
ประกาศ 
เร่ือง แตงตั้งคณะกรรมการการจัดการความรู (KM) ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 

  
 

  เพื่อใหบุคลากรของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพมีวัฒนธรรมในการเรียนรูรวมกันอยาง
มีคุณภาพ มีการพัฒนาทักษะการเรียนรู สรางองคความรู และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันทั้งภายในและ
ภายนอกหนวยงาน รวมท้ังเพื่อใหบรรลุวัตถุประสงคตามหลักเกณฑและวิธีการที่สํานักงานคณะกรรมการ
การอุดมศึกษา (สกอ.) กําหนด  ดังนั้น สํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ จึงเห็นสมควรแตงตั้งคณะกรรมการ
การจัดการความรู (KM) ของสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ โดยมีหนาที่ ดังนี้ 
 ๑. จัดทําและทบทวนแผนการจัดการความรู (KM) ของสํานักพิมพมหาวทิยาลัยกรุงเทพ 
โดยกําหนดลกัษณะกจิกรรมและวิธีดําเนนิงาน  
 ๒.   ดําเนินการตามแผนการจัดการความรู (KM) 
 ๓.   สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู (KM) ตลอดจนมีการกําหนดแนวทาง
และขอเสนอแนะในการปรับปรุงแผนการจัดการความรู (KM) โดยไดรับความเห็นชอบจากผูบริหารหนวยงาน 

โดยมีคณะกรรมการการจัดการความรู (KM) ดังนี ้
    ๑. ผูชวยศาสตราจารยชนัญชี ภังคานนท  ประธานคณะกรรมการ 

  ๒. อาจารยนนัทมาส  เกตุแกว   กรรมการ 
     ๓. อาจารยนฤมล  อัมรินทรนุเคราะห กรรมการ 
     ๔. อาจารยอัจฉรา  ไทยสมบูรณ  กรรมการ 
     ๕. อาจารยสมพร  รับพร   กรรมการ 
     ๖. อาจารยวนิัย   ดีปญญา   กรรมการ 
     ๗. อาจารยขวัญจิต  ไตรโพธิ์  กรรมการ 
     ๘. อาจารยสุดารัตน  ขําละเอียด  กรรมการ 
     ๙. อาจารยวิรชา   ณ พัทลุง  กรรมการ 
   ๑๐. อาจารยสุดารัตน  พันธานนท  กรรมการ 
     ๑๑. อาจารยศริิธร  บุตรแกว  กรรมการและเลขานุการ 
 

  ทั้งนี้  ตั้งแตบดันี้เปนตนไป  
 

 ประกาศ  ณ  วนัที่  ๓  มิถุนายน  ๒๕๕๔ 
 
  
    (ผูชวยศาสตราจารยชนัญช ี ภังคานนท) 
       ผูอํานวยการสํานักพิมพมหาวิทยาลัยกรุงเทพ 
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