
 
 

 
    

ค ำสั่งคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรเกษตร  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

ที่    ๒๐  / ๒๕๖๔ 
เร่ือง  แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑติ ด้านการวิจัย  และดา้นบริหารสายสนับสนนุ 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่ ประจ าปีงบประมาณ ๒๕๖๔ 
----------------------- 

 เพื่อให้การด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา เป็นไปด้วยความเรียบร้อย  ครอบคลุมกระบวนการจัดการความรู้ อาศัย
อ านาจตามมาตรา ๓๖  แห่งพระราชบัญญัติมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล พ.ศ. ๒๕๔๘  จึงแต่งตั้งคณะกรรมการ
บริหารการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบัณฑิต ด้านการวิจัย และด้านบริหารสายสนับสนุน คณะวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีการเกษตร มทร.ล้านนา เชียงใหม่  โดยมีองค์ประกอบและอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

     ๑. ผู้บริหารการจัดการความรู้ ได้แก่ คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 

 หน้ำที่  พิจารณาอนุมัติก าหนดขอบเขต เป้าหมายและแนวทางการจัดการความรู้และแผนการจัดการความรู้ 
เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ของคณะ 
     ๒. คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ด้านการผลิตบณัฑิต 

๒.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ิยมาสฐ์ ตัณฑ์เจริญรัตน ์  ประธานกรรมการ 
๒.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารยป์ระยงค์ ใสนวน   กรรมการ 
๒.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วชัรา  ปลัดคุณ   กรรมการ 
๒.๔ นางสาวศิรดา   ปินใจ   กรรมการ 
๒.๕ นางนพรัตน ์   เตชะพันธ์รัตนกุล  กรรมการ 
๒.๖ นายณัฐวุฒ ิ   สังข์ทอง   กรรมการ 
๒.๗ นางสาวรดา   สมเขื่อน   กรรมการ 
๒.๘ นางสาวรัตนากาล   ค าสอน   กรรมการ 
๒.๙ นางธนษิฐา   เกษมณี   กรรมการ 
๒.๑๐ นางสาวกชกร   มั่งมี   กรรมการ 
๒.๑๑ นางสาวกชกร   มั่งมี   กรรมการ 
๒.๑๒ นางสาวหฤทัย   ล่องกุลบุตร  กรรมการ 
๒.๑๓ นางสาวอรอุมา   เมธาเกษร  กรรมการ 
๒.๑๔ นายกิตติศักดิ์   อ ามา   กรรมการ 
๒.๑๕ นายเถกิงศักดิ์   ภูสิทธิ์อัคคโชต ิ  กรรมการ 
๒.๑๖ นางสาวอัมพิกา   ราชคม   กรรมการ 
๒.๑๗ นายกิติชัย   จินะไชย   กรรมการ 
๒.๑๘ นายสมัชญ ์   ทวีเกษมสมบัต ิ  กรรมการ 
๒.๑๙ นางสาวณัฎฐ์วรินท์  ธุวะค า   กรรมการ 
๒.๒๐ นางสาวเสาวลักษณ ์  พรหมมินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
๒.๒๑ นางสาววรัญญา   กันทะ   ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 
         หน้าที่ (๑) วางแผน.... 



 หน้ำที่ 
(๑) วางแผนส ารวจองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการน าไปใชป้ระโยชน์ตามประเด็น

ความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต 
(๒) จัดท าแผนการจัดการความรู้ดา้นการผลิตบัณฑิต ตามระบบและกระบวนการที่ถูกต้อง 
(๓) จัดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารการจัดการความรู้ 
(๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารการจัดการความรู้ เสนอแนะ 

