
                                   
ค าสั่งมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

ที ่0041/๒๕๖5  
เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินการด้านจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด 

………………………………………………………………… 
 

  ตามที่มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ได้ก าหนดให้มีสถาบันวิจัยและพัฒนาอยู่ในโครงสร้าง
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด เพ่ือให้การด าเนินการจัดการความรู้  แนวปฏิบัติที่ดีสู่ความส าเร็จ ศึกษา
แนวคิดและรูปแบบในการจัดการความรู้ การแลกเปลี่ยนแนวคิดการจัดการความรู้และน ามาปรับใช้ให้
เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงานภายในระดับส านัก คณะ สถาบัน มหาวิทยาลัย และการสร้างเครือข่าย
การจัดการความรู้ การก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนและเผยแพร่การจัดการความรู้ อันจะส่งผลต่อการ
พัฒนาองค์ความรู้ภายในมหาวิทยาลัยให้ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและเกิดประสิทธิภาพสูงสุด 
มหาวิทยาลัยฯ ขอแต่งตั้งให้บุคลากรดังต่อไปนี้  เป็นคณะกรรมการด าเนินการด้านจัดการความรู้ 
มหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด ดังต่อไปนี้ 
 

     ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 
              ๑.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต    ก ามันตะคุณ  ประธานกรรมการ 
 ๑.๒ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์ ประเสริฐสังข์  รองประธานกรรมการ  
 ๑.๓ อาจารย์ ดร.เกรียงศักดิ์    ศรีสมบัติ  กรรมการ  
 ๑.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ธนาภรณ์   พันทวี   กรรมการ 
 ๑.๕ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.วชัรากร   วงศ์ค าจันทร์    กรรมการ 
 ๑.๖ อาจารย์อัจฉรียา   พัฒนสระคู  กรรมการ 
 ๑.๗ อาจารย์ ดร.สุริยา     ปัญญจิตร  กรรมการ 
 ๑.8 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์อารยะรัตน์   ชารีแสน   กรรมการ 
 ๑.9 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา   ข าคมเขตต์  กรรมการ 

๑.๑0 อาจารย์ ดร.มนชิดา  ภูมิพยัคฆ์  กรรมการ 
1.11 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี สุวภาพ   กรรมการ 
1.12 ผูช้่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา ชาปัญญา  กรรมการ 
1.14 ผูช้่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์  บูรรุ่งโรจน์  กรรมการ 
1.15 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พูนสุข จันทศิลป์  กรรมการ 
1.17 อาจารย์ ดร.ธีรพล   สืบชมภู   กรรมการ 
1.18 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี สืบสิงห์   กรรมการและเลขานุการ 
1.19 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์ วิเศษสัตย์  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

 หน้าที ่ควบคุมการปฏิบัติงานคณะกรรมการฝ่ายต่างๆ รวมทั้งอ านวยความสะดวก และช่วยแก้ไข
ปัญหาที่อาจเกิดจากการปฏิบัติงาน ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย 
                                                                                   / ๒. คณะกรรมการด าเนินการ  

 
 
 
 
 



 

๒. คณะกรรมการด าเนินการด้านจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
 ๒.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์    ประเสริฐสังข์  ประธานกรรมการ 
 ๒.๒ รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี      สืบสิงห ์  รองประธานกรรมการ 
 ๒.๓ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์      วิเศษสัตย์  กรรมการ 
 2.4 คณะศิลปศาสตร์และวิทยาศาสตร์ 
       ๒.4.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.เอ้ือมพร  จันทร์สองดวง  กรรมการ 
       ๒.4.๒ อาจารย์ ดร.ประภาภรณ์      รัตโน   กรรมการ 

