
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่         /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
.................................................. 

 อ้ำงถึงค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ที่ 184/2564 ลงวันที่ 29 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย นั้น 

             ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกหน่วยงำนภำยใน ตำมโครงสร้ำง  
ของมหำวิทยำลัย ทั้งหน่วยงำนคณะ วิทยำลัย และหน่วยงำนสำยสนับสนุน  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย เทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย ระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จึงยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ศรีวิชัย ที่ 184/2564 ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM:Knowledge Management)  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   และแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)  รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตตรัง    กรรมกำร 
 1.4 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
 1.5 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมยศ  ศรีเพ่ิม)  กรรมกำร 
 1.6  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (นำยสันติ  สถิตวรรธนะ)   กรรมกำร 
 1.7  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำร 
 1.8  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ    กรรมกำร 
 1.9  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร กรรมกำร 
 1.10  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
 1.11  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด)    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 1.12 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย  ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ตลอดจนผลักดัน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 2.1 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) ประธำนกรรมกำร 
 2.2 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำยสถำพร  ขุนเพชร กรรมกำร  

 2.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธยำ  ภิรมย์ กรรมกำร 
 2.5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพดล  โพชก ำเหนิด กรรมกำร 
 2.6  นำงอัจฉรำ  รัตนมำ กรรมกำร 
 2.7 นำยปรีดำ  เกิดสุข กรรมกำร 
 2.8 นำงสุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ กรรมกำร 
 2.9 นำยอัมรินทร์  สันตินิยมภักดี กรรมกำร   
 2.10 นำยชนำธิป  ลีนิน กรรมกำร 
 2.11 นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ กรรมกำร 
 2.12 นำยภำนุวัฒน์  หนนูคง กรรมกำร 
 2.13 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมระบบและกระบวนกำร
ของกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมปณิธำน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผลักดันกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ก ำหนดเป้ำหมำย ประเด็นและขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ 
ของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ อย่ำงเป็นระบบและเกิดองค์ควำมรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 3. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยทั้งแผนกำรจัดกำรควำมรู้ระยะยำว ระยะปำนกลำง และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย 
ทุกพ้ืนที ่
 4. ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมระบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
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 5. ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ ถ่ำยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  ของทุกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 6. รำยงำนผลและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
ต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยน ำข้อเสนอแนะ แนวทำงพัฒนำจำกที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
มำพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
 7. พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือช่วย 
ในกำรจัดเก็บ สงวนรักษำและบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ให้เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อกำรสืบค้นหำ 
และเป็นที่น่ำสนใจ ได้รับกำรยอมรับ และเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 
 8. ด ำเนินงำนและประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคล มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้
อ่ืนตำมที่มหำวิทยำลัยเห็นสมควร เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
แก่อำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

3. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน   
 3.1 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำงอัจฉรำ  รัตนมำ รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.วิภำวี แสงสร้อย กรรมกำร 
 3.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ   พวงสอน กรรมกำร 
 3.5  นำงสุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ กรรมกำร 
 3.6 นำงจงกลนี ศรีจงกล กรรมกำร 
 3.7 นำยชนำธิป  ลีนิน กรรมกำร 
 3.8  นำยสุริยะ  ตำเตะ กรรมกำร 
 3.9 นำยดุสิตพร  ฮกทำ กรรมกำร 
 3.10 นำงสำววันวิสำ  จุลบุญญำสิทธิ์ กรรมกำร 
 3.11 นำงสำวศรัญญำ แก้วปนทอง กรรมกำร 
 3.12 นำงเมธำพร หิรัญวงศ์ กรรมกำร 

 3.13 นำยนวัทตกร อุมำศิลป์ กรรมกำร 
 3.14 นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ กรรมกำร 
 3.15 นำยสุริยัณห์ ข ำแจ้ง กรรมกำร 
 3.16 นำงสำวธวัลรัตน์ ทวีสุข กรรมกำร 
 3.17 นำงสำวนิภำพร  ช่วยธำน ี กรรมกำร 
 3.18 นำงจันตินำ  สุชำฎำ กรรมกำร 