 
๓. คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ด้านการวิจัย 
 ๓.๑ รองศาสตราจารย์เกชา   คูหา   ประธานกรรมการ 
 ๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารยช์ินานาฎ  วิทยาประภากร  กรรมการ 
 ๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วาณิช  หลิมวานชิ  กรรมการ 
 ๓.๕ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศิริพงษ์  สมวรรณ   กรรมการ 
 ๓.๖ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศราวธุ  พั้วป้อง   กรรมการ 
 ๓.๗ นางสาวศกุนตลา   สายใจ   กรรมการ 
 ๓.๘ นางสาวมิ่งขวัญ   กันจินะ   กรรมการ 
 ๓.๙ นางวัชร ี    ฝั้นฟือนหา  กรรมการ 
 ๓.๑๐ นางสาวสาวิตรี   กาทองทุ่ง  กรรมการ 
 ๓.๑๑ นางสาวสุภาณ ี   ใหม่จันทร์ดี  กรรมการ 
 ๓.๑๒ นางสาวรัตนา   อระภักดี   กรรมการ 
 ๓.๑๓ นายนิวัต ิ    จันต๊ะมา   กรรมการ 
 ๓.๑๔ นายชลวฒัน์   พุกเพียรเลิศ  กรรมการ 
 ๓.๑๕ นางสาวกนกวรรณ   แสวงทรัพย ์  กรรมการ 
 ๓.๑๖ นางสาวเสาวลักษณ ์   พรหมมินทร์  กรรมการและเลขานุการ 
 ๓.๑๗ นางสาวปวีณส์ุดา   บุษยธานินทร์  ผู้ช่วยกรรมการและเลขานุการ 

 หน้ำที่ 
(๑) วางแผนส ารวจองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการน าไปใชป้ระโยชน์ตามประเด็น

ความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการวิจัย 
(๒) จัดท าแผนการจัดการความรู้ดา้นการวิจัย ตามระบบและกระบวนการที่ถูกต้อง 
(๓) จัดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารการจัดการความรู้ 
(๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารการจัดการความรู้ เสนอแนะ 

๔. คณะกรรมการบริหารการจัดการความรู้ ด้านบริหารสายสนบัสนนุ 
 ๔.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารยส์ุวิชช์  ธนะศานวรคุณ  ประธานกรรมการ 
 ๔.๒ นางน้ าฝน    สุทธิกุญชร  กรรมการ 
 ๔.๓ นางสาววรัญญา   กันทะ   กรรมการ 
 ๔.๔ นางสาวปวีณส์ุดา   บุษยธานินทร์  กรรมการ 
 ๔.๕ นางสาวเสาวลักษณ ์   พรหมมินทร์  กรรมการ 

๔.๖ นางสาวอังคณาพร... 



 ๔.๖ นางสาวอังคณาพร   จิระวัฒนากูล  กรรมการ 
 ๔.๗ นางสาวภาวิณ ี   ค าม่วง   กรรมการ 
 ๔.๘ นางสาวจารุวรรณ   กล้าหาญ   กรรมการ 
 ๔.๙ นายสุริยะ    พิจารณ ์   กรรมการ 
 ๔.๑๐ นายอัครเดช   กาบมาลา  กรรมการ 
 ๔.๑๑ นายนคร    ค ากิติ   กรรมการ 
 ๔.๑๒ นางอุมาพร    เจริญธนากุล  กรรมการและเลขานุการ 

หน้ำที่ 
(๑) วางแผนส ารวจองค์ความรู้ เพื่อพัฒนาต่อยอดองค์ความรู้ในการน าไปใชป้ระโยชน์ตามประเด็น

ความรู้และเป้าหมายการจัดการความรู้ด้านการบริหารสายสนบัสนุน 
(๒) จัดท าแผนการจัดการความรู้ดา้นการบริหารสายสนบัสนุนตามระบบและกระบวนการที่ถูกต้อง 
(๓) จัดกระบวนการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้ที่มีประสบการณ์ตรง เพื่อ

ค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี และเผยแพร่ไปสู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่ก าหนด 
(๔) ประเมินผลการด าเนินงานและสรุปบทเรียนหลังการปฏิบัติงานเสนอต่อผู้บริหารการจัดการความรู้ 
(๕) ด าเนินการอ่ืน ๆ ตามที่ผู้บริหารการจัดการความรู้ เสนอแนะ 

 
ทั้งนี้ ให้ปฏิบัติหน้าที่ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันที่  ๔ กุมภาพันธ์  พ.ศ. ๒๕๖๔ 

 

                                                                          
    (รองศาสตราจารย์สุนทร  วิทยาคุณ) 

    คณบดีคณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการเกษตร 
      มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีราชมงคลลา้นนา 

 
 


