
 
 

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏบ้ำนสมเด็จเจ้ำพระยำ 
ที ่ ๑๙/๒๕๖๑ 

เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM TEAM) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๐ 

……………………………………………………… 
 

ตำมพระรำชกฤษฎีกำว่ำด้วยหลักเกณฑ์และวิธีกำรบริหำรกิจกำรบ้ำนเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มำตรำ ๑๑ 
ก ำหนดไว้ว่ำ ส่วนรำชกำรมีหน้ำที่พัฒนำควำมรู้ในส่วนรำชกำร เพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  
อย่ำงสม่ ำเสมอ โดยต้องรับรู้ข้อมูลข่ำวสำรและสำมำรถประมวลผลควำมรู้ในด้ำนต่ำง  ๆ เพ่ือน ำมำประยุกต์ใช้
ในกำรปฏิบัติรำชกำรได้อย่ำงถูกต้อง รวดเร็ว และเหมำะสมกับสถำนกำรณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนำ
ควำมรู้ ควำมสำมำรถ สร้ำงวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของข้ำรำชกำรภำยในสังกัดให้เป็นบุคลำกรที่มี
ประสิทธิภำพและมีกำรเรียนรู้ร่วมกัน ประกอบกับกำรประเมินคุณภำพภำยใน ระดับอุดมศึกษำ ได้ก ำหนด   
ตัวบ่งชี้และเกณฑ์กำรประเมินในองค์ประกอบที่ ๕ กำรบริหำรจัดกำร ตัวบ่งชี้ ๕.๑ กำรบริหำรของสถำบัน  
เพ่ือกำรก ำกับติดตำมผลลัพธ์ตำมพันธกิจ กลุ่มสถำบันและเอกลักษณ์ของสถำบัน ตำมเกณฑ์มำตรฐำนใน     
ข้อที่ ๕ ว่ำด้วยกำรก ำกับติดตำมส่งเสริมสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนในสถำบันมีกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  
ตำมระบบ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย จึงขอแต่งตั้งบุคคลต่อไปนี้    
เป็นคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM TEAM) ดังต่อไปนี้ 

 

 ๑.   กรรมกำรอ ำนวยกำร ประกอบด้วย 
๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ลินดำ   เกณฑ์มำ ประธำนกรรมกำร 
๒.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย   มหำบรรพต กรรมกำร 
๓.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิโฬฏฐ์   วัฒนำนิมิตกูล กรรมกำร 
๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พิษณุ   บำงเขียว กรรมกำร 
๕.  รองศำสตรำจำรย์ปรียำนุช   กิจรุ่งโรจน์เจริญ กรรมกำร 
๖.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลำวัลย์ ฟุ้งขจร กรรมกำร 
๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชลิต วณิชยำนันต์ กรรมกำร 
๘.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณุศณี   มีแก้วกุญชร กรรมกำร 
๙.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุพัตรำ   วิไลลักษณ์ กรรมกำร 
๑๐.  อำจำรย์ ดร.สวัสดิ์ ทองสิน กรรมกำร 
๑๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สำยัณ พุทธลำ กรรมกำร 
๑๒.  อำจำรย์มรกต ภู่ทอง กรรมกำร 
๑๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชียร   อินทรสมพันธ์ กรรมกำร 
๑๔.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ชลลดำ พงศ์พัฒนโยธิน กรรมกำร 
๑๕.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.สำธิต   โกวิทวที กรรมกำร 
๑๖.  อำจำรย์ ดร.ไพฑูรย์ มำกสุข กรรมกำร 
๑๗.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อำรีวรรณ เอ่ียมสะอำด กรรมกำร 
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๑๘.  อำจำรย์ ดร.อนุรักษ์ บุญแจะ กรรมกำร 
๑๙.  นำงสำวอรุณี คูว่ิมล กรรมกำร 
๒๐.  อำจำรย์ ดร.ปวิช ผลงำม กรรมกำร 
๒๑.  อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร โชติรัตนศักดิ ์ กรรมกำร 
๒๒.  อำจำรย์ทวีศักดิ์ จงประดับเกียรติ กรรมกำร 
๒๓.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ กรรมกำร 
๒๔.  รองศำสตรำจำรย์ ดร.พนอเนื่อง สุทัศน์ ณ อยุธยำ กรรมกำร 
๒๕.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รังสรรค์ บัวทอง กรรมกำร 
๒๖.  อำจำรย์ธีรถวัลย์ ปำนกลำง กรรมกำร 
๒๗.  อำจำรย์พรรณำ พูนพิน กรรมกำร 
๒๘.  นำงสำววรรณดี อัศวศิลปกุล กรรมกำร 
๒๙.  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่ : ๑. ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  ควบคุม ติดตำม และอ ำนวยควำมสะดวก      
ในกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนให้ เป็นไปด้วย              
ควำมเรียบร้อย 

