
 
 

ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที ่028/2559 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 
คณะบริหำรธรุกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

------------------------ 
 
 เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ของกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้             
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับเกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.) ได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ               
จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ดังนี้ 

คณะกรรมการอ านวยการ ประกอบด้วย 
1. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์  ประธำนกรรมกำร 
2. รองคณบดีด้ำนบริหำร    รองประธำนกรรมกำร 
3. รองคณบดีด้ำนวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ  รองประธำนกรรมกำร 
4. รองคณบดีด้ำนวิเทศสัมพันธ์   รองประธำนกรรมกำร 
5. ผู้ช่วยคณบดีด้ำนวิจัยและบริกำรวิชำกำร  กรรมกำร 
6. ผู้ช่วยคณบดีด้ำนพัฒนำนักศึกษำ   กรรมกำร 
7. ผู้ช่วยคณบดี ศูนย์กำรศึกษำพิเศษ (จอมทอง)  กรรมกำร 
8. หัวหน้ำงำนกิจกรรมนักศึกษำ   กรรมกำร 
9. หัวหน้ำสำขำบริหำรธุรกิจ    กรรมกำร 
10. หัวหน้ำสำขำกำรบัญชี    กรรมกำร 
11. หัวหน้ำสำขำศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
12. หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
13. นำยเอกชัย  ปรำสำทวัฒนำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
14. นำงสำวอรทัย  ใจกำศ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่คณะกรรมการอ านวยการ การจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
1. ก ำหนดนโยบำยและให้แนวทำงในกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
2. ให้ค ำปรึกษำแนะน ำกับคณะกรรมกำรด ำเนินงำนกำรกำรจัดกำรองค์ควำมรู้ของคณะบริหำรธุรกิจและ

ศิลปศำสตร์ 
3. ควบคุม ดูแล ติดตำมกำรด ำเนินงำน และประเมินผลคุณภำพ พร้อมทั้งด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของ

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
 
 

/คณะกรรมกำรด ำเนินงำน... 
 

 



คณะกรรมการด าเนินงาน คณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร์ เชียงใหม่ ประกอบด้วย 
1. รองคณบดีด้ำนบริหำร    ประธำนกรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร   กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด   กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ภำษำอังกฤษธุรกิจ  กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี   กรรมกำร 
7. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
8. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
9. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำรธุรกิจระหว่ำงประเทศ กรรมกำร 
10. ดร.สุภรพรรณ  คนเฉียบ    กรรมกำร 
11. นำงสำวพิริยมำศ ศิริชัย    กรรมกำร 
12. นำงสำวเกิดศิริ  ชมพูกำวิน   กรรมกำร 
13. นำงสำวชรัญญำ  สุวรรณเสรีรักษ์   กรรมกำร 
14. นำงศุภลักษณ์  จงชำนสิทโธ     กรรมกำร 
15. นำยนพณัฐ วรรณภีร์    กรรมกำร 
16. ดร.กัญญ์วรำ  สมใจ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
17. นำยเอกชัย  ปรำสำทวัฒนำ   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
18. นำงสำวอรทัย  ใจกำศ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงาน เชียงราย ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร   กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด   กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี   กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
6. นำงสำววิไลพร  ต๊ะกิต ิ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงาน ล าปาง ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร   กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด   กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี   กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
7.  นำงสุพรรณี  ปีบ้ำนใหม่    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 
 
 

/คณะกรรมกำรด ำเนินงำน... 

 



คณะกรรมการด าเนินงาน น่าน ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร   กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด   กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี   กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
6.  นำงสำววรีรัตน์  พรมไชยวงศ์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
7. นำงสำวณัฏฐนันท์ จันเครื่อง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงาน ตาก ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร   กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรตลำด   กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
4. หัวหน้ำหลักสูตร บช.บ.กำรบัญชี   กรรมกำร 
5. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.กำรท่องเที่ยวและกำรโรงแรม กรรมกำร 
6. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
7. นำงพิมพ์ลักษณ์  พุ่มช่วย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการด าเนินงาน พิษณุโลก ประกอบด้วย 
1. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.กำรจัดกำร   กรรมกำร 
2. หัวหน้ำหลักสูตร บธ.บ.ระบบสำรสนเทศทำงคอมพิวเตอร์ กรรมกำร 
3. หัวหน้ำหลักสูตร ศศ.บ.ภำษำอังกฤษเพ่ือกำรสื่อสำรสำกล กรรมกำร 
4. นำยวยุกร  เกตุน้อย    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที่คณะกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge Management) 
1. สนับสนุนและผลักดันให้กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ในคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ให้สัมฤทธิ์ผล     