      ๒.4.3 อาจารย์ ดร.นภศูล       ศิริจันทร์  กรรมการ  
       ๒.4.4 อาจารย์ ดร.วิไลวรรณ      ขันธุแสง  กรรมการ 
       2.4.5 อาจารย์สุธัญญา       กฤตาคม  กรรมการ 
       2.4.6 อาจารย์สิริกัญญา       วรชิน พิสิษฐ์ไพบูลย์ กรรมการ 
       2.4.7 อาจารย์ ดร.จรัญญา       กุลยะ   กรรมการ 
 ๒.5 คณะครุศาสตร์ 
       ๒.5.๑ อาจารย์ส าเนียง       จุลเสริม  กรรมการ 
       ๒.5.๒ อาจารย์วิชิต        ถิรเดโชชัย  กรรมการ 

      ๒.5.3 นายส าเริง        ค ามีวงษ ์  กรรมการ 
 ๒.6 คณะบริหารธุรกิจและการบัญชี 
       ๒.6.๑ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.มงคล      เอกพันธ์  กรรมการ 
       ๒.6.๒ อาจารย์จุฑารัตน์       จิตต์ถนอม  กรรมการ 

๒.6.๓ อาจารย์สุพจน์       บัวเลิง  กรรมการ 
๒.6.4 อาจารย์ศศิกาญจน์       มุสิกวรรณวัฒน ์ กรรมการ 
2.6.5 นายธนทรัพย์         อนารัตน์  กรรมการ            

 ๒.7 คณะพยาบาลศาสตร์ 
       ๒.7.๑ อาจารย์ณัฐิกา         ราชบุตร  กรรมการ 
       ๒.7.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ปาริชาติ        อาสาธง  กรรมการ 
                ๒.7.3 อาจารย์ทองมี         ผลาผล  กรรมการ       
 ๒.8 คณะนิติรัฐศาสตร์ 
       ๒.8.๑ อาจารย์วุฒิชัย         ตาลเพชร  กรรมการ 
       ๒.8.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วรฉัตร      วรวิรรณ  กรรมการ 
       ๒.8.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธรรมรัตน์        สินธุเดช  กรรมการ 

      ๒.8.4 อาจารย์ณัฐพงษ์         ราชม ี  กรรมการ 
      2.8.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุรพงษ์      แสงเรณู  กรรมการ 
      2.8.6 อาจารย์ ดร.สุริยา         ปัญญจิตร  กรรมการ 
      2.8.7 อาจารย์ปิ่นบุญญา         ล ามะนา  กรรมการ 
      2.8.8 นายจักรธร          พลคชา  กรรมการ 

 ๒.9 คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
       ๒.9.๑ อาจารย์ ดร.ศิริญญา       อ่อนอัฐ  กรรมการ 
       ๒.9.2 อาจารย์วาทินี       ดวงอ่อนนาม  กรรมการ 
       ๒.9.3 นางสาวรัฐพร        ภชูัย  กรรมการ 
 

 / ๒.10 บัณฑิตวิทยาลัย 
 



 
 
๒.10 บัณฑิตวิทยาลัย 

             ๒.10.๑ ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.สัจธรรม     พรทวีกุล กรรมการ 
๒.11 ส านักงานอธิการบดี 
      ๒.11.๑ นายอภิชิต    สุทธิประภา กรรมการ 
      ๒.11.2 นายทินภัทร     โพธิ์ชัย  กรรมการ 

          ๒.11.3 นายอนนัต์      แม็กแสงนิน กรรมการ 
๒.11.4 นายวรเชษฐ์     ศรีสถิตย์  กรรมการ 

      ๒.11.5 นางสาวกัลยาวดี     ศรีบุญจันทร์ กรรมการ 
๒.12 ส านักวิชาการและประมวลผล 
      ๒.12.๑ นางนันทภัส     ประเสริฐสังข์ กรรมการ 
      ๒.12.2 นางสาววิลาภรณ์     กมลสินธ์ กรรมการ 
๒.13 ส านักกิจการนักศึกษา 
      ๒.13.๑ นางสาวถิรญา     พิมพ์พรม กรรมการ 
      ๒.13.2 นายปกครอง     เปรินทร์  กรรมการ  
๒.14 สถาบันวิจัยและพัฒนา 
      2.14.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์นิธินาถ   อุดมสันต์ กรรมการ 
      ๒.๑4.2 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์สุภิมล  บุญพอก  กรรมการ 