 ๒. ให้ค ำแนะน ำ ข้อเสนอแนะ แก่คณะกรรมกำร เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
  

 ๒.   คณะกรรมกำรด ำเนินงำน ระดับหน่วยงำน ประกอบด้วย 
 ๒.๑ คณะกรรมกำรด ำเนินงำนคณะครุศำสตร์ 

๑. อำจำรย์ ดร.ศศิกัญชณำ  เย็นเอง ประธำนกรรมกำร 
๒. อำจำรย์ ดร.ณัฐมน   พันธุ์ชำตรี กรรมกำร 
๓. อำจำรย์ ดร.ธนภัทร  จันทร์เจริญ กรรมกำร 
๔. นำงสำวจิรฐำทิพย์  วัฒนพำนิช กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    

๒.๒ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 
๑. อำจำรย์อภิญญำ   หนูมี ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์ ดร.ทชชยำ   วนนะบวรเดชน์ กรรมกำร  
๓. นำงสำวณัฐกำญจน์   รัตนพันธ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๓ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคณะวิทยำกำรจัดกำร 
๑. อำจำรย์ณัฐพนธ์  เกษสำคร ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์สุเมธ  ใจเย็น กรรมกำร  
๓. นำงสำวบุญถึง  สัมมำโภชน์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๔ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะรัตน์   จิตรภิรมย์ ประธำนกรรมกำร  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ธิดำ   อมร กรรมกำร  
๓. นำงสำวธัญญำรัตน์   จีนหลี กรรมกำรและเลขำนุกำร  
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 ๒.๕ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรวิทยำลัยกำรดนตรี 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อัมรินทร์  แรงเพ็ชร ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์จีระพันธ์  อ่อนเถื่อน กรรมกำร  
๓. นำงสำววรินฤทัย  พินิจ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 
 ๒.๖ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรบัณฑิตวิทยำลัย 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำปี  คงอินทร์ ประธำนกรรมกำร  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภำพร  ศรีหำม ี กรรมกำร  
๓. นำงสำวสรัลรัตน์  รุ่งแสง กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๗ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี 
๑. นำงสำววรรณดี   อัศวศิลปกุล ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยอภิชำติ    สิงห์ชัย กรรมกำร  
๓. นำยอินกำญจน์   เศรษฐศิวนนท์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๘ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักคอมพิวเตอร์ 
๑. อำจำรย์วิชุณี  สำรสุวรรณ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำยวีรวุฒิ  ฉัตรธนโชติกุล กรรมกำร  
๓. นำยจักรพงศ์  จิตรแก้ว กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  

 ๒.๙ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เผด็จ ก๋ำค ำ ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์หทัยรัก ตุงคะเสน กรรมกำร  
๓. นำงสำวรสสุคนธ์ อุดมศรี กรรมกำรและเลขำนุกำร  

  

 ๒.๑๐ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
๑. อำจำรย์จันทรัศมิ์ สิริวุฒินันท์ ประธำนกรรมกำร 
๒. นำงสำวอำรีวรรณ รวยดี กรรมกำร 
๓. นำงสำวจำนุกำร เสนีย์วงศ์ ณ อยุธยำ กรรมกำรและเลขำนุกำร 

    
 ๒.๑๑ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักวิเทศสัมพันธ์และเครือข่ำยอำเซียน 

