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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน 

ที่ ๒๓๒/๒๕๖๓ 
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  (Knowledge management: KM) 

------------------------------------ 
        เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ (Knowledge management: KM)   ของมหำวิทยำลัย

เทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน  เป็นไปตำมเกณฑ์กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำภำยใน  โดยก ำหนดให้สถำบันค้นหำ 
แนวปฏิบัติที่ดีจำกควำมรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบกำรณ์ตรง  และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตำมประเด็น
ควำมรู้  อย่ำงน้อยครอบคลุมพันธกิจด้ำนกำรผลิตบัณฑิตและด้ำนกำรวิจัย จัดเก็บอย่ำงเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมำ 
เป็นลำยลักษณ์อักษรและน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง ค ำสั่งใดขัดกับค ำสั่งนี้ให้ยกเลิก  จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ ดังต่อไปนี้ 

 ๑. คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร  

     ๑.๑ ผู้ชว่ยอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ น่ำน ประธำนกรรมกำร 
      ๑.๒ ผู้อ ำนวยกำรกองกำรศึกษำน่ำน     กรรมกำร 
      ๑.๓ ผู้อ ำนวยกำรกองบริหำรทรัพยำกรน่ำน    กรรมกำร 
      ๑.๔ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศำสตร์    กรรมกำร 
      ๑.๕ รองคณบดีคณะบริหำรธุรกิจและศิลปศำสตร์    กรรมกำร 
      ๑.๖ รองคณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  กรรมกำร 
     ๑.๗ เจ้ำหน้ำที่งำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
      มีหน้าที ่ 
      ๑. อ ำนวยกำร และติดตำมผลกำรด ำเนินงำนของคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้    
      ๒. เสนอแต่งตั้งคณะกรรมกำร เพ่ือมอบหมำยให้รับผิดชอบกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมควำมเหมำะสม 
      ๓. สนับสนุนทรัพยำกรในกำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้   
      ๔. ประเมินผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ทุกสิ้นปีงบประมำณและรำยงำนผลต่อผู้บริหำร  

 

 ๒. คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   ๒.๑  นำยพชร    สำยปำระ  ประธำนกรรมกำร 
   ๒.๒  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์อัจฉรำภรณ์   พูลยิ่ง   รองประธำนกรรมกำร       
   ๒.๓  ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วรรณกร   พรหมอำรีย์  กรรมกำร 
   ๒.๔  นำยกฤษนนท์   สนธ ิ   กรรมกำร 
   ๒.๕  นำยณัฐพล    กำบค ำ   กรรมกำร 
   ๒.๖  นำยณัฐพันธ์     ปัญญโรจน์  กรรมกำร 

   ๒.๗  นำงสำววรรณิดำ     ชินบุตร   กรรมกำร 
  ๒.๘ นำยกิจจำณัฏฐ์   ตั้งจิตนุสรณ์  กรรมกำร 
 
 
 



๒ 

   ๒.๙ นำยกำศรี     นำมเคน   กรรมกำร 
   ๒.๑๐ นำยประเสริฐ   ศรีพนม   กรรมกำร 

   ๒.๑๑ นำยปกรณ์   จันทร์อินทร์  กรรมกำร 
   ๒.๑๒ นำงสำวเชำวลีย ์   ใจสุข   กรรมกำรและเลขำนุกำร 

  ๒.๑๓ นำงณปภัช   พันธุ์แก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที ่ 

   ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรผลิตบัณฑิต 
   ๒. ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
   ๓. จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้และองค์ควำมรู้  
 
            ๓. กำรจัดกำรควำมรู้ด้ำนกำรวิจัย  ประกอบด้วย 
  ๓.๑ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ปิยะนุช    รสเครือ   ประธำนกรรมกำร 
   ๓.๒ นำงสำวจิตรำ   ปั้นรูป   รองประธำนกรรมกำร 
   ๓.๓ นำยกฤษณธร   สินตะละ   กรรมกำร 
   ๓.๔ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เอกชัย  ดวงใจ   กรรมกำร 
   ๓.๕ นำยวุฒิกร    สระแก้ว   กรรมกำร 
   ๓.๖ นำยก้องเกียรติ   ธนะมิตร   กรรมกำร 
   ๓.๗ นำยไตรรัตน์    ปะทิ   กรรมกำร 
   ๓.๘ ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ชำญยุทธ์  กำญจนพิบูลย์  กรรมกำร 
   ๓.๙ นำยณัฐพล    วิชำญ   กรรมกำร 
   ๓.๑๐ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์จุไรรัตน์  สวัสดิ ์   กรรมกำร 
   ๓.๑๑ นำงกัญญ์ณพัชญ์   พลเยี่ยม   กรรมกำร 
  ๓.๑๒ นำยวีระชำต ิ   ขัดมัน   กรรมกำร 
   ๓.๑๓ ผูช้่วยศำสตรำจำรย์วันวิภำ    ปำนศุภวัชร  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๓.๑๔ นำงณปภัช    พันธุ์แก้ว  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  มีหน้าที่ 
   ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ ด้ำนกำรวิจัย 
   ๒. ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
   ๓. จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้และองค์ควำมรู้  
  
        ๔. กำรจัดกำรควำมรู้ของสำยสนับสนุน  ประกอบด้วย 
    ๔.๑ นำงนลัทพร    คูหำ   ประธำนกรรมกำร 
  ๕.๒ นำงณปภัช    พันธุ์แก้ว  รองประธำนกรรมกำร 
    ๕.๓ นำงสำวสกำวเดือน     เมฆวิไล   กรรมกำร 
   ๕.๔ นำยชุมพล    พำใจธรรม  กรรมกำร 
   ๕.๕ นำงเจนจิรำ    ถุงเสน   กรรมกำร 
   ๕.๖ นำงเบญจวรรณ    ค ำสองสี   กรรมกำร 
   ๕.๗ นำงสิริรัตน    ต้นผล   กรรมกำร 
   ๕.๘ นำยเฉลิมพล   โนรำช   กรรมกำร 
 
 
 



๓ 

   ๕.๙ นำยอภิเดช    กรรณิกำ  กรรมกำร 
   ๕.๑๐ นำงสำวโสภำวรรณ   พรหมจักร  กรรมกำร 
   ๕.๑๑ นำงสำวรำตร ี   ทิพเนตร   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   ๕.๑๒ นำงสำวเกวลิน   ค ำอินสม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
   มีหน้าที่ 
   ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ในกำรพัฒนำสมรรถนะกำรปฏิบัติงำน  
   ๒. ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 
   ๓. จัดท ำคู่มือกำรจัดกำรควำมรู้และองค์ควำมรู้      
 
 
 
 
                      
 
 
 

     สั่ง ณ วันที่  ๓๐   ตุลำคม   พ.ศ.  ๒๕๖๓ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                (ผูช้่วยศำสตรำจำรย์ประสงค์  เหลี่ยมโสภณ) 
                       ผู้ช่วยอธิกำรบดี ปฏิบัติรำชกำรแทน 
      ผู้ปฏิบัติหน้ำทีอ่ธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนำ 
 
  


