
๑ 
 

/๒๐. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวจิัย...     

 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ 
ที่  ๓๘๕/๒๕๖๓ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรพัฒนำองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
------------------------------- 

  ด้วยมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำมีแผนยุทธศำสตร์ในกำรพัฒนำมหำวิทยำลัย  ให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ ซึ่งต้องด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อกำรพัฒนำบุคลำกร และพัฒนำงำน
ตำมภำรกิจหลักของมหำวิทยำลัย ดังนั้น เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนจัดกำรควำมรู้ ของ  มหำวิทยำลัยรำชภัฏ
นครรำชสีมำบรรลุผลส ำเร็จตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำร ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ดังนี้ 

 
๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

๑. อธิกำรบดี      ประธำนกรรมกำร 
๒. รองอธิกำรบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และกำรวิจัย  รองประธำนกรรมกำร 
๓. รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำร    กรรมกำร    
๔. รองอธิกำรบดีฝ่ำยแผนและงบประมำณ   กรรมกำร   

 ๕. รองอธิกำรบดีฝ่ำยบริหำรทั่วไป    กรรมกำร 
๖. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรพิเศษและวิเทศสัมพันธ์  กรรมกำร   
๗. รองอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์ กรรมกำร 

 ๘. รองอธิกำรบดีฝ่ำยพัฒนำทรัพยำกรบุคคล 
    และกิจกำรสภำมหำวิทยำลัย    กรรมกำร 

 ๙. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยกิจกำรทั่วไป   กรรมกำร 
 ๑๐. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยประกันคุณภำพกำรศึกษำ  กรรมกำร 
 ๑๑. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยกำยภำพและสิ่งแวดล้อม  กรรมกำร 
 ๑๒. คณบดีคณะครุศำสตร์    กรรมกำร 
 ๑๓. คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี  กรรมกำร 
 ๑๔. คณบดีคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์  กรรมกำร 
 ๑๕. คณบดีคณะวิทยำกำรจัดกำร    กรรมกำร 
 ๑๖. คณบดีคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม   กรรมกำร 
 ๑๗. คณบดีคณะสำธำรณสุขศำสตร์   กรรมกำร 

๑๘. คณบดีบัณฑิตวิทยำลัย    กรรมกำร 
๑๙. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 



๒ 
 

/๑๙. นำยยุทธนำ...     

 ๒๐. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ   กรรมกำร 
 ๒๑. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักศิลปะและวัฒนธรรม  กรรมกำร 
 ๒๒. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยไม้กลำยเป็นหินฯ  กรรมกำร   

๒๓. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักคอมพิวเตอร์   กรรมกำร   
 ๒๔. ผู้อ ำนวยกำรสถำบันภำษำ    กรรมกำร 
 ๒๕. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี   กรรมกำร 
 ๒๖. ประธำนสภำคณำจำรย์และข้ำรำชกำร   กรรมกำร 
 ๒๗. ผู้ชว่ยอธิกำรบดีฝ่ำยดิจิทัลเพื่อกำรศึกษำ  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๘. ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 หน้าที ่ ๑. ให้ค ำปรึกษำคณะกรรมกำรขับเคลื่อนกำรจัดกำรควำมรู้ระดับมหำวิทยำลัย 

๒. ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรด ำเนินงำน  
๓. อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย คณะ และ  
    หน่วยงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยบรรลุเป้ำหมำยของกำรจัดกำรควำมรู้ที่สอดคล้องกับ 
    แผนยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

 
๒.  คณะกรรมการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ ระดับมหาวิทยาลัย 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ทวี  วชัระเกียรติศักดิ์   ที่ปรึกษำ 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.รุ่งโรจน์  พงศ์กิจวิทูร  ประธำนกรรมกำร 

 ๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ตุลำ  คมกฤต  มโนรัตน์  รองประธำนกรรมกำร 
 ๔. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พัฒนพงษ์  จ ำรัสประเสริฐ กรรมกำร 
 ๕. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี  โพธิ์ชำธำร  กรรมกำร 
 ๖. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ลลติำ ธงภักดี   กรรมกำร 

๗. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    กรรมกำร 
๘. อำจำรย์สุทธิชำติ ใจชอบสันเทียะ   กรรมกำร 

