
คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
ที่ ๖๘๑/๒๕๖๓

เรื่อง แต!งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 
ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒ - ป*การศึกษา ๒๕๖๔

___________________________

เพื่อให(การดําเนินการจัดการความรู(ของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีประสิทธิภาพเป6นไปอย!างเป6นระบบต!อ
เนื่อง และช!วยให(การปฏิบัติงานของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธ=ของป* พ.ศ.๒๕๖๑ –
๒๕๖๔ มหาวิทยาลัยจึงแต!งต้ังคณะทํางานการจัดการความรู(มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ในการดําเนินการจัดการความรู(
สู!การเป6นองค=กรแห!งการเรียนรู(และองค=กรนวัตกรรม มหาวิทยาลัยสวนดุสิต ประจําป*การศึกษา ๒๕๖๒ - ป*การ
ศึกษา ๒๕๖๔ ดังต!อไปนี้

๑.ที่ปรึกษาคณะทํางานการจัดการความรู(
๑. ผู(ช!วยศาสตราจารย= ดร.เหม ทองชัย
๒. ผู(ช!วยศาสตราจารย= ดร.ประศาสน= นิยม
๓. ผู(ช!วยศาสตราจารย= ดร.พรภัทร อินทรวรพัฒน=

๒. คณะทํางานการจัดการความรู(ของหน!วยงาน
๑. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พิทักษ� จันทร�เจริญ รองอธิการบดีฝ"ายบริหาร ประธาน
๒. ว�าท่ีร�อยตรี ดร.วราธร อภิรัตน� ผู�อํานวยการสํานักงานมหาวิทยาลัย รองประธาน
๓. ผู�ช�วยศาสตราจารย�ภริมา วินิธาสถิตย�กุล คณะครุศาสตร� คณะทํางาน
๔. นางสาวกาญจนา ผิวงาม คณะครุศาสตร� คณะทํางาน
๕. นายครรชิต อนุกูล คณะครุศาสตร� คณะทํางาน
๖. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สิริมา เชียงเชาว�ไว คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� คณะทํางาน
๗. นางสาวยุคนธร ปรีวรรณ คณะมนุษยศาสตร�และสังคมศาสตร� คณะทํางาน
๘. ผู�ช�วยศาสตราจารย�สาวิตรี กาศสนุก คณะวิทยาการจัดการ คณะทํางาน
๙. นางสาวศิริพรรณ ฮ�อธิวงศ� คณะวิทยาการจัดการ คณะทํางาน
๑๐. ผู�ช�วยศาสตราจารย� .ดร.ฐิตินาถ สุคนเขตร� คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คณะทํางาน
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๑๑. นางสาวจามรี กลางคาร คณะวิทยาศาสตร�และเทคโนโลยี คณะทํางาน
๑๒. นายอุทัย ชํานาญกิจ คณะพยาบาลศาสตร� คณะทํางาน
๑๓. ดร.ชรริน ขวัญเนตร คณะพยาบาลศาสตร� คณะทํางาน
๑๔. นางสาวธิติมา แก�วมณี โรงเรียนการเรือน คณะทํางาน
๑๕. นางสาวรณิดา ศรีธนาวรุณ โรงเรียนการเรือน คณะทํางาน
๑๖. นางสาวปรียานิตย� ต้ังธานาภักดี โรงเรียนการเรือน คณะทํางาน
๑๗. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.ดนุสรณ� กาญจนวงศ� โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะทํางาน
๑๘. นางสาวเต็มใจ มนต�ไธสงค� โรงเรียนกฎหมายและการเมือง คณะทํางาน
๑๙. ดร.รุ�งนภา เลิศพัชรพงศ� โรงเรียนการท�องเท่ียวและการบริการ คณะทํางาน
๒๐. นางสาวอมร สายสังข� โรงเรียนการท�องเท่ียวและการบริการ คณะทํางาน
๒๑. นางสาววิภาดา แซ�ล�อ โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะทํางาน
๒๒. ดร.ปนรรฐพร คําหาญสุนทร โรงเรียนสาธิตละอออุทิศ คณะทํางาน
๒๓. นางนวลปราง รักษาภักดี บัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน
๒๔. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.สุภาภรณ� ต้ังดําเนินสวัสด์ิ บัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน
๒๕. นางสาวสุคนธ�ทิพย� หนองโทน บัณฑิตวิทยาลัย คณะทํางาน
๒๖. นางสาวพรสรวง เพ็งพริ้ง สํานักบริหารกลยุทธ� คณะทํางาน
๒๗. นายเจษฎาภรณ� สรรคอนุรักษ� สํานักบริหารกลยุทธ� คณะทํางาน
๒๘. นายธีรบุญ เดชอุดม สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

