมหาวิทยาลัย 
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บทท่ี 3 

 ความรู้ที่ชัดแจ้ง explicit knowledge 
 

คณะนิติศาสตร์ได้มีการรวบรวมองค์ความรู้เป็น Explicit Knowledge และเผยแพร่อย่างเป็น ระบบ

ในรูปแบบช่องทางต่างๆดังนี้ 

 

Explicit Knowledge กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ 

รายงานการจัดการความรู้  

คณะนิติศาสตร์ ปีการศึกษา 

2563 

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ คณะนิติศาสตร์ได้จัดทำสรุปรายงานการ

ดำเนินการการจัดการความรู้ประจำปี เพื่อ

บันทึกเป็น explicit knowledge การ

ดำเนินงานในรอบปี  เพ่ือประโยชน์สำหรับ

บุคลากรของคณะฯในการศึกษาถึงแนวทาง

ปฏิบัติที่ดีในด้านการเรียนการสอนและการ

ทำวิจัย โดยเผยแพร่ไว้ในเวปไซด์ของคณะ 

บันทึก ความรู้จากการ 

อบรมสัมนา 

คณาจารย์คณะ 

นิติศาสตร์  

คณะไดจ้ัดเก็บสรุปความคิดเห็นและเอกสาร

ต่างๆ จากการอบรมสัมนาที่บุคลากรของคณะ

เข้าร่วม 

แนวทางการให้คำปรึกษา 

และหน้าที่อาจารย์ที่ปรึกษา 

อาจารย์ที่ปรึกษาของคณะ

นิติศาสตร์ 

เอกสารของคณะนิติศาสตร์ การดำเนินการ 

SPU LAW FAMILY 
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Explicit Knowledge กลุ่มเป้าหมาย การเผยแพร่ 

แนวปฏิบัติที่ดี ในการ 

จัดการเรียนการสอน 

 

อาจารย์คณะนิติศาสตร์รวมถึง

อาจารย์คณะอื่นๆใน

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และบุคคล

ทั่วไป 

- เอกสารสรุปแนวปฏิบัติที่ดีด้าน

การจัดการเรียนการสอน

กฎหมายในศตวรรษที่21ตอน  

การจัดการเรียนการสอนด้าน

กฎหมายแบบออนไลน์ 

ลง WEBSITE คณะนิติศาสตร์ 

แนวปฏิบัติที่ดีในการ

ดำเนินงานด้านวิจัย  

อาจารย์คณะนิติศาสตร์และ

บุคคลทั่วไป 

เอกสารสรุปแนวปฏิบัติที่ดีด้านการวิจัยโดย

สรุปการระดมความคิดเห็นจากโครงการ

พัฒนาคณาจารย์สู่ตำแหน่งทางวิชาการ ลง

WEBSITE คณะนิติศาสตร์ 

บทความวิจัย บทความ 

วิชาการ 

คณาจารย์ และนักศึกษาของ 

มหาวิทยาลัยศรีปทุม และ 

ผู้สนใจทั่วไป 

ได้มีการรวบรวมผลงานทางวิชาการของ

คณาจารย์คณะนิติศาสตร์ ไว้ใน ระบบ 

online ซึ่งผู้สนใจสามารถเข้าศึกษาได้ได้

อย่างเป็นระบบ (SPU-Knowledge Bank) 

 

 

 

 

 

 

http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
http://dllibrary.spu.ac.th:8080/dspace/handle/123456789/31
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ตัวอย่างช่องทางเผยแพร่ Explicit Knowledge 

Website ของคณะฯ มีส่วนของ Knowledge Management  
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บทท่ี 4 

การนำองค์ความรู้นำไปใช้ 
 

จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในกระบวนการจัดการความรู้ คณะนิติศาสตร์ได้นำองค์ความรู้ต่างๆ 

ไปประยุกต์ใช้ในการดำเนินงานด้านการเรียนการสอนและพัฒนานักศึกษา และ การวิจัยซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้ 

โครงการ ประเด็นความรู้ แนวปฏิบัติที่ดี การนำมาใช้ประโยชน์ 
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โครงการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู้

การจัดการเรียน

การสอนด้าน

กฎหมายใน

ศตวรรษท่ี 21  

ตอน การจัดการ

เรียนการสอนด้าน

กฎหมายแบบ

ออนไลน์ 

 

 

ด้านการผลิต 

บัณฑิต 

การจัดการเรียนการสอน 

โดยเน้นผู้เรียนเป็นสำคัญ 

ด้วยเทคนิคต่างๆ ที่ทำให้

นักศึกษาเกิดการเรียนรู้ผ่าน

ช่องทางออนไลน์ ในช่วงโค

วิด 19 อย่างมีประสิทธิภาพ 

พัฒนาด้านการเรียนการสอน โดยใช้

แพล็ตฟอร์มออนไลน์ที่เหมาะสม

และปรับเปลี่ยนรูปแบบการสอน

ใหมค่ือคณะได้กำหนดนโยบายใน

การเรียนการสอนผ่านระบบ

ออนไลน์จะไม่มีการบรรยายเพียง

อย่างเดียวอาจารย์ผู้สอนจะต้องมี

รูปแบบหรือวิธีการสอนอ่ืนๆเพ่ิมเติม

ในการเรียนการสอนนอกจากการ

บรรยาย โดยใช้ร่วมกับการบรรยาย

ในคาบเรียนหรือในรายวิชา  

 

