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ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
ที่  ๑๙๐๘/๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา 
------------------------------- 

  ด้วยมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมามีแผนยุทธศาสตร์ในการพัฒนามหาวิทยาลัย           
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ซึ่งต้องด าเนินการจัดการความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากร        
และพัฒนางานตามภารกิจหลักของมหาวิทยาลัย ดังนั้น เพ่ือให้การด าเนินงานจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏนครราชสีมาบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมาย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย 
ดังนี้ 

 

๑. คณะกรรมการด าเนินงาน 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร  เนาวนนท์  ประธานกรรมการ 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   รองประธานกรรมการ 
๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กิติพงษ์ ลือนาม   กรรมการ    
๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุดาใจ  โล่ห์วนิชชัย  กรรมการ   

 ๕. รองศาสตราจารย์ ดร.สุธานันท์  โพธิ์ชาธาร  กรรมการ 
๖. ดร.อานรรต  ใจส าราญ    กรรมการ   
๗. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ธวชั  ตราช ู   กรรมการ 

 ๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.นฤเบศ  ลาภยิ่งยง  กรรมการ 
 ๙. อาจารย์ปิยะฉัตร เทพหัสดิน ณ อยุธยา   กรรมการ 
 ๑๐. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สวียา  ปรารถนาดี  กรรมการ 
 ๑๑. ดร.อาภา  สธนเสาวภาคย์    กรรมการ 
 ๑๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รฐักรณ์  คิดการ  กรรมการ 
 ๑๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พิเศษ  ตู้กลาง   กรรมการ 
 ๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สกุล  วงษ์กาฬสินธุ์   กรรมการ 
 ๑๕. ดร.ยุทธกร  ฤทธิ์ไธสง    กรรมการ 
 ๑๖. ดร.ดวงธิดา  โคตรโยธา    กรรมการ 
 ๑๗. รองศาสตราจารย์ ดร.พุฒิพงศ์  สัตยวงศ์ทิพย์  กรรมการ 

๑๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.แสงเพ็ชร  พระฉาย  กรรมการ 
๑๙. อาจารย์สุเกษม  อิงคนินันท์    กรรมการ 

 ๒๐. รองศาสตราจารย์ ดร.ชคัตตรัย  รยะสวัสดิ์  กรรมการ 
 ๒๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ณัฐกิตติ์  อินทร์สวรรค์  กรรมการ 
 ๒๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ประเทือง  จินตสกุล  กรรมการ   

๒๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์เปรมวิทย์  ท่อแก้ว   กรรมการ   
 ๒๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วนิัย  จามรสุริยา  กรรมการ 
 



 ๒ 

 
 ๒๕. นางสาวผ่องพรรณ  วิเศษศุภการ   กรรมการ 
 ๒๖. ดร.โกสินทร์  ช านาญพล    กรรมการ 
 ๒๗. นายสุชานนท์  โนนยะโส    กรรมการ 
 ๒๘. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุง่โรจน์  พงศ์กิจวิทูร  กรรมการและเลขานุการ 
 ๒๙. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุธีรา  เข็มทอง   กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
  

 หน้าที ่ ๑. ให้ค าปรึกษาคณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ระดับมหาวิทยาลัย 
๒. ก าหนดนโยบายและแนวทางในการด าเนินงาน  
๓. อ านวยการให้การด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ของมหาวิทยาลัย คณะ และ

หน่วยงานเป็นไปด้วยความเรียบร้อยบรรลุเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ของ
มหาวิทยาลัย 

 

๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   ที่ปรึกษา 
๒. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ประธานกรรมการ 

 ๓. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ตุลา  คมกฤต  มโนรัตน์  รองประธานกรรมการ 
 ๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.พัฒนพงษ์  จ ารัสประเสริฐ กรรมการ 
 ๕. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    กรรมการ   
 ๖. นางสาวโสรยา  กลีบเกษร    กรรมการ 
 ๗. นางปัทมาภรณ์  อ าไพกูล    กรรมการ 
 ๘. นางสาวเอ้ืองทิพย์  ไตรบ ารุง    กรรมการ 
 ๙. นางจิตตรา  ภูมิกระโทก    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวรชยา  วราจิตเกษม    กรรมการ 
 ๑๑. นายชุตินันท์  ทองค า     กรรมการ 
 ๑๒. นายวิศมาศ  ภักดีกุล     กรรมการ 
 ๑๓. นางสาวกอบแก้ว  บุญกลาง    กรรมการ 
 ๑๔. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.กนกพร  ฉิมพลี  กรรมการและเลขานุการ 