คณะทํางาน
๒๙. นางสาวชัยญามล เลิศสงครา สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทํางาน
๓๐. นางจารุวรรณ เซ็งแซ� สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะทํางาน
๓๑. นางสาวทรรศนีย� สุทธิภาพย� สํานักส�งเสริมวิชาการและงานทะเบียน

คณะทํางาน
๓๒. นายวัฒนวุฒิ ช�างชนะ สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะทํางาน
๓๓. นางสาววลัยพร อ�อนน�อมดี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะทํางาน
๓๔. นางสาวรุ�งนะภา โนรี สถาบันภาษา ศิลปะและวัฒนธรรม คณะทํางาน
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๓๕. ผู�ช�วยศาสตราจารย� ดร.พรพัสนันท� เดชประสิทธิโชค สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทํางาน
๓๖. นางสาวณยดา ทองศรี สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทํางาน
๓๗. นางสาวนภาพร บุญเถิม สถาบันวิจัยและพัฒนา คณะทํางาน
๓๘. นางอารีวรรณ� บุญคุ�ม สํานักกิจการพิเศษ คณะทํางาน
๓๙. นางแก�วตา ยอดไทย สํานักกิจการพิเศษ คณะทํางาน
๔๐. นางมณีนุช เจตน�อารี สํานักกิจการพิเศษ คณะทํางาน
๔๑. ดร.วรเวชช� อ�อนน�อม สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะทํางาน
๔๒. ดร.กวิตา ปานล้ําเลิศ สํานักงานวิทยาเขตสุพรรณบุรี คณะทํางาน
๔๓. นางจันทรา เลิศอนันต� สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทํางาน
๔๔. นางสาวชนม�นิภา มณีโชติ สํานักงานเลขานุการสภามหาวิทยาลัย คณะทํางาน
๔๕. นายปราการ รอดปรีชา กองกลาง คณะทํางาน
๔๖. นางสาววรรณลักษณ� โพธิ์น�อย กองกลาง คณะทํางาน
๔๗. นายชิษณุพงศ� ลิ้มจําเริญ กองกฎหมาย คณะทํางาน
๔๘. นายสุพจน� ชนะค�า กองกฎหมาย คณะทํางาน
๔๙. นางสาวสุชานัน ลัภสุวรรณ กองคลัง คณะทํางาน
๕๐. นางสาวณฐยา ศัลย�วิวรรธน� กองคลัง คณะทํางาน
๕๑. นายทรงเกียรติ ระลึกมูล กองนโยบายและแผน คณะทํางาน
๕๒. นายญาณสิทธิ ศิริธนาภรณ�พันธ� กองนโยบายและแผน คณะทํางาน
๕๓. นางรัตติการ วงศ�นิติกร กองบริหารงานบุคคล คณะทํางาน
๕๔. นายพิริยะ กิมาลี กองบริหารงานบุคคล คณะทํางาน
๕๕. ดร.นกุล ฤกษ�จริจุมพล กองพัฒนานักศึกษา คณะทํางาน
๕๖. นางสาวนิรมาน ชื่นศิลปK กองพัฒนานักศึกษา คณะทํางาน
๕๗. นางสาวอาริสาร� ธาราภูมิภาณุพัฒน� กองอาคารและสถานท่ี คณะทํางาน
๕๘. นายสกล โพฉลาด กองอาคารและสถานท่ี คณะทํางาน
๕๙. นางสาวกัญญาพิศ ชํานาญคฑาเดช กองวิเทศสัมพันธ� คณะทํางาน
๖๐. นางสาวนิอัสรา เจMะอูเซ็ง กองวิเทศสัมพันธ� คณะทํางาน
๖๑. ดร.ณัฏฐนิช สิริสัจจานุรักษ� กองประชาสัมพันธ� คณะทํางาน
๖๒. นายไพศาล คงสถิตสถาพร กองประชาสัมพันธ� คณะทํางาน
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๖๓. นางสาวศรันยา ฟูเผ�า ศูนย�บริการสื่อและสิ่งพิมพ�กราฟฟPคไซท� คณะทํางาน
๖๔. นางภณิดา โพธิพิทักษ� ศูนย�บริการสื่อและสิ่งพิมพ�กราฟฟPคไซท� คณะทํางาน
๖๕. นางสาวเอมอร ศรีเกษม ศูนย�พัฒนาทุนมนุษย� คณะทํางาน
๖๖. ดร.สุชรินทร� พีรยานันท� ศูนย�พัฒนาทุนมนุษย� คณะทํางาน
๖๗. ดร.ณัฐพล แย�มฉิม สวนดุสิตโพล คณะทํางาน
๖๘. ดร.จันทร�จนา ศิริพันธ�วัฒนา สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ คณะทํางาน
๖๙. นางสาวสุภาวิตา สมใจ สวนดุสิตโฮมเบเกอรี่ คณะทํางาน
๗๐. นายวิกรานต� ผดุงวิเชียร ศูนย�บริการทดสอบทางวิชาการ คณะทํางาน
๗๑. นางสาวอังคณา สีหะวงษ� ศูนย�บริการทดสอบทางวิชาการ คณะทํางาน
๗๒. ดร.ขวัญนภา สุขคร ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง ลําปาง คณะทํางาน
๗๓. นายสิรณัฐเศรษฐ สุภาจันทรสุข ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง ลําปาง คณะทํางาน
๗๔. นางวาสนา จักร�แก�ว ศูนย�การศึกษานอกที่ต้ัง ลําปาง คณะทํางาน
๗๕. นางสาวปรีดา แซ�เล�า ศูนย�การศึกษานอกที่ต้ัง หัวหิน คณะทํางาน
๗๖. ว�าที่พันตรี ดร.ชาญชัย ผุงศิริ ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง หัวหิน คณะทํางาน
๗๗. ดร.สฤษด์ิ ธัญกิจจานุกิจ ศูนย�การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง คณะทํางาน
๗๘. นางสาวอินทิรา ไพรัตน� ศูนย�การศึกษานอกที่ต้ัง ตรัง คณะทํางาน
๗๙. ว�าที่ร�อยตรีหญิง ดร.ขวัญใจ จริยาทัศน�กร ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก คณะทํางาน
๘๐. นางธมลวรรณ เปรมศรี ศูนย�การศึกษานอกท่ีต้ัง นครนายก คณะทํางาน

