
1 

 
คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน 

 ที่ ๑๖ / ๒๕๖๓ 
เรื่อง  แตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู  (Knowledge management: KM) 

------------------------------------ 
        เพื่อใหการดําเนินงานดานการจัดการความรู (Knowledge management: KM)   ของมหาวิทยาลัย

เทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน  เปนไปตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน  โดยกําหนดใหสถาบันคนหา 
แนวปฏิบัติที่ดีจากความรูทั้งที่มีอยูในตัวบุคคล ทักษะของผูมีประสบการณตรง  และแหลงเรียนรูอื่นๆ ตามประเด็น
ความรู  อยางนอยครอบคลุมพันธกิจดานการผลิตบัณฑิตและดานการวิจัย จัดเก็บอยางเปนระบบโดยเผยแพรออกมา 
เปนลายลักษณอักษรและนํามาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง คําสั่งใดขัดกับคําสั่งนี้ใหยกเลิก  จึงแตงตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู ดังตอไปนี ้

 ๑. คณะกรรมการอํานวยการ 

     ๑.๑ ผูชวยอธิการบด ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานนา นาน ประธานกรรมการ 
      ๑.๒ ผูอํานวยการกองการศึกษานาน     กรรมการ 
      ๑.๓ ผูอํานวยการกองบริหารทรัพยากรนาน    กรรมการ 
      ๑.๔ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร    กรรมการ 
      ๑.๕ รองคณบดีคณะบริหารธุรกิจและศิลปศาสตร    กรรมการ 
      ๑.๖ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีการเกษตร  กรรมการ 
     ๑.๗ หัวหนางานประกันคุณภาพการศึกษา    กรรมการและเลขานุการ 
      มีหนาที่  
      ๑. อํานวยการ และติดตามผลการดําเนินงานของคณะกรรมการจัดการความรู    
      ๒. เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ เพื่อมอบหมายใหรับผิดชอบกิจกรรมการจัดการความรูตามความเหมาะสม 
      ๓. สนับสนุนทรัพยากรในการดําเนินงานจัดการความรู   
      ๔. ประเมินผลการดําเนินงานการจัดการความรูทุกสิ้นปงบประมาณและรายงานผลตอผูบริหาร  

 

  ๒. คณะกรรมการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต 
   ๒.๑ รองศาสตราจารยเพ็ญจันทร  รวิยะวงศ   ประธานกรรมการ 

   ๒.๒ ผูชวยศาสตราจารยเผดิมศิลป  รามศิริ   รองประธานกรรมการ 
      ๒.๓ ผูชวยศาสตราจารยนันทา  เติมสมบัติถาวร  กรรมการ 
   ๒.๔ ผูชวยศาสตราจารยพิกุล  สุรพรไพบูลย  กรรมการ 

   ๒.๕ ผูชวยศาสตราจารยปราโมทย  ทิมขํา   กรรมการ 
   ๒.๖ นายวิโรจน    มงคลเทพ  กรรมการ 

   ๒.๗ นางนงนุช    เกตุย   กรรมการ 
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   ๒.๘   ผูชวยศาสตราจารยสิทธากร  พลาอาด   กรรมการ 

   ๒.๙   นายกองเกียรติ   ธนะมิตร   กรรมการ 
  ๒.๑๐ นางศิริลักษณ   นรินทรรัตน  กรรมการ 
   ๒.๑๑ นางปยะนุช   สินันตา   กรรมการ 
  ๒.๑๒ นางสาวเมตตา   ตาละลักษณ  กรรมการ 
  ๒.๑๓ ผูชวยศาสตราจารยธิตินันท   กุมาร   กรรมการ 

   ๒.๑๔ นางกัญญณพัชญ   พลเยี่ยม   กรรมการและเลขานุการ 
   ๒.๑๕ นางณปภัช   พันธุแกว  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มหีนาที่  
   ๑. จัดทําแผนการจัดการความรู ดานการผลิตบัณฑิต 
   ๒. ดําเนินการจัดการความรูตามกระบวนการจัดการความรู  
   ๓. จัดทําคูมือการจัดการความรูและองคความรู  
 
            ๓. การจัดการความรูดานการวิจัย  ประกอบดวย 
  ๓.๑ ผูชวยศาสตราจารยวิไลพร   จันทรไชย    ประธานกรรมการ 
   ๓.๒ ผูชวยศาสตราจารยสุภาวดี  ศรีแยม   รองประธานกรรมการ 