/3.19 นำงสำวพณิตำ... 
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 3.19 นำงสำวพณิตำ  คชกูล กรรมกำร 
 3.20 นำงศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล กรรมกำร 
 3.21 นำยกิตติศักดิ์   ทวีสินโสภำ กรรมกำร 
 3.22 นำงสำวอุมำภรณ์  กรีโส กรรมกำร 
 3.23 นำงสำวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมกำร 
 3.24 นำงสำวภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย  กรรมกำร 
 3.25 นำงณัฐสุดำ  นิลโกสีย์ กรรมกำร 
 3.26  นำงสำวสโรชำ  เรืองกำญจน์ กรรมกำร 
 3.27 นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว กรรมกำร 
 3.28 นำงสำวกวิตำ แก้วพุ่มช่วง กรรมกำร 
 3.29 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.30 นำงสำวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำของกำรจัดกำรควำมรู้ 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นไปตำมปณิธำน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 2. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำของกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
 3. ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ ในกำรส่ง เสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แก่อำจำรย์  บุคลำกรและนักศึกษำ  
ของมหำวิทยำลัย 
 4. วำงแผนและผลักดันกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน  เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็น 
“องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 5. อ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ หรือที่ได้รับมอบหมำย 
  

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่       เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 
 
  

(ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 



 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ที่         /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
.................................................. 

 อ้ำงถึงค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ที่ 184/2564 ลงวันที่ 29 มกรำคม 
พ.ศ. 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ (KM: Knowledge Management) 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย นั้น 

             ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่องและมีประสิทธิภำพ ครอบคลุมทุกหน่วยงำนภำยใน ตำมโครงสร้ำง  
ของมหำวิทยำลัย ทั้งหน่วยงำนคณะ วิทยำลัย และหน่วยงำนสำยสนับสนุน  บรรลุเป้ำหมำยตำมแผน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ตลอดจนสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำมหำวิทยำลัย เทคโนโลยี 
รำชมงคลศรีวิชัย ระยะยำว 20 ปี (พ.ศ. 2561-2580) จึงยกเลิกค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
ศรีวิชัย ที่ 184/2564 ลงวันที่ 29 มกรำคม พ.ศ. 2564 เรื่องแต่งตั้งคณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM:Knowledge Management)  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย   และแต่งตั้ง 
คณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
 1.1  อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ประธำนกรรมกำร 
 1.2 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม)  รองประธำนกรรมกำร 
 1.3 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตตรัง    กรรมกำร 
 1.4 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช   กรรมกำร 
 1.5 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมยศ  ศรีเพ่ิม)  กรรมกำร 
 1.6  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (นำยสันติ  สถิตวรรธนะ)   กรรมกำร 
 1.7  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี    กรรมกำร 
 1.8  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ    กรรมกำร 
 1.9  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร กรรมกำร 
 1.10  ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำร 
 1.11  ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด)    กรรมกำรและเลขำนุกำร  
 1.12 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้     ผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 
 
 

/โดยมีอ ำนำจหน้ำที.่.. 
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โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

 อ ำนวยกำรให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย  ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมวัตถุประสงค์ 
และก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมปณิธำน วิสัยทัศน์และพันธกิจ  ตลอดจนผลักดัน 
กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 

2. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ 
 2.1 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเปี่ยม) ประธำนกรรมกำร 
 2.2 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) รองประธำนกรรมกำร 
 2.3 นำยสถำพร  ขุนเพชร กรรมกำร  

