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ค ำสั่งคณะวิทยำกำรจัดกำร 
ที่  ๓๘๐/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM) คณะวิยำกำรจัดกำร 
ประจ ำปีงบประมำณ  พ.ศ. ๒๕๖๓ 

............................................. 
 ตำมที่พระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ ำนเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มำตรำ 
๑๑ ว่ำ “ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์กำรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำง
สม่ ำ เ ส มอ . . .” ร วมทั ้ง มห ำว ิทย ำล ัยที ่ก ำ หนด ให ้ท ุกหน ่ว ย ง ำนม ีก ำ รด ำ เ น ิน กำ รจ ัด กำ รคว ำมรู ้  
โดยเน้นให้เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร เพื่อให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของคณะวิทยำกำรจัดกำร 
เป็นไปด้วยควำมเหมำะสม สอดคล้องกับพระรำชกฤษฎีกำและนโยบำยของมหำวิทยำลัย คณะวิทยำกำร
จัดกำร จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้  
 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทีป     วจีทองรัตนำ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิสิษฐ์       พจนจำรุวิทย ์ กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.สมศักดิ์                   คล้ำยสังข ์ กรรมกำร 
๔. อำจำรย์ ดร.กฤษณะ                  เชื้อชัยนำท กรรมกำร 
๕. อำจำรย์สุพัตรำ                        กำญจโนภำส กรรมกำร 
๖. อำจำร์ย ดร.หุดำ                      วงษ์ยิ้ม 
๗. อำจำรย์ ดร.ยุทธภูมิ                   ธนำกิจบริสุทธิ์                     
๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์พยนต์ธร         ส ำเร็จกิจเจริญ  
๙. อำจำรย์กนกวรรณ                     แก้วประเสริฐ 
๑๐. อำจำรย์รัศมี                          รัตนอุบล 
๑๑. อำจำรย์ชุติมำ                        คล้ำยสังข์ 
๑๒. อำจำรย์พิชำมณต์                   ชำญสุไชย  
๑๓. อำจำรย์พัชรำภรณ์                  เลขยันต ์
๑๔. อำจำรย์ ดร.มนันยำ                 มีนคร 
๑๕. อำจำรย์ ดร.เอกพล                 เธียรถำวร 
๑๖. อำจำรย์กัญภัส                       อู่ตะเภำ 
๑๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ธนิต            พฤกธรำ 
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๑๘. อำจำรย์ปิติมนัส                       บรรลือ 
๑๙. อำจำรย์นิติธร                         อุ้นพิพัฒน์ 
๒๐. นำงสำวนิภำวรรณ                    ธำรำศักดิ์ 
๒๑. นำงสุวิมล                              วจีทองรัตนำ 
๒๒. นำงสำวธิดำรัตน์                      รุ่งเรืองชัยคงม ี
๒๓. นำงสำวอรวรรณ                      บริบำล 
๒๔. นำงสำวปทุมวดี                       นิน ำ 
๒๕. นำงสำวอรรถจิรำ                     สงจันทร์ 
๒๖. นำงสำววีณำ                          กัณหญีต 
๒๗. นำงสำวมำลัยพรรณ                 ปั้นทรัพย์ 
๒๘. นำงสำวสำยบัว                       นนท์ศิลำ 
๒๙. นำงสำวณัฏฐิญำ                      นชุนำง 
๓๐. นำงสำวดำรำรัตน์                     ซื่อสัตย์ 
๓๑. นำยสมภพ                             บุญคุ้ม 
๓๒. นำงสำวอัจฉรำ                        สีลำดเลำ 
๓๓. นำงสำวพจนำ                         พัดใย 
๓๔. นำยฉัตรลิขิต                          นิ่มงำม 
๓๕. นำยสิริธนธรำธร                      จริทีปต์ธนชำติ 
๓๖. นำยวชิรศักดิ์                          ถิ่นทวี 
๓๗. นำงสำวกันยำกร                      สุจริตเนติกำร 
๓๘. นำงสำวสุลำวรรณ                    เพ็ชรแอง 
๓๙. นำงสำวเกศิณี                         นธิิสิริประไพ 
๔๐. นำงสำวพัชรี                           ทรัพย์ประเสริฐ 
๔๑. นำงนัษนันท์                           ทิพวัลย์ 
๔๒. นำงสำวจำรุณี                         สนน้อย 
๔๓. นำงสำววำสนำ                        แสงพรหม 
๔๔. นำยประจวบ                          ทอสำร     
๔๕. นำงสำวปุณรภำ                      ประดิษฐพงษ์ 
๔๖. นำยกำญจน์มนัส                     หมื่นสังข์ 
๔๗. นำงสำวพัชรำภรณ์                   สีลำดเลำ 
๔๘. นำยวรเชษฐ์                           เอี่ยมม่ัน 
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๔๙. นำยนำวิน                             ศรีแสง 
๕๐. นำงสำวภคพร                        เดชอนันต์ 
๕๑. นำงสำวปิยะกำญจน์                 อภิชัยกุล 
๕๒. นำยนพพล                            สินสืบผล 
๕๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ชำรวี       บุตรบ ำรุง 
๕๔. นำงสำวดวงเนตร                     สำระสมบัติ 

กรรมกำร 
กรรมกำร 
กรรมกำร 
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กรรมกำรและเลขำนุกำร 
กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

  
ให้คณะกรรมกำรดังกล่ำวมีหน้ำที่ควำมรับผิดชอบ ดังนี้ 

๑. ทบทวน/ก ำหนดแนวทำงกำรจักำรควำมรู้ของหน่วยงำน 
๒. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
๓. ส่งเสริม สนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำน ก ำกับ ติดตำมเพื่อให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปตำม

นโยบำยและแผนกำรจัดกำรควำมรู้ที่ด ำหนด 
๔. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ 
๕. ติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
๖. รวบรวมและรำยงำนผลควำมก้ำวหน้ำกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือเสนอต่อผู้บริหำรของหน่วยงำนได้รับ

ทรำบ 
๗. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้  

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

 
                                              สั่ง  ณ  วันที่  ๘ สิงหำคม ๒๕๖๒ 
      

                                                      
                                       (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประทีป  วจีทองรัตนำ) 
                                                  คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร 

 