   ๓.๓ รองศาสตราจารยอนุชา     จันทรบูรณ   กรรมการ 
   ๓.๔ ผูชวยศาสตราจารยปยะนุช    รสเครือ   กรรมการ 
   ๓.๕ ผูชวยศาสตราจารยอมรชัย  ลอทองคํา  กรรมการ 
   ๓.๖ นายพชร    สายปาระ  กรรมการ 
   ๓.๗ นางสาวสุธาทิพย   ไชยวงศ   กรรมการ 
   ๓.๘ รองศาสตราจารยเพ็ญจันทร  รวิยะวงศ  กรรมการ 
   ๓.๙ ผูชวยศาสตราจารยกนกรัตน  ดวงพิกุล   กรรมการ 
   ๓.๑๐ นางสาวจิตรา   ปนรูป    กรรมการ 
   ๓.๑๑ นางสาววรรณิดา    ชินบุตร   กรรมการ 
   ๓.๑๒ ผูชวยศาสตราจารยวาที่รอยตรี สิทธิบูรณ  ศิริพรอัครชัย  กรรมการ 
   ๓.๑๓ ผูชวยศาสตราจารยชาญยุทธ กาญจนพิบูลย    กรรมการ 
  ๓.๑๔ นายอริยะ     แสนทวีสุข  กรรมการ  
   ๓.๑๕ ผูชวยศาสตราจารยพรรณพร   กุลมา   กรรมการและเลขานุการ 
  ๓.๑๖ นางสาวศุภมาศ   ทรัพยทวีธนกิจ    กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

  มีหนาที่ 
   ๑. จัดทําแผนการจัดการความรู ดานการวิจัย 
   ๒. ดําเนินการจัดการความรูตามกระบวนการจัดการความรู  
   ๓. จัดทําคูมือการจัดการความรูและองคความรู  
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        ๔. การจัดการความรูของสายสนับสนุน  ประกอบดวย 
    ๔.๑ นางนราพร    จันพิบูลย  ประธานกรรมการ 
  ๕.๒ นางณปภัช    พันธุแกว  รองประธานกรรมการ 
    ๕.๓ นางสาวกาญจนา     บุญอิน   กรรมการ 
   ๕.๔ นางสาวเอื้องเหนือ     นิกรพันธุ  กรรมการ 
   ๕.๕ นายอัมพร    นนทเสน   กรรมการ 
   ๕.๖ นางสาวศุลียภัสร     รัตนอารีกุล   กรรมการ 
   ๕.๗ นางเบญจวรรณ    คําสองสี   กรรมการ 
  ๕.๘ นางสาวปราณ ี   มะโนวร   กรรมการ 
   ๕.๙ นางสาวรัชนียา     ผัดอิน   กรรมการ 
   ๕.๑๐ นางเนาวเรศ     ตาปวง   กรรมการ 
   ๕.๑๑ นางสาวสภุัควด ี   พิมพมาศ  กรรมการ 
   ๕.๑๒ นางสาววรีรัตน   พรมไชยวงค  กรรมการ 
   ๕.๑๓ นางจารุวรรณ   อินทรทิพย  กรรมการ 
             ๕.๑๔ นางสาวปุณิกา    อินทะรังษี  กรรมการ 
  ๕.๑๕ นางสาวชฎารัตน   มหัสพัน   กรรมการและเลขานุการ 
  ๕.๑๖ นายพงษพันธุ    ธรรมลังกา             ผูชวยกรรมการและเลขานุการ  
  มีหนาที่ 
   ๑. จัดทําแผนการจัดการความรูในการพัฒนาสมรรถนะการปฏิบัติงาน  
   ๒. ดําเนินการจัดการความรูตามกระบวนการจัดการความรู 
   ๓. จัดทําคูมือการจัดการความรูและองคความรู      
 
 
 
 
                      
 
 
 

     สั่ง ณ วันที่  ๑๖   มกราคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                (ผูชวยศาสตราจารยประสงค  เหลี่ยมโสภณ) 
                       ผูชวยอธิการบดี ปฏิบัติราชการแทน 
      ผูปฏิบัติหนาที่อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลลานา 
 
  