การดำเนินการ 

โครงการ SPU 

LAW FAMILY 

 

 

ด้านการผลิต 

บัณฑิต 

 แนวทางการให้คำปรึกษา

โดยพัฒนาแนวทางการให้

คำปรึกษาของอาจารย์ที่

ปรึกษาให้มีเอกภาพและ

เป็นไปในทิศทางเดียวกัน 

การให้คำปรึกษาแก่นักศึกษาใน การ

ลงทะเบียนเรียน โดยเฉพาะ 

กลุ่มท่ีเรียนตกแผนการเรียน 

 

โครงการเพ่ิมพูน

ผลงานด้านวิชาการ 

ด้านการวิจัย พัฒนาการขอทุนวิจัยจาก

ภายนอก  เพ่ือให้มีข้อมูลใน

การหาแหล่งทุนวิจัยจาก

ภายนอก  และเมื่อได้ทุน

แล้วสามารถดำเนินการตาม

ขั้นตอนที่มหาวิทยาลัย

กำหนด 

ใช้เป็นกรอบปฏิบัติในการขอทุนวิจัย

จากภายนอกและ มีความร่วมมือกัน

ทำวิจัยระหว่างอาจารย์แต่ละวิทยา

เขต   
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บทท่ี 5 

ผลสรุป KM 
 

   ในปีการศึกษา 2563 คณะนิติศาสตร์  มหาวิทยาลัยศรีปทุม ได้นำแนวทางในการจัดการ

ความรู้มาใช้ในการพัฒนาการเรียนการสอน อีกท้ังเป็นการพัฒนาทั้งอาจารย์และพัฒนานักศึกษา โดยเน้นการ

จัดการศึกษาแบบ ACTIVE LEARNING   โดยให้ผู้เรียนมีสว่นร่วมและสนุกสนานกับกิจกรรมการเรียนการสอน

และปรับบทบาทของผู้สอนมาเป็นผู้สนับสนุนและเป็นแหล่งความรู้ แต่ยังคงปฏิบัติตามแนวทาง SOCIAL 

DISTANCE อย่างเคร่งครัด   นอกจากนี้คณะนิติศาสตร์ยังได้เน้นการจัดการความรู้เกี่ยวกับการเรียนการสอน

กฎหมายในศตวรรษที่ 21 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนกฎหมายเพ่ือเปรียบเทียบลักษณะการ

เรียนการสอนและเทคนิคการสอนของอาจารย์แต่ละคนในยุคโควิด 19   หลังจากมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

ร่วมกันแล้วมีกระบวนการต่อยอดดังนี้ 

1. คณะกำหนดนโยบายการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์จะไม่มีการบรรยายเพียงอย่างเดียวอาจารย์ผู้สอน

จะต้องมีรูปแบบหรือวิธีการสอนอ่ืนๆเพ่ิมเติมในการเรียนการสอนนอกจากการบรรยาย โดยใช้ร่วมกับการ

บรรยายในคาบเรียนหรือในรายวิชา  

2. เมื่ออาจารย์แลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการเรียนการสอนร่วมกันแล้ว อาจารย์แต่ละคนจะไปค้นหาวิธีและ

เทคนิคใหม่ๆเพ่ือนำมาใช้กับการเรียนการสอนในรายวิชาที่ตนเป็นผู้รับผิดชอบ 

3. เมื่อนำเทคนิคใหม่มาทดลองใช้ได้ผลเป็นประการใด  จะกลับมาพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกับอาจารย์

ในคณะเพ่ือพัฒนาการเรียนการสอนของตนในครั้งต่อไป 

4.หากเทคนิคนั้นได้ผลตอบรับที่ดีก็จะมีการเผยแพร่เพ่ือให้อาจารย์ท่านอ่ืนๆนำไปใช้ต่อไป 

   สำหรับด้านการวิจัยนั้น เมื่อมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการวิจัยร่วมกันแล้ว ผู้ที่เข้าร่วมโครงการก็นำ

ความรู้ที่ได้รับเขียนเป็นข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนวิจัยจากภายนอกมหาวิทยาลัย  โดย อ.ปภาดา  ประมาณ

พล จากวิทยาเขตขอนแก่น  และ ผศ.ดร.ช้องนาง วิพุทธานุพงษ ์จากบางเขน  ไดร้่วมกันนำความรู้ที่ได้รับ

เขียนข้อเสนอโครงการเพ่ือขอทุนวิจัยภายนอก  ซึ่งเป็นการร่วมมือกันทำวิจัยระหว่างอาจารย์ในแต่ละวิทยา

เขต 

 

ตัวอย่างรายวิชาที่ใช้การสอนแบบ ACTIVE LEARNING 
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การเรียนการสอนในช่วงโควิด 19สอน โดยผ่านระบบZOOM 

 

 


