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ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีสุรนำรี 
ที่ ๕๓๗/๒๕๕๔ 

เรื่อง แต่งตั้งคณะท ำงำนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำหน่วยงำน 
....................................................... 

เพ่ือให้การด าเนินงานการจัดการความรู้ของหน่วยงานต่าง ๆ สอดคล้องกับนโยบาย 
แผนการจัดการความรู้ แนวปฏิบัติในการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี และเพ่ือให้
บุคลากรในหน่วยงานต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัยมีความตระหนักและตื่นตัวในเรื่องการจัดการความรู้ อีกทั้ง
เ พ่ือเตรียมความพร้อมรับการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุ            
ตามวัตถุประสงค์   

ฉะนั้น อาศัยอ านาจตามความในมาตรา ๒๑ และมาตรา ๒๔ แห่งพระราชบัญญัติ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี พ.ศ. ๒๕๓๓ ประกอบกับประกาศส านักนายกรัฐมนตรี เรื่อง แต่งตั้ง
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี ลงวันที่ ๒๑ กรกฎาคม ๒๕๕๒ จึงแต่งตั้งคณะท างานการจัดการ
ความรู้ประจ าหน่วยงาน ดังต่อไปนี้ 

๑. ส ำนักวิชำวิทยำศำสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑.๑ คณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น ประธาน    
๑.๒ รองคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น รองประธาน   
๑.๓ หัวหน้าสาขาวิชาคณิตศาสตร์ เป็น คณะท างาน    
๑.๔ หัวหน้าสาขาวิชาเคมี  เป็น คณะท างาน    
๑.๕ หัวหน้าสาขาวิชาชีววิทยา เป็น คณะท างาน    
๑.๖ หัวหน้าสาขาวิชาฟิสิกส์ เป็น คณะท างาน    
๑.๗ หัวหน้าสาขาวชิาเทคโนโลยีเลเซอร์และโฟตอนนิกส์ เป็น คณะท างาน 
๑.๘ หัวหน้าสาขาวิชาการรับรู้จากระยะไกล เป็น คณะท างาน   
๑.๙ หัวหน้าสาขาวิชาวิทยาศาสตร์การกีฬา เป็น คณะท างาน  
๑.๑๐ หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาวทิยาศาสตร์  เป็น คณะท างาน 
๑.๑๑ หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาวิทยาศาสตร์ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๑.๑๒ นางสาวภัทราวรรณ์  สุนทราศร ี เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑.๑๓ นางสิรินดา  บุญภูมิ เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 



 - ๒ - 

๒. ส ำนักวิชำเทคโนโลยีสังคม ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒.๑ รองคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็น ประธาน   
๒.๒ หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาเทคโนโลยีสังคม เป็น รองประธาน 
๒.๓ นางสาวสุกัญญา  สุขะวโรดม เป็น คณะท างาน   
๒.๔ นางสาวจุรีรัตน์  เขตกระโทก เป็น คณะท างาน   
๒.๕ นายจารุวัฒน์  นนทชัย เป็น คณะท างาน   
๒.๖ นางศรุตา  จันทะรส เป็น คณะท างาน   
๒.๗ นางสุวิมล  ฉ่อนเจริญ เป็น คณะท างาน   
๒.๘ นางระพีพรรณ  นันท์หทัยภัค เป็น คณะท างาน   
๒.๙ นางสาวรัชนีกร  ทองมา เป็น คณะท างาน   
๒.๑๐ นางสาวกัณฐมณี  มณีประภา เป็น คณะท างาน   
๒.๑๑ นางรุ่งนารี  ชิดโคกกรวด เป็น คณะท างาน   
๒.๑๒ นางสาวชลลดา พจน์จะโป๊ะ เป็น คณะท างาน   
๒.๑๓ นางอินทิรา  นนทชัย เป็น คณะท างาน   
๒.๑๔ นางสาวอิสริยา  ปิ่นตบแต่ง เป็น คณะท างานและเลขานุการ  

