
 
 
 

 
ค ำสั่งมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 

ที่ ๓๔๕๙ /๒๕๖๑ 
เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ 

.................................................................... 
 

  เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยสวนดุสิตมีประสิทธิภำพเป็นไปอย่ำงเป็นระบบ
ต่อเนื่อง และช่วยให้กำรปฏิบัติงำนของมหำวิทยำลัยบรรลุผลส ำเร็จตำมแผนกลยุทธ์ของมหำวิทยำลัย ปี ๒๕๖๑ 
มหำวิทยำลัยจึงแต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ในกำรด ำ เนินกำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรเป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้และองค์กรนวัตกรรม มหำวิทยำลัยสวนดุสิต ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๖๑ ดังต่อไปนี้  
 

๑.ที่ปรึกษาคณะท างานการจัดการความรู้ 
๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.เหม ทองชัย  
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.ประศำสน์  นิยม  
๓. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.พรภัทร  อินทรวรพัฒน์ 

   

 ๒. คณะท างานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน  
 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พิทักษ์ จันทร์เจริญ   รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร   ประธำน 
 ๒. ว่ำที่ร้อยตรี ดร.วรำธร  อภิรัตน์   ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนมหำวิทยำลัย    รองประธำน
 ๓. นำยครรชิต  อนุกูล    คณะครุศำสตร์    คณะท ำงำน 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ภริมำ วินิธำสถิตย์กุล  คณะครุศำสตร์    คณะท ำงำน 
 ๕. ดร.ศุภศิริ บุญประเวศ    คณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์    คณะท ำงำน 
 ๖. นำงสำวยุคนธร ปรีวรรณ    คณะมนุษย์ศำสตร์และสังคมศำสตร์    คณะท ำงำน 
 ๗.  ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สำวิตรี กำศสนุก  คณะวิทยำกำรจัดกำร   คณะท ำงำน 
 ๘. นำงสำวศิริพรรณ ฮ้อธิวงศ์   คณะวิทยำกำรจัดกำร   คณะท ำงำน 
 ๙. ผศ.ดร.ฐิตินำถ สุคนเขตร์   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี   คณะท ำงำน 
 ๑๐. นำงสำวจำมรี กลำงคำร   คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  คณะท ำงำน 
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๑๑. นำยอุทัย ช ำนำญกิจ    คณะพยำบำลศำสตร์   คณะท ำงำน 
๑๒. ดร.ชรริน ขวัญเนตร    คณะพยำบำลศำสตร์   คณะท ำงำน 
๑๓. นำงสำวธิติมำ แก้วมณี   โรงเรียนกำรเรือน   คณะท ำงำน 
๑๔. นำงสำวรณิดำ ศรีธนำวรณุ   โรงเรียนกำรเรือน   คณะท ำงำน 

 ๑๕. นำงดวงสุดำ บุญพบ    โรงเรียนกำรเรือน   คณะท ำงำน 
 ๑๖. ดร.ดนุสรณ์ กำญจนวงศ์   โรงเรียนกฏหมำยและกำรเมือง  คณะท ำงำน 
 ๑๗. นำงสำวเต็มใจ มนต์ไธสงค์   โรงเรียนกฏหมำยและกำรเมือง  คณะท ำงำน 