๑. อำจำรย์ ดร.สุทิพย์พร  โชติรัตนศักดิ ์ ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์ธีรำพร  ปฎิเวธวิทูร กรรมกำร  
๓. นำงสำวอธิษฐำน  ศรีลำนุช กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๑๒ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักกิจกำรนิสิตนักศึกษำ 
๑. อำจำรย์ธีรถวัลย์  ปำนกลำง ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เชิดศิริ  นิลผำย กรรมกำร 
๓. นำยเอกพงษ์    พร้ำวไธสง กรรมกำรและเลขำนุกำร 
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 ๒.๑๓ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักประชำสัมพันธ์และสำรสนเทศ 
๑. อำจำรย์พรรณำ  พูนพิน ประธำนกรรมกำร  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐดนัย  สิงห์คลีวรรณ กรรมกำร  
๓. นำงสำวนภัสนันท์  สุวรรณวงศ ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๑๔ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม 
๑. อำจำรย์จำริวัฒน์ ศิริอินทร์ ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์ตั้งปณิธำน อำรีย์ กรรมกำร  
๓. นำงสำวสุปรำณี ชมจุมจัง กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๑๕ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกียรติขร  โสภณำภรณ์ ประธำนกรรมกำร  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.นนท์ณธี  ดุลยทวีสิทธิ์ กรรมกำร  
๓. นำงสำวนัชมำ  ซ่งเป็ก กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

 ๒.๑๖ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรศูนย์กำรศึกษำอู่ทองทวำรวดี 
๑. อำจำรย์จำรุกิตติ์ ดิษสระ ประธำนกรรมกำร  
๒. อำจำรย์ธนเดช สอนสะอำด กรรมกำร  
๓. นำงสำวสุนำรี นำคทองอินทร์ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

   ๒.๑๗ คณะกรรมกำรด ำเนินกำรส ำนักสภำมหำวิทยำลัย 
๑. นำงสำวกฤตยำ  สุวรรณไตรย ์ ประธำนกรรมกำร  
๒. นำงสำวภรทิพย์  สกุลชูชำติ กรรมกำร  
๓. นำยจักรชัย  ตระกูลโอสถ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

 

หน้ำที่ : ๑. ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
๒. จัดท ำแผนและปฏิทินกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
๓. ประสำนงำนและสนับสนุนกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้  
๔. รวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้หรือแนวทำงปฏิบัติที่ดีมำประยุกต์ใช้ในกำรปฏิบัติงำน 
๕. จัดให้มีกำรเผยแพร่ควำมรู้ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ให้แก่ผู้อ่ืน  
๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
๗. ปฏิบัติหน้ำที่อ่ืน ๆ ที่ได้รับมอบหมำย 
 

๓.   คณะกรรมกำรก ำกับ ติดตำมกำรด ำเนินกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ ประกอบด้วย 
๑.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย มหำบรรพต ประธำนกรรมกำร 
๒.  อำจำรย์ ดร.เพ็ญพร ทองค ำสุก รองประธำนกรรมกำร 
๓.  นำงสำวขนิษฐำ พ่ึงประจวบ กรรมกำร 
๔.  นำงพิชยภัคร์ สิงจำนุสงค ์ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๕.  นำงสำวจิระวรรณ ยืนยั่ง กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

หน้ำที่ : ๑. ถ่ำยทอดคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยสู่กำรปฏิบัติไปยัง  
    หน่วยงำนต่ำง ๆ 



 -๕- 

๒. ก ำกับดูแล สนับสนุน ติดตำมกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยและ
หน่วยงำน 

๓. สรุปผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เสนอคณะผู้บริหำรมหำวิทยำลัย และน ำผล         
กำรด ำเนินงำนมำปรับปรุงพัฒนำในปีต่อไป 

 
 ทั้งนี ้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป จนกว่ำจะมีกำรเปลี่ยนแปลง                   
 

สั่ง  ณ  วันที่  ๑๕  มกรำคม พ.ศ. ๒๕๖๑    
 
 
 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมหมำย  มหำบรรพต) 
รองอธิกำรบดี 

                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             
 
 
 
 