 ๙. นำงศิริวรรณ  อินทเศียร    กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวโสรยำ  กลีบเกษร    กรรมกำร 
 ๑๑. นำงปัทมำภรณ์  อ ำไพกูล    กรรมกำร 
 ๑๒. นำงสำวเอ้ืองทิพย์  ไตรบ ำรุง    กรรมกำร 
 ๑๓. นำงจิตตรำ  ภูมิกระโทก    กรรมกำร 
 ๑๔. นำงรชยำ ศรีปัทมปิยพงศ์    กรรมกำร 
 ๑๕. นำยชุตินันท์  ทองค ำ     กรรมกำร 
 ๑๖. นำยวิศมำศ  ภักดีกุล     กรรมกำร 
 ๑๗. นำงสำวกอบแก้ว  บุญกลำง    กรรมกำร 
 ๑๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร  ฉิมพลี  กรรมกำรและเลขำนุกำร 



๓ 
 

/๙. นำยไกรศรี...     

๑๙. นำยยุทธนำ  ตอสกุล     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒๐. นำงสำวสุภำรัตน์  ชัยมีแรง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที่  ๑. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยรำชภัฏนครรำชสีมำ ที่สอดคล้อง กับแผน 
    ยุทธศำสตร์ของมหำวิทยำลัย 

      ๒. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้และส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมตำม  
 กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ และประเมินผลกำร    
 ด ำเนินงำนตำมแผน 

      ๓. รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อมหำวิทยำลัย และให้ข้อมูลต่อ  
    คณะกรรมกำรตรวจประเมินคุณภำพกำรศึกษำภำยใน 

 
๓.  คณะกรรมการค้นหาแนวปฏิบัติที่ดี 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ตุลำ  คมกฤต  มโนรัตน์  ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.สุธำสินี โพธิ์ชำธำร  รองประธำนกรรมกำร  
 ๓. ดร.พวงพรภัสสร์ วิริยะ     กรรมกำร 
 ๔. ดร.รชำนนท์  ง่วนใจรัก    กรรมกำร 
 ๕. นำงศิริวรรณ อินทเศียร    กรรมกำร  
 ๖. นำงวำสนำ เพ็งทองหลำง    กรรมกำร  
 ๗. นำยวิศมำศ  ภักดีกุล     กรรมกำร 
 ๘. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.กนกพร ฉิมพลี   กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 ๙. อำจำรย์สุวรรณำ บุเหลำ    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร  

หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้และส่งเสริมให้หน่วยงำนด ำเนินกิจกรรมตำม  
    กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัยให้มีประสิทธิภำพ 

      ๒. รำยงำนผล และให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  
        ระดับมหำวิทยำลัย 

 
๔. คณะกรรมการจัดการเรียนรู้ Climate Change 

๑. ดร.สิรลิักษณ์  โปร่งสันเทียะ    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์.ดร.สุภำพ ผู้รุ่งเรือง   รองประธำนกรรมกำร  

๓. ดร.จินตนำ โต้งสูงเนิน     กรรมกำร 
๔. ดร.วิไลลักษณ์  นำคศรี     กรรมกำร 

     ๕. อำจำรย์มยุรี  แคนตะ     กรรมกำร 
 ๖. อำจำรย์โสภิดำ โคตรโนนกอก    กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวกอบแก้ว บุญกลำง    กรรมกำร   
 ๘. นำงสำวสำยม่ำน เสมำภักดี    กรรมกำร 



๔ 
 

/๕. นำงสำวกันทิมำ...     

   ๙. นำยไกรศรี   เต้นปักษี     กรรมกำร 
   ๑๐. นำงอมรรัตน์  สมิตินทุ    กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวพิชญำนิน  ปลื้มสุด      กรรมกำร 
๑๒. นำงสำววรำงคณำ  นำมแสง    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวเบญจวรรณ ลำบโชค    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวอรนงค์ เดชชัยภมูิ    กรรมกำร 
๑๕. นำงปิยกำญจน์ วงษ์ชำลี    กรรมกำร 
๑๖. นำงสำวจันทริกำ แก้วมน    กรรมกำร 
๑๗. นำยสมชำย  นวนกลำง    กรรมกำร 
๑๘. นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ   กรรมกำร 
๑๙. ประธำนสภำนักศึกษำ    กรรมกำร 
๒๐. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์   กรรมกำร 
๒๑. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
๒๒. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
๒๓. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร  กรรมกำร 
๒๔. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
๒๕. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 