๑๘. ดร.อังค์ริสำ แสงจ ำนงค์    โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร    คณะท ำงำน 
 ๑๙. นำงสำวอมร สำยสังข์   โรงเรียนกำรท่องเที่ยวและกำรบริกำร    คณะท ำงำน 
 ๒๐. นำงสำววภิำดำ แซ่ล้อ   โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ   คณะท ำงำน 
 ๒๑. ดร.ปนรรฐพร ค ำหำญสุนทร   โรงเรียนสำธิตละอออุทิศ   คณะท ำงำน 
 ๒๒. นำงสำวสุคนธ์ทิพย์ หนองโทน   บัณฑิตวิทยำลัย    คณะท ำงำน 
 ๒๓. นำงนวลปรำง รักษำภักดี   บัณฑิตวิทยำลัย    คณะท ำงำน 
 ๒๔. นำงสำวพรสรวง เพ็งพริ้ง   ส ำนักบริหำรกลยุทธ์   คณะท ำงำน 
 ๒๕. นำยเจษฎำภรณ์ สรรคอนุรักษ์  ส ำนักบริหำรกลยุทธ์   คณะท ำงำน 
 ๒๖. นำยธีรบุญ เดชอุดม    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะท ำงำน 
 ๒๗. นำงสำวชัยญำมล เลิศสงครำม   ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  คณะท ำงำน 
 ๒๘. นำงจำรุวรรณ เซ็งแซ่    ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน คณะท ำงำน 
 ๒๙. นำงสำววำสนำ จันทร์จ่ำย   ส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน คณะท ำงำน 
 ๓๐. นำยวัฒนวุฒ ิช้ำงชนะ   สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท ำงำน 
 ๓๑. นำงสำววลัยพร อ่อนน้อมดี   สถำบันภำษำ ศิลปะและวัฒนธรรม  คณะท ำงำน 
 ๓๒. ผศ.ดร.พรพัสนันท์ เดชประสิทธิโชค  สถำบันวิจัยและพัฒนำ   คณะท ำงำน 
 ๓๓. นำงสำวณยดำ ทองศรี   สถำบันวิจัยและพัฒนำ   คณะท ำงำน 
 ๓๔. นำงอำรีวรรณ์ บุญคุ้ม   ส ำนักกิจกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
 ๓๕. นำงสำวแก้วตำ สมิตินันทน์   ส ำนักกิจกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
 ๓๖. นำงมณีนุช เจตน์อำรี             ส ำนักกิจกำรพิเศษ   คณะท ำงำน 
 ๓๗. ดร.วรเวชช์ อ่อนน้อม    ส ำนักงำนวิทยำเขต สุพรรณบุรี  คณะท ำงำน 
 ๓๘. ดร.กวิตำ ปำนล้ ำเลิศ    ส ำนักงำนวิทยำเขต สุพรรณบุรี  คณะท ำงำน 
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๓๙. นำงจันทรำ เลิศอนันต์   ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะท ำงำน
 ๔๐. นำงสำวชนม์นิภำ มณีโชติ    ส ำนักงำนเลขำนุกำรสภำมหำวิทยำลัย คณะท ำงำน 

๔๑. นำยปรำกำร รอดปรีชำ   กองกลำง    คณะท ำงำน
 ๔๒. นำงสำววรรณลักษณ์ โพธิ์น้อย   กองกลำง    คณะท ำงำน 

๔๓. นำยชิษณุพงศ์ ลิ้มจ ำเริญ   กองกฎหมำย    คณะท ำงำน 
๔๔. นำยสุพจน์ ชนะค้ำ    กองกฎหมำย    คณะท ำงำน 
๔๕. นำงสำวสุชำนัน ลัภสวุรรณ   กองคลัง     คณะท ำงำน 

 ๔๖. นำงสำวณฐยำ ศัลย์วิวรรธน์   กองคลัง     คณะท ำงำน 
 ๔๗. นำยทรงเกียรติ ระลึกมูล    กองนโยบำยและแผน   คณะท ำงำน 
 ๔๘. นำยญำณสิทธิ ศิริธนำภรณ์พันธ์   กองนโยบำยและแผน   คณะท ำงำน 
 ๔๙. นำงรัตติกำร วงศ์นิติกร    กองบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน 
 ๕๐. นำยพิริยะ กิมำลี    กองบริหำรงำนบุคคล   คณะท ำงำน
 ๕๑. ดร.นกุล ฤกษ์จริจุมพล   กองพัฒนำนักศึกษำ   คณะท ำงำน 
 ๕๒. นำงสำวนิรมำน ชื่นศิลป ์   กองพัฒนำนักศึกษำ   คณะท ำงำน 
 ๕๓. นำงสำวอำริสำร์ ธำรำภมูิภำณุพัฒน์  กองอำคำรและสถำนที่   คณะท ำงำน 
 ๕๔. นำยสกล โพฉลำด    กองอำคำรและสถำนที่   คณะท ำงำน 
 ๕๕. นำงสำวอัจจิมำ รจิตำนนท์   กองวิเทศสัมพันธ์    คณะท ำงำน
 ๕๖. นำงสำวนิอัสรำ เจ๊ะอูเซ็ง   กองวิเทศสัมพันธ์    คณะท ำงำน 
 ๕๗. ดร.ณัฏฐนชิ สิริสัจจำนุรกัษ์   กองประชำสัมพันธ์   คณะท ำงำน 
 ๕๘. นำยไพศำล คงสถิตสถำพร   กองประชำสัมพันธ์   คณะท ำงำน 

๕๙. นำงสำวศรันยำ ฟูเผ่ำ    ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ คณะท ำงำน 
 ๖๐. นำงสำวจันทร์รวี ลบแยม้   ศูนย์บริกำรสื่อและสิ่งพิมพ์กรำฟฟิคไซท์ คณะท ำงำน 
 ๖๑. นำงสำวเอมอร  ศรีเกษม   ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์   คณะท ำงำน 
 ๖๒. ดร.สชุรินทร์  พีรยำนันท์   ศูนย์พัฒนำทุนมนุษย์   คณะท ำงำน 

