
 
 
 
 
 

 
 

ค ำสั่งคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที ่020  /2564 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ในองค์กร  

--------------------------------------------------------- 
  
  เพ่ือให้การด าเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู้ (Knowledge Management : KM) ของคณะ
ศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป็นไปตามแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ โดยมีการรวบรวมความรู้ ที่มีอยู่ในคณะ (Tacit Knowledge) ถ่ายทอดไปสู่บุคลากรและน าไป
ปฏิบัติอย่างเป็นระบบ (Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี คณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
จึงเห็นควรแต่งตั้งคณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์บริหารจัดการและด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรเพ่ือด าเนินงาน 
ดังนี้  

1. คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร   
       คณะกรรมการประกอบด้วย   
  1. คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์                                 ประธานกรรมการ   
  2. รองคณบดีฝ่ายบริหาร                                              กรรมการ 
      3. รองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษา                                       กรรมการ 
  4. รองคณบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ                                            กรรมการ 
 5. ผู้ชว่ยคณบดี        กรรมการ 
 6. หัวหน้าสาขาศิลปกรรม      กรรมการ 
 7. หัวหน้าสาขาการออกแบบ      กรรมการ 
 8. หัวหน้าสาขาเทคโนโลยีศิลป์      กรรมการ 
 9. หัวหน้าสาขาสถาปัตยกรรม      กรรมการ 
 6. หัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการและเลขานุการ  
  
          มีหน้าที่  

1. วางแผนการด าเนินงานเพ่ือเชื่อมโยงเป้าหมายการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสังกัดคณะศิลปกรรม
และสถาปัตยกรรมศาสตร์ ให้เข้ากับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์ของคณะศิลปกรรมและ
สถาปัตยกรรมศาสตร์ 

2. ก าหนดแนวทางการด าเนินกิจกรรมในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจ เกี่ยวกับการจัดการความรู้จาก
ทฤษฎีไปสู่การปฏิบัติ (Implementation) อย่างเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนการด าเนินงาน 

3. บริหารจัดการความรู้ในคณะอย่างเป็นระบบ โดยให้ด าเนินการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนการ
จัดการความรู้ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
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4. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพ่ือน าความรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
5. เสนอแนะแนวทางในการพัฒนาปรับปรุงให้การบริหารจัดการความรู้ในคณะด าเนินได้ย่างมีประสิทธิภาพ  

 
2. คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร  
  2.1 คณะกรรมการด าเนินงานด้านวิชาการ ประกอบด้วย   
  1. ผศ.วิทยา  พลวิฑูรย์    ประธานกรรมการ  
  2. ผศ.เกษตร  แก้วภักดี   กรรมการ 
               3.  ผศ.ฐปนนท์  สุวรรณกนิษฐ์       กรรมการ 

           4.  นางสาวรินรดา  สันติอาภรณ์     กรรมการ 

  5.  นางสาวสิริกานต์ มีธัญญากร   กรรมการ 
          6.  นายทวีศักดิ์ แสนสง่า   กรรมการ 
  7.  นายวีระพันธ์  บัวเขียว   กรรมการ 
  8 . นางสาวรุจิราพร  แสงปวง   กรรมการ 
  9.  นายจิรพล  ชโูชติ    กรรมการ 
  10.นางสาวนงคราญ  เอราวัณ   กรรมการ 
  11.นางสาวสุพัตรา  เพลิงบุตร   กรรมการ 
  12. นางมนทิชา  ทับเกิด   กรรมการและเลขานุการ  
   
 2.2 คณะกรรมการด าเนินงานด้านวิจัย ประกอบด้วย  
     1.รศ.ไพบูลย์  หล้าสมศรี    ประธานกรรมการ 
  2. รศ.สุรพล  มโนวงศ ์   กรรมการ 
  3. รศ.ลิปิกร มาแก้ว     กรรมการ 
  4. ผศ.เยาวนาถ  นรินทร์สรศกัดิ์                                    กรรมการ 
  5. ผศ.อรนุช  ค าแปน                                          กรรมการ 
  6. ผศ.ภาณุพงศ์  จงชานสิทโธ                                    กรรมการ 
  7. ผศ.สิทธโิรจน์ เลิศอนันต์พิพัฒน์                                    กรรมการ 
  8. นางสาวภาสินี  ศิริประภา                                   กรรมการ 
  9. นางสาวสิริรัญญา ณ เชียงใหม่                                   กรรมการ 
  10. นางสาวอิศรา  กันแตง                                   กรรมการ 
  11. นายวันชัยยุทธ  วงษ์เทพ                                   กรรมการ  
  12. นางจิรฉัตร  จันทร์แจ่ม เดวีส์                                   กรรมการและเลขานุการ 
   

/2.3 คณะกรรมการ 
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 2.3  คณะกรรมการด าเนินงานสายสนับสนุน ประกอบด้วย  
  1.  นายนที สัมปุรณะพันธ์                                      ประธานกรรมการ 
  2.  นางสาวน้ าฝน  อุ่นฤทธิ์     กรรมการ 
  3.  นางสาวรุจิราพร  แสงปวง      กรรมการ 
  4.  นางธนพร  บันทัดกิจ       กรรมการ 
  5.  นางจิรฉัตร  จันทร์แจ่ม เดวีส์                                กรรมการ 
  6.  นางสาวณัฐกมล  จันทร์เอ้ย                                      กรรมการ 
  7.  นางมนทิชา  ทับเกิด                                      กรรมการ 
  8. นายวีระพันธ์  บัวเขียว                                      กรรมการ 
  9. นางสาวสุพัตรา  เพลิงบุตร                                      กรรมการ 
  10.นายวรวุฒ ิ ทาราช                                      กรรมการ 
  11. นางรักษ์คณา กวาวสิบสาม                                                 กรรมการและเลขานุการ 
                               
          มีหน้าที่  

1. ด าเนินการจัดการความรู้ ตามแผนการจัดการความรู้ของคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
2. เชื่อมโยงความรู้ในหน่วยงานหรือระหว่างหน่วยงานให้เกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้างขึ้นเพ่ือให้เกิด

พลังความร่วมมือในการเรียนรู้และยกระดับความรู้เพ่ือการปฏิบัติที่สามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้ 
3. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นความรู้หรือเป็นหัวใจใน

การปฏิบัตงานที่เกี่ยวข้อง  
4. เก็บรวบรวมความรู้ที่ได้ เพื่อเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์  

เว็บบล็อก เป็นต้น  
5. สรุปรายงานผลการด าเนินงานกิจกรรม / โครงการด้านการจัดการความรู้ เสนอประธานคณะกรรมการ

จัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กรของคณะ 

6. รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของหน่วยงานในระบบการตรวจประเมินให้เรียบร้อย
ภายในระยะเวลาที่ก าหนด   

 
ทั้งนี ้ตั้งแต่วันที่    5   กุมภาพันธ์  2564 
 
     สั่ง  ณ  วันที่   5    เดือน   กุมภาพันธ์   พ.ศ.  2564 
 

 

 
       (ผูช้่วยศาสตราจารย์พีระ  จูน้อยสุวรรณ) 
   คณบดีคณะศิลปกรรมและสถาปัตยกรรมศาสตร์ 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