 2.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธยำ  ภิรมย์ กรรมกำร 
 2.5 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพดล  โพชก ำเหนิด กรรมกำร 
 2.6  นำงอัจฉรำ  รัตนมำ กรรมกำร 
 2.7 นำยปรีดำ  เกิดสุข กรรมกำร 
 2.8 นำงสุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ กรรมกำร 
 2.9 นำยอัมรินทร์  สันตินิยมภักดี กรรมกำร   
 2.10 นำยชนำธิป  ลีนิน กรรมกำร 
 2.11 นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ กรรมกำร 
 2.12 นำยภำนุวัฒน์  หนนูคง กรรมกำร 
 2.13 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. วำงแผนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้เป็นไปตำมระบบและกระบวนกำร
ของกำรจัดกำรควำมรู้ เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อมหำวิทยำลัย เป็นไปตำมปณิธำน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย ตลอดจนผลักดันกำรด ำเนินกำรกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 2. พัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ ก ำหนดเป้ำหมำย ประเด็นและขอบเขตกำรจัดกำรควำมรู้ 
ของมหำวิทยำลัย เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ อย่ำงเป็นระบบและเกิดองค์ควำมรู้ที่มีประสิทธิภำพ 
 3. จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย ให้มีควำมสอดคล้องกับแผนยุทธศำสตร์กำรพัฒนำ
มหำวิทยำลัยทั้งแผนกำรจัดกำรควำมรู้ระยะยำว ระยะปำนกลำง และแผนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 
เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย และหน่วยงำนในสังกัดมหำวิทยำลัย 
ทุกพ้ืนที ่
 4. ก ำกับ ติดตำม ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงำนภำยในมหำวิทยำลัย มีกำรด ำเนินกำรจัดกำร
ควำมรู้อย่ำงเป็นระบบ และเกิดผลสัมฤทธิ์ตำมระบบที่มหำวิทยำลัยก ำหนด 
  
 

/5.ส่งเสริม... 
... 
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 5. ส่งเสริมและสนับสนุน ตลอดจนจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้เพ่ือวิเครำะห์ สังเครำะห์ ถ่ำยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้องค์ควำมรู้ที่เป็นแนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้  ของทุกหน่วยงำนภำยใน
มหำวิทยำลัย 
 6. รำยงำนผลและประเมินผล กำรด ำเนินงำนตำมแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
ต่อที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย โดยน ำข้อเสนอแนะ แนวทำงพัฒนำจำกที่ประชุมผู้บริหำรมหำวิทยำลัย 
มำพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ 
 7. พัฒนำระบบสำรสนเทศด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้และระบบคลังควำมรู้ของมหำวิทยำลัย เพ่ือช่วย 
ในกำรจัดเก็บ สงวนรักษำและบริหำรจัดกำรองค์ควำมรู้ ให้เป็นปัจจุบัน เป็นหมวดหมู่ สะดวกต่อกำรสืบค้นหำ 
และเป็นที่น่ำสนใจ ได้รับกำรยอมรับ และเกิดเป็นแหล่งเรียนรู้ส ำหรับอำจำรย์ บุคลำกร นักศึกษำและบุคคล
ทั่วไปที่สนใจ 
 8. ด ำเนินงำนและประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคล มหำวิทยำลัยกำรกีฬำแห่งชำติ และสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ตลอดจนเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้
อ่ืนตำมที่มหำวิทยำลัยเห็นสมควร เพ่ือเป็นประโยชน์ในกำรส่งเสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้ 
แก่อำจำรย์ บุคลำกรและนักศึกษำของมหำวิทยำลัย 