๖๓. นำงสำวสิรินดำ เสวตสมบูรณ์   สวนดุสิตโพล    คณะท ำงำน 
๖๔. นำงสำวยุพำพร มำชม   สวนดุสิตโพล    คณะท ำงำน 
๖๕. นำงจันทร์จนำ ศิริพันธ์วัฒนำ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท ำงำน 
๖๖. นำงสำวสุภำวิตำ สมใจ   สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่   คณะท ำงำน 
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 ๖๗. นำยวิกรำนต์ ผดุงวิเชียร   ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำร  คณะท ำงำน  
 ๖๘. นำงสำวอังคณำ สีหะวงษ์   ศูนย์บริกำรทดสอบทำงวิชำกำร  คณะท ำงำน 

๖๙. ดร.ขวัญนภำ สุขคร    ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง  คณะท ำงำน 
 ๗๐. นำยสิรณัฐเศรษฐ สุภำจนัทรสุข  ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง  คณะท ำงำน 
 ๗๑. นำงวำสนำ จักร์แก้ว    ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ล ำปำง  คณะท ำงำน 
 ๗๒. นำงสำวปรีดำ แซ่เล้ำ    ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง หัวหิน  คณะท ำงำน 
 ๗๓. ว่ำที่พันตรี ดร.ชำญชัย ผงุศิริ   ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง หัวหิน  คณะท ำงำน 

๗๔. ดร.สฤษดิ์ ธัญกิจจำนุกิจ   ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท ำงำน 
๗๕. นำงสำวอินทิรำ  ไพรัตน์   ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง ตรัง  คณะท ำงำน 
๗๖. ว่ำที่ร้อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยำทัศน์กร ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก  คณะท ำงำน 
๗๗. นำยศุภพล กิจศรีนภดล   ศูนย์กำรศึกษำนอกที่ตั้ง นครนำยก  คณะท ำงำน 
 

๓. คณะท างานการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย (อาสา๓)  
  ๗๘. นำยสุทัน มุมแดง         คณะท ำงำน 
 ๗๙. นำงสำวกันยำมำศ ช่วยสมบูรณ์       คณะท ำงำน 

๘๐. นำงสำวนงนุช  ผ่องศรี        คณะท ำงำน 
๘๑. นำงสำวสำยใจ  อยู่แท้กูล        คณะท ำงำน 
๘๒. นำงสำวชนัญชิดำ  อยู่เดช        คณะท ำงำน 
๘๓. นำงสำวชุติมำ เพชรรัตน์        คณะท ำงำน 
๘๔. นำงสำวชลำกร อยู่คเชนทร์        คณะท ำงำน 
๘๕. นำยไพรัช ภู่ระหงษ์         คณะท ำงำน 
๘๖. นำยอุดมทรัพย์ สนั่นล่ ำ        คณะท ำงำน 
๘๗. นำยณัฐวุฒิ ตันมณี         เลขำนุกำร 
๘๘. นำงสำวทัศนำวรรณ ชมภู่                ผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

    
 หน้าที่คณะท างานการจัดการจัดการความรู้ 

๑. ด ำเนินงำนตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับนโยบำยของมหำวิทยำลัยด้ำนกำรจัดควำมรู้ 
๒. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ และรำยงำนผลกำรด ำเนิน แผนงำน โครงกำร กิจกรรมด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้

ของหน่วยงำนและภำพรวมของมหำวิทยำลัย 
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๓. เป็นผู้อ ำนวยควำมสะดวกและกระตุ้นด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Facilitators) ให้กับหน่วยงำน 
๔. ค้นหำ และน ำเสนอบุคคล และหน่วยงำนที่มีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของ

หน่วยงำน เพ่ือให้เกิดกำรเรียนรู้ และเผยแพร่สู่ประชำคมของมหำวิทยำลัย และเครือข่ำยภำยนอก พร้อมทั้ง
ให้เกียรติและยกย่องชมเชยเจ้ำของผลงำน 

๕. รวบรวมควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีมำพัฒนำ เพ่ือจัดท ำและพัฒนำคลังควำมรู้ที่เกี่ยวข้องกับกำรจัดกำร
ควำมรู้ โดยใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีสำรสนเทศ เพื่อให้สะดวกในกำรเข้ำถึงควำมรู้ 

๖. ติดตำมและรำยงำนผลกำรน ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย
ไปประยุกต์เพ่ือกำรพัฒนำคุณภำพในกำรจัดกำรศึกษำ 

๗. ด ำเนินกำรอ่ืนๆ ในกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยตำมที่คณะกรรมกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้มอบหมำย 
 

ทั้งนี้ ตั้งแต่ วันที่ ๑ สิงหำคม ๒๕๖๑ ถึง ๓๑ กรกฎำคม ๒๕๖๒ 
 

      สั่ง ณ วันที่  ๑๗ สิงหำคม พ.ศ.๒๕๖๑ 
  
  

      (รองศำสตรำจำรย์ ดร.ศิโรจน์ ผลพันธิน) 
               อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

 

 

 

 

  


