
 
ค ำสั่งคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ 

ท่ี  ๐๑๘/๒๕๕๘ 
เร่ือง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management) ประจ ำปีกำรศึกษำ ๒๕๕๘ 

………………………………… 
  เพื่อให้การปฏิบัติหน้าท่ีตามพันธกิจของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ มหาวิทยาลัยราชภัฏ
ก าแพงเพชร เป็นไปตามมาตรฐานการอุดมศึกษาท่ีก าหนดให้สถาบันมีการสร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้  และสังคม
แห่งการเรียนรู้ โดยใช้กระบวนการจัดการความรู้เพื่อมุ่งสู่การเป็นสถาบันแห่งการเรียนรู้ อาศัยอ านาจตามความใน    
มาตรา ๓๖ แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยราชภัฏ พ.ศ. ๒๕๔๗ คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ จึงมีค าส่ังแต่งต้ัง
คณะกรรมการจัดการความรู้  (Knowledge Management) ประจ าปีการศึกษา ๒๕๕๘ คณะมนุษยศาสตร์และ
สังคมศาสตร์ ดังต่อไปนี้ 

 ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
 รองคณบดีฝ่ายวิชาการและประกันคุณภาพการศึกษา ประธาน 
 อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์ รองประธาน   

รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ กรรมการ 
รองคณบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา บริการวิชาการ และศิลปวัฒนธรรม กรรมการ 
หัวหน้าส านักงานคณบดี      กรรมการ 
ประธานหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต   กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชารัฐประศาสนศาสตร์    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชานิติศาสตร์     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาอังกฤษ     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาจีน     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาภาษาไทย     กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาบรรณารักษศาสตร์และสารสนเทศศาสตร์ กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาวิจิตรศิลป์และประยุกต์ศิลป์    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาการพัฒนาสังคม    กรรมการ 
ประธานโปรแกรมวิชาสารสนเทศภูมิศาสตร์      กรรมการ   
ประธานโปรแกรมวิชาดนตร ี     กรรมการ 
หัวหน้ากลุ่มวิชานาฏศิลป์และการละคร    กรรมการ   
หัวหน้ากลุ่มวิชาปรัชญาและศาสนา     กรรมการ 
หัวหน้าศูนย์สารสนเทศทางภูมิศาสตร์ (GIS)     กรรมการ 
หัวหน้าศูนย์พัฒนาความรู้ด้านกฎหมาย การเมืองการปกครอง- 
และการวิจัยทางสังคมเพื่อการพัฒนาท้องถิ่น   กรรมการ 
หัวหน้าศูนย์ฝึกประสบการณ์วิชาชีพ    กรรมการ 
หัวหน้าศูนย์คอมพิวเตอร์คณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์  กรรมการ 

๓ /ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร …. 



 - ๒ - 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล    กรรมการ 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์    กรรมการ  
อาจารย์นารถนรี  พอใจ      กรรมการ  
อาจารย์ ดร.เสริมศักดิ์   กิตติปาลวรรธก์    กรรมการ 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม     กรรมการ 
อาจารย์ ดร.รัษฏากร  วินิจกุล     กรรมการ 
อาจารย์ชาลิสา  ศิริธรรมเกตุ     กรรมการ 
อาจารย์วิยุดา  ทิพย์วิเศษ      กรรมการ  
อาจารย์ประภัสสรา  ห่อทอง     กรรมการ 
อาจารย์จันทิมา  ก้อนจันทร์เทศ     กรรมการ 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ     กรรมการ 
อาจารย์ชุตินธร  ฉิมสุข       กรรมการ 
อาจารย์นันทิวัน  หินหาดกรวด     กรรมการ 
อาจารย์ธวชินี  ลาลิน      กรรมการ 
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ      กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน     กรรมการ 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์      กรรมการ 
อาจารย์อาทิตยา  ธานีรัตน์     กรรมการ 
อาจารย์ประทับใจ  ทัศนแจ่มสุข     กรรมการ 
อาจารย์นิศาชล  เถิงจ๋าง      กรรมการ 
อาจารย์พิรฎา  ทองประเสริฐ     กรรมการ 
อาจารย์ปนัดดา  พาณิชยพันธุ์     กรรมการ   
อาจารย์สุวภัทร  หนุ่มค า      กรรมการและเลขานุการ 
นางขนิษฐา  ศิริรัตน์      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นางพรวิลัย  วัฒนศิริ       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์  เทียนแขก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ด้ำนกำรวิจัย 
รองคณบดีฝ่ายวิจัยและสารสนเทศ     ประธาน 
อาจารย์ ดร.พิษณุ  บุญนิยม     รองประธาน  
อาจารย์อิฎฐารมณ์  มิตสุวรรณ สิงหรา  กรรมการ  
อาจารย์ฤทธิรงค์  เกาฏีระ กรรมการ 
อาจารย์วนัสนันท์  นุชนารถ กรรมการ 
อาจารย์จิรพงษ์  ยืนยง กรรมการ 
อาจารย์ปาริชาติ  สายจันดี กรรมการ 
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประพิมพร  โกศิยะกุล กรรมการ 
รองศาสตราจารย์อรุณลักษณ์  รัตนพันธุ์ กรรมการ 
อาจารย์จ าเนียนน้อย  สิงหะรักษ ์ กรรมการ 
อาจารย์วาสนา  อาจสาลิกรณ์ กรรมการ 
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 - ๓ - 

อาจารย์สุภาสพงษ์  รู้ท านอง กรรมการ 
อาจารย์ตรรกพร  สุขเกษม กรรมการ 
อาจารย์ ดร.สุรศักดิ์  บุญเทียน กรรมการ 
อาจารย์นันทนัช  ตนบุญ กรรมการ 
อาจารย์บุญญาวัฒน์  ศรีวังราช กรรมการ 
อาจารย์นันทิวัน  อินหาดกรวด กรรมการ 
อาจารย์พาสนินท์  วงศ์วุฒิสาโรช กรรมการ 
อาจารย์อนุลักษณ์  อาสาสู้ กรรมการ 
อาจารย์ศศิธร  ศิริรัตน์ กรรมการ 
อาจารย์ประสิทธิ์  สิทธิดา กรรมการ 
อาจารย์สุธาสินี  ขุนทองนุ่ม กรรมการ    
อาจารย์อิสสราพร  อ่อนบุญ     กรรมการและเลขานุการ  
นางพรวิลัย  วัฒนศิร ิ      กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
นายจิรพงษ์   เทียนแขก       กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ให้คณะกรรมการมีหน้าท่ี ดังนี้ 

   ๑. ศึกษาท าความเข้าใจในระบบการจัดการความรู้  (Knowledge Management)  
  ๒. ด าเนินการให้มีการวิเคราะห์ประเด็นความรู้ของคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

๓. ทบทวนและจัดท าแผนการจัดการความรู้ทุกปีการศึกษา 
  ๔. ติดตามให้มีการด าเนินการตามแผนและสรุปผลการด าเนินการตามแผน ก าหนดแนวทาง/
ข้อเสนอแนะในการน าผลการประเมินไปใช้ในการพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เป็นส่วนหนึ่งของงานปกติ รวมท้ัง
ปรับปรุงแผนบริหารการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง เพื่อน าเสนอต่อมหาวิทยาลัย 
 

ส่ัง  ณ  วันท่ี  ๘  กรกฎาคม  พ.ศ.๒๕๕๘ 
 

(ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชิน  รอดก าเหนิด) 
คณบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมศาสตร์ 

 
 
 
 


