
 
 
 
 

ค ำสั่ง มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
ที่           /๒๕๖๕ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
................................................................................... 

          เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge Management : KM) ของมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ สอดคล้องวิสัยทัศน์และเป็นไปตำมแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย โดยมีกำร
รวบรวมควำมรู้ ที่มีอยู่ในมหำวิทยำลัย (Tacit Knowledge) ถ่ำยทอดไปสู่บุคลำกรและน ำไปปฏิบัติอย่ำงเป็นระบบ 
(Explicit Knowledge) จนเกิดเป็นแนวปฏิบัติที่ดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ จึงแต่งตั้ ง
คณะกรรมกำรจัดท ำยุทธศำสตร์บริหำรจัดกำรและด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ในองค์กรเพ่ือด ำเนินงำน ดังนี้ 
 
๑.  คณะกรรมการจัดท ายุทธศาสตร์และบริหารจัดการความรู้ในองค์กร 
     ประกอบด้วย 

๑. อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ  ประธำนกรรมกำร 
๒. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำร     กรรมกำร 
๓. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและกิจกำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
๔. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิจัยและพัฒนำระบบอย่ำงยั่งยืน  กรรมกำร 
๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผน นโยบำยและยุทธศำสตร์   กรรมกำร 
๖. ผู้ช่วยอธิกำรบดีทุกพ้ืนที ่     กรรมกำร 
๗. คณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์   กรรมกำร 
๘. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  กรรมกำร 
๙. คณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์     กรรมกำร 
๑๐. คณบดีคณะศิลปกรรมและสถำปัตยกรรมศำสตร์   กรรมกำร 
๑๑. ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีและสหวิทยำกำร  กรรมกำร 
๑๒. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ  กรรมกำร 
๑๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน  กรรมกำร 
๑๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ    กรรมกำร 
๑๕. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยเทคโนโลยีเกษตร   กรรมกำร 
๑๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำร  
๑๗. ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรงำนบุคคล    กรรมกำร 
๑๘. ผู้อ ำนวยกำรกองกลำง     กรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรกองคลัง      กรรมกำร 
๒๐. ผู้อ ำนวยกำรกองนโยบำยและแผน    กรรมกำร 
๒๑. ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำนักศึกษำ    กรรมกำร 
๒๒. ผู้อ ำนวยกำรกองประชำสัมพันธ์    กรรมกำร 
๒๓. ผู้อ ำนวยกำรกองพัฒนำอำคำรและสถำนที่   กรรมกำร 

 
/๒๔.ผู้อ ำนวยกำร... 
 



 
๒๔. ผู้อ ำนวยกำรศูนย์วัฒนธรรมศึกษำ    กรรมกำร 
๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนบริหำรทรัพย์สินและสิทธิประโยชน์ กรรมกำร 
๒๖. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำร 
๒๗. หัวหน้ำส ำนักงำนตรวจสอบภำยใน    กรรมกำร 
๒๘. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

 
มีหน้ำที ่
๑. วำงแผนกำรด ำเนินงำนเพ่ือเชื่อมโยงเป้ำหมำยกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ ให้เข้ำกับวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 
๒. ก ำหนดแนวทำงกำรด ำเนินกิจกรรมในกำรเผยแพร่ควำมรู้ควำมเข้ำใจ เกี่ยวกับกำรจัดกำรควำมรู้จำก

ทฤษฎีไปสู่กำรปฏิบัติ (Implementation) อย่ำงเป็นรูปธรรมสอดคล้องกับแผนกำรด ำเนินงำน  
๓. บริหำรจัดกำรควำมรู้ในคณะ/หน่วยงำน/มหำวิทยำลัยอย่ำงเป็นระบบโดยให้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้       

ที่สอดคล้องกับแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
๔. ส่งเสริมสนับสนุนให้เกดิกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรเพื่อน ำควำมรู้ที่ได้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ 
๕. เสนอแนะแนวทำงในกำรพัฒนำปรับปรุงให้กำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ในคณะ/หน่วยงำนและ