อย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนและ 

กำรวิจัย 
3.  สร้ำงและแสวงหำองคค์วำมรู้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
4.  ประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ รวมทั้งกำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ ให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึงควำมรู้ที่ต้องกำร

ได้ง่ำยและสะดวก  
5.  เผยแพร่และแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้   
6.  จัดท ำระบบกำรติดตำมและวัดผลของกำรจัดกำรควำมรู้และประโยชน์จำกกำรน ำไปใช้  เพ่ือสร้ำง       

แรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรเกิดกำรเรียนรู้และ มีส่วนร่วมในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ให้เกิดขึ้นอย่ำงต่อเนื่อง 
7. ประเมินผลเพือ่ปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

     
สั่ง ณ วันที่ 7 เมษำยน พ.ศ. 2559 

 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ โชติเสถียรกุล) 
 คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 



 
 
 

ค ำสั่งคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที ่064/2559 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) 

คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ (แก้ไขเพ่ิมเติม)   
------------------------ 

 
 เพ่ื อ ให้ กำรด ำเนิ นกำรสู่ อ งค์ กรแห่ งกำรเรียนรู้ ของกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้                  
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ด ำเนินไปด้วยควำมเรียบร้อยและ
สอดคล้องกับ เกณฑ์มำตรฐำนส ำนักงำนคณะกรรมกำรอุดมศึกษำ (สกอ.)  อย่ำงมีประสิทธิภำพ               
คณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ จึงขอแต่งตั้ง ดร.ไพรพันธ์  ธนเลิศโศภิต ท ำหน้ำที่ หัวหน้ำงำนกำรจัดกำร
ควำมรู้และกำรบริหำรควำมเสี่ยง ปฏิบัติหน้ำที่แทน รองคณบดีด้ำนบริหำร โดยมีหน้ำที่ ดังนี้ 

ด้านงานจัดการความรู้ 
1. สนับสนุนและผลักดันให้กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์       

ให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมประเด็นยุทธศำสตร์เพ่ือสนับสนุนกำรเรียน   

กำรสอนและกำรวิจัย และอ่ืนๆ ที่เห็นสมควรในกำรบริหำรจัดกำรภำยในหน่วยงำน   
3.  สร้ำงและแสวงหำองคค์วำมรู้ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้  
4.  ประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ รวมทั้งกำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ ให้ผู้ใช้ควำมรู้เข้ำถึง

ควำมรู้ที่ต้องกำรได้ง่ำยและสะดวก  
5.  เผยแพร่และแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ที่ได้   
6. จัดท ำระบบกำรติดตำมและวัดผลของกำรจัดกำรควำมรู้และประโยชน์จำกกำรน ำไปใช้     

เพ่ือสร้ำงแรงขับเคลื่อนให้คนในองค์กรเกิดกำรเรียนรู้และมีส่วนร่วมในกำรสร้ำงฐำนควำมรู้ให้ เกิดขึ้น        
อย่ำงต่อเนื่อง 

7. ประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 

ด้านงานบริหารความเสี่ยง 
1. สนับสนุนและผลักดันให้กำรบริหำรควำมเสี่ยงของคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์        

ให้สัมฤทธิ์ผลอย่ำงเป็นรูปธรรม 
2. ด ำเนินกำรจัดท ำแผนบริหำรควำมเสี่ยง และกำรควบคุมภำยในของคณะบริหำรธุรกิจและ

ศิลปศำสตร์ให้เป็นไปอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
3.  บริหำรจัดกำรควำมเสี่ยง รวมถึงกำรควบคุมควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้น  
4.  ประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้ วิธีกำร เพ่ือน ำผลมำใช้ในกำรควบคุมควำมเสี่ยง         

และบริหำรจัดกำรควำมเสี่ยงที่จะเกิดขึ้นภำยในหน่วยงำน 

.../5. ติดตำม 



๒ 
 

5. ติดตำมและวัดผลของกำรบริหำรควำมเสี่ยง ภำยในหน่วยงำนอย่ำงต่อเนื่อง 
6. ประเมินผล และปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำนในครั้งต่อไป 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

  สั่ง ณ วันที่ 4 เดือน สิงหำคม พ.ศ. 2559 
 
 
 

 (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชนิตำ โชติเสถียรกุล) 
 คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์ 




