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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
    ที่  ๑๒๑๙/๒๕๕๙ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
 

  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำมีแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย           
ให้เป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้  ซึ่งต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำบุคลำกร        
และพัฒนำงำนตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ของมหำวิทยำลัย
รำชภัฏนครรำชสีมำบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
๑. รองศำสตรำจำรย์ ดร.วิเชยีร  ฝอยพิกุล   ที่ปรึกษำ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เรืองชัย  บุญศักดิ์   ประธำนกรรมกำร 
๓. ดร.อำนรรต  ใจส ำรำญ    กรรมกำร   
๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ณภัทร  น้อยน้ ำใส   กรรมกำร 

  ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วนำ  กองอินทร์   กรรมกำร 
  ๖. อำจำรย์ปนัดดำ  บุญพำวัฒนำ    กรรมกำร 
  ๗. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุดำใจ  โล่ห์วนิชชัย  กรรมกำร 
  ๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำนันท์  โพธิ์ชำธำร  กรรมกำร 
  ๙. ดร.อำภำ  สธนเสำวภำคย ์   กรรมกำร 
  ๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กรุณำ  เชิดจิระพงษ์  กรรมกำร 
  ๑๑. ดร.สิรินำถ  จงกลกลำง    กรรมกำร 
  ๑๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สำมำรถ  จับโจร  กรรมกำร 
  ๑๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์นันทกำ  ปรีดำศักดิ์  กรรมกำร 

๑๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์สกุล  วงษ์กำฬสินธุ์   กรรมกำร 
  ๑๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์รุจิรำ  อุปวำนิช   กรรมกำร 
  ๑๖. รองศำสตรำจำรย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  กรรมกำร 
  ๑๗. ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    กรรมกำร 
  ๑๘. ดร.ดวงธิดำ  โคตรโยธำ    กรรมกำร 
  ๑๙. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร  เนำวนนท์  กรรมกำร 
  ๒๐. อำจำรย์ยศพร  กำรงำน    กรรมกำร 
  ๒๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์  กรรมกำร 
  ๒๒. อำจำรย์สุเกษม  อิงคนินันท์    กรรมกำร 
  ๒๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เปรมวิทย์  ท่อแก้ว   กรรมกำร   
  ๒๔. รองศำสตรำจำรย์ ดร.ธนิดำ  ผำติเสนะ   กรรมกำร 

๒๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  กรรมกำร 



 ๒ 

  ๒๖. ดร.วินัย  จำมรสุริยำ     กรรมกำร 
    ๒๗. อำจำรย์เมธี  กีรติอุไร    กรรมกำร 
  ๒๘. อำจำรย์สุธีรำ  เข็มทอง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  
 หน้าที ่ ให้ค ำปรึกษำ  ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน รวมทั้งอ ำนวยกำร           

ให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยและคณะ/หน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุ
เป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 
๒.  คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์  ที่ปรึกษำ 

๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์เรืองชัย  บุญศักดิ์  ประธำนกรรมกำร 
๓. อำจำรย์สุธีรำ  เข็มทอง   รองประธำนกรรมกำร  
๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กรุณำ  เชิดจิระพงษ์ กรรมกำร 