3. คณะกรรมการด าเนินงานการจัดการความรู้ ระดับหน่วยงาน   
 3.1 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) ประธำนกรรมกำร 
 3.2 นำงอัจฉรำ  รัตนมำ รองประธำนกรรมกำร 
 3.3 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ สพ.ญ.วิภำวี แสงสร้อย กรรมกำร 
 3.4 ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ   พวงสอน กรรมกำร 
 3.5  นำงสุธิกำญจน์  แก้วคงบุญ กรรมกำร 
 3.6 นำงจงกลนี ศรีจงกล กรรมกำร 
 3.7 นำยชนำธิป  ลีนิน กรรมกำร 
 3.8  นำยสุริยะ  ตำเตะ กรรมกำร 
 3.9 นำยดุสิตพร  ฮกทำ กรรมกำร 
 3.10 นำงสำววันวิสำ  จุลบุญญำสิทธิ์ กรรมกำร 
 3.11 นำงสำวศรัญญำ แก้วปนทอง กรรมกำร 
 3.12 นำงเมธำพร หิรัญวงศ์ กรรมกำร 

 3.13 นำยนวัทตกร อุมำศิลป์ กรรมกำร 
 3.14 นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ กรรมกำร 
 3.15 นำยสุริยัณห์ ข ำแจ้ง กรรมกำร 
 3.16 นำงสำวธวัลรัตน์ ทวีสุข กรรมกำร 
 3.17 นำงสำวนิภำพร  ช่วยธำน ี กรรมกำร 
 3.18 นำงจันตินำ  สุชำฎำ กรรมกำร 

/3.19 นำงสำวพณิตำ... 
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  ชำติชำย  /พิมพ์/ร่ำง 
มัชรินทร์   /ตรวจ 

 3.19 นำงสำวพณิตำ  คชกูล กรรมกำร 
 3.20 นำงศิรินำถ  ศรีอ่อนนวล กรรมกำร 
 3.21 นำยกิตติศักดิ์   ทวีสินโสภำ กรรมกำร 
 3.22 นำงสำวอุมำภรณ์  กรีโส กรรมกำร 
 3.23 นำงสำวสุดคนึง  ณ ระนอง กรรมกำร 
 3.24 นำงสำวภริศฑ์ชำก์ ชดช้อย  กรรมกำร 
 3.25 นำงณัฐสุดำ  นิลโกสีย์ กรรมกำร 
 3.26  นำงสำวสโรชำ  เรืองกำญจน์ กรรมกำร 
 3.27 นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว กรรมกำร 
 3.28 นำงสำวกวิตำ แก้วพุ่มช่วง กรรมกำร 
 3.29 นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 3.30 นำงสำวมัชชรินทร์  สังข์ไพฑูรย์ ผู้ช่วยเลขำนุกำร 

 

โดยมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
 1. ด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ ของหน่วยงำนให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำของกำรจัดกำรควำมรู้ 
ตำมท่ีมหำวิทยำลัยก ำหนด เพ่ือให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อองค์กรและเป็นไปตำมปณิธำน 
วิสัยทัศน์และพันธกิจของมหำวิทยำลัย เพ่ือพัฒนำมหำวิทยำลัยไปสู่กำรเป็น “องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 
 2. ก ำกับติดตำมและรำยงำนผลกำรจัดกำรควำมรู้ ให้เป็นไปตำมกรอบระยะเวลำของกำรจัดกำร
ควำมรู้ เพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้อันก่อให้เกิดประโยชน์ต่อหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย 
 3. ประสำนควำมร่วมมือกับเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ภำยในหน่วยงำนและมหำวิทยำลัย เพ่ือเป็น
ประโยชน์ ในกำรส่ง เสริมและสนับสนุนกำรพัฒนำองค์ควำมรู้แก่อำจำรย์  บุคลำกรและนักศึกษำ  
ของมหำวิทยำลัย 
 4. วำงแผนและผลักดันกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ของหน่วยงำน  เพ่ือพัฒนำไปสู่กำรเป็น 
“องค์กรแห่งกำรเรียนรู้” 
 5. อ่ืนๆ ที่สัมพันธ์กับกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ หรือที่ได้รับมอบหมำย 
  

 ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย  ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ 
ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
 

 ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 
 

  สั่ง ณ วันที่       เดือน ตุลำคม  พ.ศ. 2564 
 
 
  

(ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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