       ๒.๑4.3 นางยุพเรศน์    ประทีป ณ ถลาง กรรมการ 
      ๒.๑4.4 นางสาวณิชากมล     ศรีอาราม กรรมการ 
      ๒.๑4.5 นางสาวอารีรัตน์   คุณหงส์  กรรมการ 
      ๒.๑4.6 นางสาวพรทิวา   สารจันทร์ กรรมการ 
      ๒.14.7 นายวัชรกร    เนตรถาวร กรรมการและเลขานุการ 

                ๒.14.8 นายประจิตร   ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
 

 หน้าที ่ ๑. ประสานงาน ประชุม วางแผนการด าเนินงานร่วมกับคณะกรรมการก ากับติดตาม 
ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
  ๒. จัดท าค าสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ในหน่วยงาน     

๓. ด าเนินการส ารวจประเด็นความรู้และก าหนดประเด็นการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
๔. ด าเนินการเขียนแผนการจัดการความรู้ และปฏิทินการด าเนินงานด้านการจัดการ

ความรู้ 
5. ด าเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามแผนการจัดการความรู้ 
6. รายงานผลการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ต่อคณะกรรมการก ากับ ติดตาม 

ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
 
 
 
 
 
 
 



3. คณะกรรมการด าเนินการก ากับติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนการด าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ 

3.1 ผู้ชว่ยศาสตราจารย์ ดร.ศรีสุนันท์    ประเสริฐสังข์ ประธานกรรมการ 
3.2 รองศาสตราจารย์ ดร.ศักดิ์ศรี   สืบสิงห์  รองประธานกรรมการ 
3.3 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ยุวธิดา  ชาปัญญา กรรมการ 
3.4 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ดาริณี   สุวภาพ  กรรมการ 
3.5 ผู้ช่วยศาสตราจารย์อภิรักษ์   บูรรุ่งโรจน์ กรรมการ 
3.6 อาจารย์ ดร.พูนสุข    จันทศิลป์ กรรมการ 
3.7 อาจารย์ ดร.ธีรพล    สืบชมภู  กรรมการ 
3.8 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปริ่มมาลา    ข าคมเขตต์ กรรมการ 
3.9 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.รชันีเพ็ญ  พลเยี่ยม  กรรมการ 
3.10 ผู้ช่วยศาสตราจารย์พิมลศักดิ์   นิลผาย  กรรมการ 
3.11 นายอนันต์     เม็กแสงนีน กรรมการ 
3.12 นายทินภัทร    โพธิ์ชัย  กรรมการ 
3.13 ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ชาญณรงค์  วิเศษสัตย์ กรรมการและเลขานุการ  

           3.14 นายวชัรกร    เนตรถาวร กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 
3.15 นายประจิตร    ประเสริฐสังข์ กรรมการและผู้ชว่ยเลขานุการ 

 
 หน้าที ่๑. ก าหนดนโยบายและวางแผนการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัย
ราชภัฏร้อยเอ็ด 
  ๒. ด าเนินการก ากับ ติดตาม ส่งเสริม สนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินการจัดการ
ความรู้ให้เป็นไปตามระบบ     

๓. ประสานงานและอ านวยความสะดวกให้กับคณะกรรมการด าเนินการด้านการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงาน 

 
ให้คณะกรรมการทีไ่ด้รับการแต่งตั้ง ปฏิบัติหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายอย่างเต็มความสามารถ ด้วยความวิริยะ 
อุตสาหะ เพ่ือให้เกิดผลดีแก่ทางราชการ 

 
ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 เป็นต้นไป 

  

   สั่ง ณ วันที่ 9 กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖5 
 
 
 
      (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วิชิต  ก ามันตะคุณ) 
        รักษาราชการแทน อธิการบดีมหาวิทยาลัยราชภัฏร้อยเอ็ด   
 


