
 
 

 
ค ำสั่งสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

ที ่ ๑๐/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการโครงการราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย 

Covid-19 สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 
------------------------------------------------------------ 

 
ด้วยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ได้มอบหมายให้สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยี      

สู่ชุมชนจัดท าโครงการราชมงคลล้านนาอาสาถ่ายทอดองค์ความรู้ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกันภัย Covid-19 
โดยมีเป้าหมายในการน าองค์ความรู้เทคโนโลยีที่มีในมหาวิทยาลัย มาประยุกต์ ในการผลิตอุปกรณ์ป้องกัน
ทางการแพทย์โดยใช้หลักการจิตอาสา ได้แบ่งกิจการและกิจกรรมออกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ การผลิตเครื่องกด
แอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ  การผลิตหน้ากากใสป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield)  การผลิต
หน้ากากอนามัย Nano Technology และการผลิตอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบเปิดปิดน้ า ระหว่างวันที่ ๒๒ 
มิถุนายน ถึง ๔ กรกฎาคม พ.ศ.๒๕๖๓ ณ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา ดอยสะเก็ด เพ่ือให้การ
ด าเนินงานของโครงการส าเร็จลุล่วงไปด้วยดีและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ จึงแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงาน 
ตามรายชื่อดังต่อไปนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

มีหน้าที ่ ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินงาน ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของการด าเนินงาน
ประสานงานติดตามประเมินผล และให้ค าปรึกษาในการแก้ไขปัญหาอุปสรรคในการด าเนินงาน ตลอดโครงการ 

ประกอบด้วย  
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงไกร   ธารพรศรี  ประธานกรรมการ 
๒.  นายวิสุทธิ ์    บัวเจริญ   รองประธานกรรมการ 
๓.  นางสาวสุรวีรรณ    ราชสม   กรรมการ 
๔.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นทีชัย   ผัสดี   กรรมการและเลขานุการ 

๒. คณะกรรมการผลิตสื่อองค์ความรู้ 
มีหน้าที ่ บันทึกภาพนิ่ง และภาพเคลื่อนไหว และจัดท าเป็นชุดองค์ความรู้การผลิตอุปกรณ์ป้องกัน

ทางการแพทย์โดยใช้หลักการจิตอาสา ๔ ชุดองค์ความรู้ 
ประกอบด้วย  
๑. นางสาวสุรีวรรณ    ราชสม   ประธานกรรมการ 
๒. บุคลากรงานสร้างองค์ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
 

/๓.นายพิษณุ... 



๒ 

๓. นายพิษณุ   พรมพราย  กรรมการและเลขานุการ 

๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ 
มีหน้าที ่ ประกาศรับสมัครจิตอาสาเข้าร่วมโครงการ สรุปผลการด าเนินโครงการและเผยแพร่สู่

สาธารณะชน 
ประกอบด้วย  
๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นทีชัย   ผัสดี   ประธานกรรมการ 
๒. บุคลากรกลุ่มงานบริหารการถ่ายทอดเทคโนโลยี  กรรมการ 
๓. นางสาวหนึ่งฤทัย   แสงใส   กรรมการ 
๓. นายนริศ    ก าแพงแก้ว  กรรมการและเลขานุการ 

๔. คณะกรรมการด าเนินงานถ่ายทอดองค์ความรู้ผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ 
มีหน้าที ่ ด าเนินการผลิตอุปกรณ์ป้องกันทางการแพทย์ ตามกิจกรรมที่ก าหนด 
ประกอบด้วย  
๔.๑ การผลิตเครื่องกดแอลกอฮอล์เจลแบบใช้เท้าเหยียบ 
๑.  ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เกรียงไกร   ธารพรศรี  ประธานกรรมการ 
๒.  นายเจษฎา   สุภาพรเหมินทร์  กรรมการ 
๓.  นายสิงหล   วิชายะ   กรรมการ 
๔. นายวรพรต   แซ่เฒ่า   กรรมการ 
๕. นายเอกพงศ์   ดวงมาลา  กรรมการ 
๖. นายวีรวิทย ์   ณ วรรณมา  กรรมการ  
๗. นายวรรธนพงษ์   เทียนนิมิตร  กรรมการ 
๘. นายคเชนทร์   เครือสาร  กรรมการและเลขานุการ   
๔.๒ การผลิตหน้ากากใสป้องกันละอองเชื้อโรค (Face Shield) 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นทีชัย   ผัสดี   ประธานกรรมการ 
๒. นางกุลินา     ศักดิ์ศิริศรีฟ้า  กรรมการ 
๓. น.ส.เสงี่ยม   คืนดี   กรรมการ 
๔.  นางสาวรัตนาภรณ ์  สารภี   กรรมการ 
๕. น.ส.วราภรณ ์   ต้นใส   กรรมการ 
๖. น.ส.ศิรประภา   วงค์ชัย   กรรมการ 
๗. น.ส.น้ าฝน   วิปลาด   กรรมการ 
๘. น.ส.รัชดาภรณ ์   กันทะถ้ า  กรรมการ 
๙. น.ส.ทิน    อ่อนนวล  กรรมการและเลขานุการ  
๔.๓. การผลิตหน้ากากอนามัย Nano Technology  
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ไพโรจน์   วรพจน์พรชัย  ประธานกรรมการ 
๒. ว่าที่ ร.ต.เกรียงไกร  ศรีประเสริฐ  กรรมการ 
 

/๓. นายนริศ... 
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๓. นายนริศ    ก าแพงแก้ว   กรรมการ 
๔. น.ส.เสาวลักษณ์   จันทร์พรหม  กรรมการ 
๕. น.ส.อารีรัตน์   พิมพ์นวน  กรรมการ 
๖. น.ส.ณัฐริกา   กอนแก้ว  กรรมการ 
๗. น.ส.สุธาสิน ี   ผู้อยู่สุข   กรรมการ 
๘. ว่าที่ ร.ต.รัชต์พงษ์  หอชัยรัตน์  กรรมการและเลขานุการ  
๔.๔ การผลิตอ่างล้างมือแบบใช้เท้าเหยียบเปิดปิดน้้า 
๑. นายวิสุทธิ์     บัวเจริญ   ประธานกรรมการ 
๒.  นายคเชนทร์   เครือสาร  กรรมการ 
๓.  นายณัฐพงษ์   วงศ์ปันติ  กรรมการ 
๔.  นายณัฐพงษ์   แปงใจ   กรรมการ 
๕. นายศักดิ์วิฑูรย์   ภูผิวค า   กรรมการ 
๖.  นายสิงหล   วิชายะ   กรรมการ 
๗. นายเอกพงศ์   ดวงมาลา  กรรมการ  
๘. นายวธัญญ ู   วรรณพรหม  กรรมการ 
๙. นายวัชระ   กิตติวรเชฎฐ ์  กรรมการ 
๑๐ นายสามารถ   สาลี   กรรมการ 
๑๑. นายวิษณุลักษณ์  ค ายอง   กรรมการและเลขานุการ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 
 สั่ง ณ วันที่ ๑๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๖๓ 

 
 

 
(ผู้ช่วยศาสตราจารย์เกรียงไกร  ธารพรศรี) 

 ผู้อ านวยการสถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
 
 
 
 
 
 
 
 