๓. คณะทํางานการจัดการความรู�ของมหาวิทยาลัย
๑. นายณัฐวุฒิ ตันมณี เลขานุการ
๒. นางสาวทัศนาวรรณ ชมภู� ผู�ช�วยเลขานุการ
๓. ดร.สุทัน มุมแดง ผู�ช�วยเลขานุการ
๔. นางสาวกันยามาศ ช�วยสมบูรณ� ผู�ช�วยเลขานุการ
๕. นางสาวนงนุช ผ�องศรี ผู�ช�วยเลขานุการ
๖. นางสาวสายใจ อยู�แท�กูล ผู�ช�วยเลขานุการ
๗. นางสาวชนัญชิดา อยู�เดช ผู�ช�วยเลขานุการ
๘. นางสาวชุติมา เพชรรัตน� ผู�ช�วยเลขานุการ
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๙. นางสาวชลากร อยู�คเชนทร� ผู�ช�วยเลขานุการ
๑๐. นางนวลปราง รักษาภักดี ผู�ช�วยเลขานุการ
๑๑. นายไพรัช ภู�ระหงษ� ผู�ช�วยเลขานุการ
๑๒. นายอุดมทรัพย� สนั่นล่ํา ผู�ช�วยเลขานุการ

หน�าท่ีคณะทํางานการจัดการความรู�
๑. ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู�ที่สอดคล�องกับนโยบายของมหาวิทยาลัยด�านการจัดความรู�
๒. จัดทําแผนการจัดการความรู�และรายงานผลการดําเนิน แผนงาน โครงการ กิจกรรมด�านการจัดการ

ความรู�ของหน�วยงานและภาพรวมของมหาวิทยาลัย
๓. เปQนผู�อํานวยความสะดวกและกระตุ�นด�านการจัดการความรู� (KM Facilitators) ให�กับหน�วยงาน
๔. ค�นหา และนําเสนอบุคคล และหน�วยงานที่มีแนวปฏิบัติท่ีดี (Best Practice) ด�านการจัดการความรู�ของ

หน�วยงานเพื่อให�เกิดการเรียนรู� และเผยแพร�สู�ประชาคมของมหาวิทยาลัย และเครือข�ายภายนอก พร�อมทั้งให�เกียรติ
และยกย�องชมเชยเจ�าของผลงาน