มหำวิทยำลัยด ำเนินกำรได้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 
 

๒.  คณะกรรมการด าเนินงานจัดการความรู้ในองค์กร   
     ประกอบด้วย 

๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เกรียงไกร  ธำรพรศรี  ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นทีชัย  ผัสดี   กรรมกำร 
๓. นำงรัญชนำ     น ำอิน   กรรมกำร 
๔. นำงสำวอรสำ    ธรรมสรำงกูร    กรรมกำร   
๕. นำงจันทร์เพ็ญ   สุวรรณ์   กรรมกำร 
๖. นำงสำวธนพร     ยะสุทธิ   กรรมกำร 
๗. นำงสำวแสงจันทร์     วงคข์ัดนนท ์  กรรมกำร   
๘. นำงสำวณัฐพรรณ   งำมสม   กรรมกำร 
๙. นำงสำวสวรินทร์   สำรสมุทร  กรรมกำร 
๑๐. นำยอนุรัตน์    เทวตำ   กรรมกำร 
๑๑. นำยไกรสร    วงษ์ปู ่   กรรมกำร 
๑๒. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปริดำ  จิ๋วปัญญำ  กรรมกำร 
๑๓. นำงแคทรียำ    พร้อมเพรียง  กรรมกำร 
๑๔. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤตำพร  พัชระสุภำ  กรรมกำร 
๑๕. นำงอังคณำ สุขเกษม   มีเกษ   กรรมกำร    
๑๖. นำงพรลักษณ์    วรัญญำชัยมลล์  กรรมกำร 
๑๗. นำงสำวเชำวลีย์    ใจสุข   กรรมกำร 
๑๘. นำงพัชรำภรณ์    หงษ์สิบสอง  กรรมกำร 
๑๙. นำยประเสริฐ    ศรีพนม   กรรมกำร 
๒๐. นำงณปภัช     พันธุ์แก้ว  กรรมกำร 

 
/๒๑.นำง.... 

 



 
๒๑. นำงสุทินำ      พ่ึงทอง   กรรมกำร 
๒๒. นำงศุภัคษำ     ศรีวิชัยส ำพรรณ์  กรรมกำร 
๒๓. นำงสำวโสภณำ   ส ำรำญ    กรรมกำร 
๒๔. นำยนรินทร์    จิวิตัน   กรรมกำร 
๒๕. นำงสำวสุพรรษำ   ตำค ำมูล   กรรมกำร 
๒๖. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุวิชช์   ธนะศำนวรคุณ  กรรมกำร 
๒๗. นำยณัฐวุฒิ    สังข์ทอง   กรรมกำร 
๒๘. นำงสำวปวีณ์สุดำ   บุษยธำนินทร์  กรรมกำร 
๒๙. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไกรลำศ  ดอนชัย   กรรมกำร 
๓๐. นำงสำวอุไรวรรณ   สำยยะนันท์  กรรมกำร 
๓๑. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เยำวนำถ  นรินทร์สรศักดิ์   กรรมกำร 
๓๒. นำงสำวภำสินี    ศิริประภำ  กรรมกำร 
๓๓. นำงสำวโบว์    ถิ่นโพธิ์วงศ ์  กรรมกำร  
๓๔. นำงสำวศศิรดี    พำนชำตรี  กรรมกำร 
๓๕. นำยธงชัย    เปี้ยทำ   กรรมกำร 
๓๖. นำงวณิชชำ    เฉลิมวรรณ  กรรมกำร 
๓๗. นำยจิรวัฒน์     แก้วรำกมุข  กรรมกำร 
๓๘. นำงมำลี     จินดำแก้ว  กรรมกำร  
๓๙. นำงสำวสุคนธ์   วงศ์หำญ   กรรมกำร 
๔๐. นำงสำวชูขวัญ    แสงทอง   กรรมกำร 
๔๑. นำงอ ำไพ    แสนค ำ   กรรมกำร   
๔๒. ว่ำที่ร้อยตรีเกรียงไกร   ศรีประเสริฐ  กรรมกำร 
๔๓. นำงสำวเสำวลักษณ์   จันทร์พรหม  กรรมกำร 
๔๔. นำงศรัญญำ    อินทร์ค ำเชื้อ  กรรมกำร 
๔๕. นำยพร้อมพงศ ์   โสภำวรรณ์  กรรมกำร    
๔๖. นำงสำวอุบลรัตน์   ขัณฑ์แก้ว  กรรมกำร  
๔๗. นำงสำวคัทรียำ     ไชยน้อย   กรรมกำร 
๔๘. นำงสำวดวงรัตน์     ค ำแดง    กรรมกำร 
๔๙. ว่ำที่ร้อยตรีวรกมล   สันชุมภู    กรรมกำร 
๕๐. นำงนงลักษณ์    วรพจน์พรชัย    กรรมกำร 
๕๑. นำยศิขรินทร ์   บุญจี๋    กรรมกำร 
๕๒. นำงสำวอโณทัย   วิชัยสืบ   กรรมกำร   
๕๓. นำยวิทยำ    กวีวิทยำภรณ์  กรรมกำร   
๕๔. นำยอำทิตย์     ใจค ำฟู   กรรมกำร   
๕๕. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยปฐมพร  ธนพัฒน์ปวงวัน  กรรมกำร 
๕๖. นำยศักดิ์นรินทร์   ซำวงิ้ว   กรรมกำร 
๕๗. นำงศศิกำนต ์   เทพภำพ  กรรมกำร 
๕๘. นำยปฐมพงษ ์   ชัยวงค์   กรรมกำร 