๑๕. นายยุทธนา  ตอสกุล     กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
 ๑๖. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่  ๑. จัดท าแผนการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยราชภัฏนครราชสีมา ที่สอดคล้องกับแผน
ยุทธศาสตร์ของมหาวิทยาลัย 

      ๒. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ  

      ๓. รายงานผลการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อมหาวิทยาลัย และให้ข้อมูลต่อ
คณะกรรมการตรวจประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน 

 
 
 
 
 



 ๓ 

๓.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน 
๑. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ที่ปรึกษา 
๒. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    ประธานกรรมการ 

 ๓. อาจารย์ภณิดา  แก้วกูร    รองประธาน 
 ๔. อาจารย์มยุรี แคนตะ     กรรมการ 
 ๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สุธาสินี โพธิ์ชาธาร  กรรมการ   
 ๖. นายไกรศรี  เต้นปักษี     กรรมการ 
 ๗. อาจารย์สิริสุดา ฐานะปัตโต    กรรมการ 
 ๘. นางสาวนภาพร  ช้างสาร    กรรมการ 
 ๙. นางสาวเกศรา ภูนะพงศ์    กรรมการ 
 ๑๐. นางสาวสมพิศ  ค าทองพะเนาว์   กรรมการ 
 ๑๑. อาจารย์เมธี กีรติอุไร     กรรมการ 
 ๑๒. ดร.จินตนา โต้งสูงเนิน    กรรมการ 
 ๑๓. ดร.รชานนท์ ง่วนใจรัก    กรรมการ 
 ๑๔. นางสาวนุชนารถ จันทรพิ์ทักษ์   กรรมการ 
 ๑๕. ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.อนุจิตร ชิณสาร  กรรมการ 
 ๑๖. นางบุญญิสา  พันสุเภาดี    กรรมการ 
 ๑๗. นางสมรอนงค์ กวางเมตตาธรรม   กรรมการ 
 ๑๘. นางสาวอรวรรณ ชอบสระน้อย   กรรมการ 
 ๑๙. อาจารย์โสภิดา  โคตรโนนกอก   กรรมการ 

๒๐. นายกฤษณะ  พีระนวโชติ    กรรมการและเลขานุการ 
๒๑. นางสาวสายม่าน  เสมาภักด ี    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 ๒๒. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
   

หน้าที่  ๑. ด าเนินการตามแผนการจัดการความรู้และส่งเสริมให้หน่วยงานด าเนินกิจกรรมตาม
กระบวนการจัดการความรู้ในมหาวิทยาลัยให้มีประสิทธิภาพ 

      ๒. รายงานผล และให้ข้อมูลการด าเนินงานการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการขับเคลื่อน
ระดับมหาวิทยาลัย 

 

๔. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นางสาวจารุพรรณ  จันทร์แรม    ประธานกรรมการ 
 ๒. นางอัมพร  ละมัยกลาง     กรรมการ 

๓. นางสาวสุภารัตน์  ชัยมีแรง    กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมเอกสารและด าเนินการเก่ียวกับการเบิกจ่ายงบประมาณตามโครงการ 
๒. ควบคุมการเบิกจ่ายงบประมาณให้เป็นไปตามระเบียบ 
๓. สรุปรายงานการใช้จ่ายงบประมาณให้คณะกรรมการและมหาวิทยาลัยรับทราบ 

 

สั่ง  ณ  วันที่  ๓  มีนาคม  พ.ศ.  ๒๕๖๒                                                                                                   
                                            
 
 
 

                  (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อดิศร เนาวนนท์) 
       รักษาราชการแทนอธิการบดี 