๕. รวบรวมความรู�ท่ีเปQนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา เพื่อจัดทําและพัฒนาคลังความรู�ท่ีเกี่ยวข�องกับการจัดการ
ความรู� โดยใช�ประโยชน�จากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให�สะดวกในการเข�าถึงความรู�

๖. ติดตามและรายงานผลการนําความรู�ท่ีได�รับจากกระบวนการจัดการความรู�ของหน�วยงานและ
มหาวิทยาลัยไปประยุกต�เพื่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา

๗. ดําเนินการอื่น ๆ ในการจัดการความรู�ของมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการความรู�มอบ
หมาย

ท้ังนี้ ต้ังแต!ป*การศึกษา ๒๕๖๒ - ป*การศึกษา ๒๕๖๔ 

สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ= พ.ศ.  ๒๕๖๓

(รองศาสตราจารย= ดร.ศิโรจน= ผลพันธิน)
อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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คําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิต

ท่ี      ๒๒๒๔/๒๕๖๓

เรื่อง   ใหเปล่ียนแปลงคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัย 

ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ - ปการศึกษา ๒๕๖๔

___________________________

             ตามคําสั่งมหาวิทยาลัยสวนดุสิตท่ี ๖๘๑/๒๕๖๓ เรื่อง แตงตั้งคณะทํางานการจัดการความรูมหาวิทยาลัย

สวนดุสิต ประจําปการศึกษา ๒๕๖๒ - ปการศึกษา ๒๕๖๔ สั่ง ณ วันที่ ๒๕ กุมภาพันธ ๒๕๖๓ นั้น  เพื่อใหการดําเนิน

การจัดการความรูของมหาวิทยาลัยสวนดุสิตมีประสิทธิภาพเปนไปอยางเปนระบบตอเนื่อง และชวยใหการปฏิบัติงาน

ของมหาวิทยาลัยบรรลุผลสําเร็จตามแผนกลยุทธของป พ.ศ.๒๕๖๑ – ๒๕๖๔  มหาวิทยาลัยฯ จึงใหเปลี่ยนแปลงคณะ

ทํางานการจัดการความรูของคณะพยาบาลศาสตร โดยใหปฏิบัติงานตั้งแตปการศึกษา ๒๕๖๒ เปนตนไป

             จากเดิม               ดร.ชรริน  ขวัญเนตร

             เปลี่ยนเปน           นางสาวลักขณา   ศรีบุญวงศ  

 

             หนาท่ีคณะทํางานการจัดการความรู

             ๑. ดําเนินงานตามกระบวนการจัดการความรูที่สอดคลองกับนโยบายของมหาวิทยาลัยดานการจัดความรู

             ๒. จัดทําแผนการจัดการความรูและรายงานผลการดําเนิน แผนงาน โครงการ กิจกรรมดานการจัดการความ

รูของหนวยงานและภาพรวมของมหาวิทยาลัย

             ๓. เปนผูอํานวยความสะดวกและกระตุนดานการจัดการความรู (KM Facilitators) ใหกับหนวยงาน

             ๔. คนหา และนําเสนอบุคคล และหนวยงานท่ีมีแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ดานการจัดการความรูของ

หนวยงานเพ่ือใหเกิดการเรียนรู และเผยแพรสูประชาคมของมหาวิทยาลัย และเครือขายภายนอก พรอมทั้งใหเกียรติ

และยกยองชมเชยเจาของผลงาน

            ๕. รวบรวมความรูท่ีเปนแนวปฏิบัติท่ีดีมาพัฒนา เพื่อจัดทําและพัฒนาคลังความรูที่เกี่ยวของกับการจัดการ

ความรู โดยใชประโยชนจากเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหสะดวกในการเขาถึงความรู

            ๖. ติดตามและรายงานผลการนําความรูที่ไดรับจากกระบวนการจัดการความรูของหนวยงานและ

มหาวิทยาลัยไปประยุกตเพื่อการพัฒนาคุณภาพในการจัดการศึกษา

            ๗. ดําเนินการอ่ืน ๆ ในการจัดการความรูของมหาวิทยาลัยตามท่ีคณะกรรมการบริหารจัดการความรูมอบ

หมาย

             นอกน้ัน คงไวตามเดิม

 

   สั่ง ณ  วันท่ี   ๓  สิงหาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓

 
(รองศาสตราจารย ดร.ศิโรจน ผลพันธิน)

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสวนดุสิต
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