 ๒๗. นำงสำวเอ้ืองทิพย์ ไตรบ ำรุง    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๒๘. นำงสำวสมพิศ  ทองค ำพะเนำว์   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 ๒๙. นำยสุภพ   โก่งกระโทก    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

๓๐. นำงสำวสุนิตษำ พูนเกษม    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๑. นำงสำวสุวิมล ชั่งทอง    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
๓๒. นำงชนิดำภำ ศุพำสีห์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/ กิจกรรม กำรจัดกำรเรียนรู้ Climate Change ตำมแผน  

    กำรจัดกำรควำมรู้ และส่งเสริมให้หน่วยงำนมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ใน 
    มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      ๒. รำยงำนผล และให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  
      ระดับมหำวิทยำลัย 

 
๕. คณะกรรมการศึกษาแนวทางการวัดผลกระทบ Climate Change 

๑. ดร.รชำนนท์ ง่วนใจรัก     ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.ธญัญรัศม์ ชิดไธสง  รองประธำนกรรมกำร 
๓. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.อนุจิตร ชิณสำร   กรรมกำร 

 ๔. อำจำรย์ปัณรดำ ฐำนะปัตโต                      กรรมกำร  



๕ 
 

/หน้ำท่ี...     

 ๕. นำงสำวกันทิมำ  จำระนัย    กรรมกำร 
 ๖. นำงสำวจันทิมำ บุญผัน    กรรมกำร 

๗. นำยสมชำย  นวนกลำง    กรรมกำร 
๘. นำยกองค์กำรบริหำรนักศึกษำ    กรรมกำร 
๙. ประธำนสภำนักศึกษำ     กรรมกำร 
๑๐. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะครุศำสตร์   กรรมกำร 
๑๑. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
๑๒. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะมนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร์ กรรมกำร 
๑๓. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำกำรจัดกำร  กรรมกำร 
๑๔. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี กรรมกำร 
๑๕. นำยกสโมสรนักศึกษำคณะสำธำรณสุขศำสตร์  กรรมกำร 

 ๑๖. นำงสำวกษมำ คงประเสริฐ    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๗. นำงสำวธิดำรัตน์ ณ จัตุรสั    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/ กิจกรรม ศึกษำ น ำเสนอ ให้ควำมรู้ และแนวทำงกำร 
   วัดผลกระทบ ให้แก่หน่วยงำนเพื่อประยุกต์ใช้ควำมรู้อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      ๒. รำยงำนผล และให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  
    ระดับมหำวิทยำลัย 

 
๖. คณะกรรมการประกวด Green University 

๑. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์ ดร.พัฒนพงษ์  จ ำรัสประเสริฐ ประธำนกรรมกำร 
๒. ผู้ชว่ยศำสตรำจำรย์.ดร.สุภำพ ผู้รุ่งเรือง   รองประธำนกรรมกำร 

 ๓. นำงปัทมำภรณ์ อ ำไพกูล    กรรมกำร 
 ๔. นำยกฤษณะ  พีระนวโชติ    กรรมกำร 
     ๕. นำงสำวภำณิชำ อ่อนท้ำว                                  กรรมกำร  
     ๖. นำงสำวสำยม่ำน เสมำภักดี              กรรมกำร 
 ๗. นำงสำวนุชนำรถ จันทร์พิทักษ์     กรรมกำร 
 ๘. นำงสำวนัทภร อำษำสุวรรณ    กรรมกำร 
     ๙. นำงชญำน์นันท์  ฉิมนำคพันธุ์    กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวมัชฌิมำ รัตนเพิ่ม    กรรมกำร 
 ๑๑. นำงสำวมณีนุช ยศสูงเนิน    กรรมกำร 
 ๑๒. นำงจิตตรำ  ภูมิกระโทก    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๑๓. นำงสำวนววรรณ ถกจัตุรัส    กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 



๖ 
 

/๕. นำยบดินทร์...     

 หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/ กิจกรรม กำรประกวด Green University ตำมแผน กำร 
        จัดกำรควำมรู้ และส่งเสริมให้หน่วยงำนมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ใน 

    มหำวิทยำลัยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 
      ๒. รำยงำนผล และให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  

    ระดับมหำวิทยำลัย 
 
๗. คณะกรรมการขับเคลื่อนกิจกรรม NRRU Show & Share 

๑. นำงสำวกอบแก้ว บุญกลำง    ประธำนกรรมกำร 
๒. นำยยุทธนำ  ตอสกุล     รองประธำนกรรมกำร 
๓. ดร.ไสว กันนุลำ     กรรมกำร 

 ๔. นำงสำวศศิญำ   ก้อนอินทร์    กรรมกำร     
 ๕. นำงสำวนิดำ  เจริญทนัง    กรรมกำร 
     ๖. นำงสำวภัชชนก  พรมจันทึก    กรรมกำร 

๗. นำงปัทมำภรณ์  อ ำไพกูล     กรรมกำร 
๘. นำงสำวชลธิชำ  ดินขุนทด    กรรมกำร 

 ๙. นำงสำวมัชฌิมำ รัตนเพิ่ม    กรรมกำร 
 ๑๐. นำงสำวมณีนุช ยศสูงเนิน    กรรมกำร 

๑๑. นำงสำวทรัพย์มณี บุญญโก    กรรมกำร 
๑๒. นำงสำวศุภัคชญำ เชื่อมชิต    กรรมกำร 
๑๓. นำงสำวธิดำรัตน์ ณ จัตุรสั    กรรมกำร 
๑๔. นำงสำวกษมำ คงประเสริฐ    กรรมกำร 

 ๑๕. นำยชุตินันท์ ทองค ำ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
๑๖. นำยศุภฤกษ์ ค ำแปล     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนโครงกำร/ กิจกรรม NRRU Show & Share ตำมแผนกำรจัดกำร  

   ควำมรู้ และส่งเสริมให้หน่วยงำนมีส่วนร่วมตำมกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ในมหำวิทยำลัย 
   อย่ำงมีประสิทธิภำพ 

      ๒. รำยงำนผล และให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  
    ระดับมหำวิทยำลัย 

 
๘. คณะกรรมการจัดการสารสนเทศ และเว็บไซต์การจัดการความรู้ 

๑. อำจำรย์สุวรรณำ  บุเหลำ    ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงรชยำ ศรีปัทมปิยพงศ์    กรรมกำร 
 ๓. นำงสำวนภำพร ช้ำงสำร    กรรมกำร 
 ๔. นำงสำวสำยม่ำน เสมำภักดี     กรรมกำร 



๗ 
 

 ๕. นำยบดินทร์ หวังร่วมกลำง    กรรมกำร 
๖. นำยสุภพ   โก่งกระโทก    กรรมกำร 
๗. นำงสำวสมพิศ  ทองค ำพะเนำว์    กรรมกำร 

 ๘. นำยกฤษณะ  พีระนวโชติ    กรรมกำรและเลขำนุกำร    
 หน้าที่  ๑. ด ำเนินกำรขับเคลื่อนกิจกรรมจัดกำรสำรสนเทศ และเว็บไซต์กำรจัดกำรควำมรู้ ส่งเสริม 

    ให้หน่วยงำนมีส่วนร่วม และมีกำรใช้งำนระบบฯ  
  ๒. ปรับปรุงระบบสำรสนเทศส ำหรับติดตำมกำรน ำควำมรู้ไปใช้ 

      ๓. รำยงำนผล และให้ข้อมูลกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ต่อคณะกรรมกำรขับเคลื่อน  
    ระดับมหำวิทยำลัย 

 
๙. คณะกรรมการฝ่ายการเงิน 
 ๑. นำงสำวจำรุพรรณ  จันทร์แรม     ประธำนกรรมกำร 
 ๒. นำงสำวอัญชนำ  อินทร์เอี่ยม    กรรมกำร 
 ๓. นำงเกศรำ  ภูนะพงศ์     กรรมกำร 
 ๔. นำงอัมพร  ละมัยกลำง     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 ๕. นำงสำวอริญชยำ  มณูรัตน์     กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

หน้าที ่  ๑. รวบรวมเอกสำรและด ำเนินกำรเกี่ยวกับกำรเบิกจ่ำยงบประมำณตำมโครงกำร 
๒. ควบคุมกำรเบิกจ่ำยงบประมำณให้เป็นไปตำมระเบียบ 
๓. สรุปรำยงำนกำรใช้จ่ำยงบประมำณให้คณะกรรมกำรและมหำวิทยำลัยรับทรำบ 

 
สั่ง  ณ  วันที่  ๒๗  มกรำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๓                                                                                          

                                    
         
 
                  (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อดิศร เนำวนนท์) 
                   อธิกำรบดี 