/๕๙.นำย... 

 



๕๙.  นำยประเสริฐ      อุประทอง  กรรมกำร   
๖๐. นำงจีรพัชร์      วงค์ทำ                     กรรมกำร 
๖๑. นำยเอกชัย    ต๊ะบุญธง  กรรมกำร 
๖๒. นำงสำวศรัญญำ   ศรีสัตยำ   กรรมกำร 
๖๓. ว่ำทีร่้อยตรรีัชต์พงษ ์   หอชัยรัตน์   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๖๔. นำงสำวอำรีรัตน์   พิมพ์นวน   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๖๕. นำงสำวรัตนำภรณ์   สำรภี   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

มีหน้ำที่ 

๑. ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
๒. เชื่อมโยงควำมรู้ในหน่วยงำนหรือระหว่ำงหน่วยงำนให้เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในวงที่กว้ำงขึ้นเพ่ือให้

เกิดพลังควำมร่วมมือในกำรเรียนรู้และยกระดับควำมรู้เพื่อกำรปฏิบัติที่สำมำรถน ำไปใช้ประโยชน์ได้ 
๓. ส่งเสริมให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP : Community of Practice) ในเรื่องที่เป็นควำมรู้หรือเป็นหัวใจ

ในกำรปฏิบัติงำนที่เก่ียวข้อง 
๔. เก็บรวบรวมควำมรู้ที่ได้เพ่ือเผยแพร่โดยใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศ ให้ข้อมูลเป็นปัจจุบัน เช่น เว็บไซต์        

เว็บบล็อก เป็นต้น 
๕. สรุปรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกิจกรรม/โครงกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เสนอประธำนคณะกรรมกำร

จัดท ำยุทธศำสตร์และบริหำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กรของคณะ/หน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
๖. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำนต่ำง ๆ ในสังกัดมหำวิทยำลัยในระบบ

กำรตรวจประเมินให้เรียบร้อยภำยในระยะเวลำที่ก ำหนด 
 

ทั้งนี้  ตั้งแต่วันที่      กุมภำพันธ์  ๒๕๖๕                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 
  

 สั่ง ณ  วันที่      กุมภำพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๕  

 

 

                                                              (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์จัตตุฤทธิ์  ทองปรอน) 
                                       รักษำรำชกำรแทน 

                                     อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
 
 
 
 
 
 