  ๕. ดร.อำภำ  สธนเสำวภำคย ์  กรรมกำร 
  ๖. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ   กรรมกำร 
  ๗. อำจำรย์ประดับศรี  พินธุโท     กรรมกำร 
  ๘. อำจำรย์พิทักษ์ชัย  จัตุชัย   กรรมกำร 
  ๙. อำจำรย์พิทักษ์ชัย  เดชอุดม   กรรมกำร 
  ๑๐. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์วำสนำ  ภำนุรักษ์  กรรมกำร 
  ๑๑. ดร.บุษรำคัม  ป้อมทอง   กรรมกำร 
  ๑๒. นำงจิตตรำ  ภูมิกระโทก   กรรมกำร 
  ๑๓. อำจำรย์อิศริย์  เดชตำนนท์   กรรมกำร 
  ๑๔. อำจำรย์สุภำพร  ลักษมีธนสำร  กรรมกำร 
  ๑๕. อำจำรย์ณพิตร  วัฒนวีรพงษ์   กรรมกำร 
  ๑๖. อำจำรย์สันติ  ชวนนอก   กรรมกำร 
  ๑๗. ดร.ทองทิพย์  สละวงษ์ลักษณ์   กรรมกำร 
  ๑๘. อำจำรย์นรำ  ระวำดชัย   กรรมกำร 
  ๑๙. ดร.สวียำ  ปรำรถนำดี   กรรมกำร 
  ๒๐. นำงสำวรชยำ  วรำจิตเกษม   กรรมกำร 
  ๒๑. นำงเดือนเพ็ญ  แจ่มสว่ำง   กรรมกำร 
  ๒๒. นำยอัศรำยุทธ  กมลเพ็ชร์   กรรมกำร 
  ๒๓. นำยไสว  กันนุลำ    กรรมกำร 
  ๒๔. นำยธนัช  แววฉิมพลีสกุล   กรรมกำร 
  ๒๕. นำยชุตินันท์  ทองค ำ    กรรมกำร 
  ๒๖. ดร.วันวิสำข์  โชรัมย์    กรรมกำร   
  ๒๗. นำงสุภำวดี  ลำวรรณำ   กรรมกำร 
  ๒๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์อรสิริ  วิมลธรรม  กรรมกำร 
  ๒๙. นำยวิศมำศ  ภักดีกุล    กรรมกำร 
  ๓๐. นำงสำวสุวรรณำ  บุเหลำ   กรรมกำร 
  ๓๑. นำงสำวพิชำมญชุ์  สินลำลับ   กรรมกำร 



 ๓ 

  ๓๒. นำงปัทมำภรณ์  อ ำไพกูล   กรรมกำร 
  ๓๓. นำงสำวนัทภร  อำษำสุวรรณ   กรรมกำร 
  ๓๔. ดร.วิเชียร  ก่อกิจกุศล   กรรมกำร 
  ๓๕. นำงสำวโสรยำ  กลีบเกสร   กรรมกำร 
  ๓๖. นำงศิริวรรณ  อินทเศียร   กรรมกำร 
  ๓๗. นำงพัชรินทร์  พลเยี่ยม   กรรมกำร 
  ๓๘. นำงสำวสำยฝน  ไชยมำตร   กรรมกำร 
  ๓๙. นำงสำวศศิธร  แก้วเผือก   กรรมกำร 
  ๔๐. นำงสำวสุภำพร  ค ำภำ   กรรมกำร 
  ๔๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุง่โรจน์  พงศ์กิจวิทูร กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๔๒. นำงสำวจำรุพรรณ  จันทร์แรม  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๔๓. นำงมุกดำ  วรแสน    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
  ๔๔. นำงสำวสุภำรัตน์  ชัยมีแรง   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
   

หน้าที ่ ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ทีส่อดคล้องกับ 
แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

     ๒. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรม            
ตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ  

     ๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อมหำวิทยำลัย และให้ข้อมูลต่อคณะกรรมกำร
ตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 

 ๓.  อนุกรรมการการพัฒนาระบบสารสนเทศ 
 ๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ดร.วันวิสำข์  โชรัมย์ กรรมกำร 
 ๓. ดร.สวียำ  ปรำรถนำดี กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวรชยำ  วรำจิตเกษม กรรมกำร 
 ๕. นำยพลธร  สุขกิจ  กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวพิชำมญชุ์ สินลำลบั กรรมกำร 
 ๗. นำยฉัตรดนัย พยัคฆพงษ์ กรรมกำร 
 ๘. นำยนัฏศักร แป้นเงิน กรรมกำร 
 ๙. นำงสำวสุภำพร  ค ำภำ กรรมกำร 
 ๑๐. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  ๑๑. นำงสำวสุวรรณำ บุเหลำ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

หน้าที ่พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสมีำ 
 

สั่ง  ณ  วันที่   ๘  มีนำคม  ๒๕๕๙                                                        

                                                                                                

           (รองศำสตรำจำรย์ ดร.วเิชียร  ฝอยพิกุล) 
         อธิกำรบดี 