 ๓. ส ำนักวิชำเทคโนโลยีกำรเกษตร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๓.๑ หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาเทคโนโลยีการเกษตร เป็น ประธาน 
๓.๒ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ปิยะวรรณ กาสลัก เป็น รองประธาน 
๓.๓ รองศาสตราจารย์ ดร.ปิยะดา  ตันตสวัสดิ์ เป็น คณะท างาน 
๓.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ น.สพ.ดร.บัญชร ลิขิตเดชาโรจน์ เป็น คณะท างาน 
๓.๕ อาจารย์ ดร. พรรณลดา  ติตตะบุตร เป็น คณะท างาน 
๓.๖ นายประพันธ์  พันธุ์อนุกูล เป็น คณะท างาน 
๓.๗ นางสาวกรสิริ  พัวเจริญเกียรติ์ เป็น คณะท างาน 
๓.๘ นางกิตติมา  ชาญกิจโกศล เป็น คณะท างาน 
๓.๙ นางสาววรางค์  วีระนาคินทร์ เป็น คณะท างาน 
๓.๑๐ นางจารุณี  ผลมาตย์ เป็น คณะท างาน 
๓.๑๑ นางสาวปรางค์ขาว  ปรุเขตต์ เป็น คณะท างาน 
๓.๑๒ นางศุภกาญจน์  บุญอยู่ เป็น คณะท างาน 
๓.๑๓ นางสาวดวงใจ  จ าจิตร เป็น คณะท างาน 
๓.๑๔ นางปุญณภา  สูบโคกสูง เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
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๔. ส ำนักวิชำวิศวกรรมศำสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๔.๑ คณบดีส านักวิชาวิศวกรรมศาสตร์ เป็น ที่ปรึกษา   
๔.๒ รองคณบดีฝ่ายบริหาร เป็น ประธาน  
๔.๓ อาจารย์กาญจน์กรอง  สุอังคะ เป็น รองประธาน   
๔.๔ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.พีระพงษ์ อุฑารสกุล เป็น คณะท างาน 
๔.๕ นางอัญชุลี  รักด่านกลาง เป็น คณะท างาน   
๔.๖ นางณิชชาภัทร  สิทธิคุณ เป็น คณะท างาน   
๔.๗ นางอาภรณ์พรรณ  ศรีอัครวิทยา เป็น คณะท างาน   
๔.๘ นางเอมอร  ก่อเกียรติสกุล เป็น คณะท างาน   
๔.๙ นางวันเพ็ญ  สืบสาย เป็น คณะท างาน   
๔.๑๐ นางณัฐญา  กิ่งโคกกรวด เป็น คณะท างาน   
๔.๑๑ นางสาวฉัตรแก้ว  เอ่ียมสะอาด เป็น คณะท างาน   
๔.๑๒ นางชดช้อย  รวยสูงเนิน เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๔.๑๓ นางสาวจริยาพร  ศรีวิไลลักษณ์ เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๔.๑๔ นางพรรณวลัย  สุรอภิรักษ์ เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๕. ส ำนักวิชำแพทยศำสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๕.๑ รองคณบดีฝ่ายบริการทางการแพทย์  เป็น ประธาน 
๕.๒ หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น รองประธาน   
๕.๓ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.ณัฏฐวุฒิ  แก้วพิทูลย์ เป็น คณะท างาน  
๕.๔ อาจารย์ เทคนิคการแพทย์ ดร.สนอง  สุขแสวง เป็น คณะท างาน  
๕.๕ อาจารย์ ดร.สิราภรณ์  โพธิวิชยานนท์ เป็น คณะท างาน   
๕.๖ อาจารย์ นายแพทย์สราวุธ  สุขสุผิว เป็น คณะท างาน   
๕.๗ อาจารย์พิรัชฎา  มุสิกะพงศ์ เป็น คณะท างาน  
๕.๘ หัวหน้าส านักงานคณบดีส านักวิชาแพทยศาสตร์ เป็น คณะท างานและเลขานุการ  
๕.๙ นางสาวปุณยวีร์  วงศ์สวัสดิ์ เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๑๐ นางสาวการะเกด  รัตนคีรีพันธุ์ เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๕.๑๑ นางสาวชาลินี  มินขุนทด เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๖. ส ำนักวิชำพยำบำลศำสตร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๖.๑ หัวหน้าสถานวิจัย ส านักวิชาพยาบาลศาสตร์ เป็น ประธาน 
๖.๒ อาจารย์บัณฑิตา  นฤมาณเดชะ เป็น รองประธาน 
๖.๓ อาจารย์ลักขณา  สุวะจันทร์ เป็น คณะท างาน  
๖.๔ นางสาวสุบิน  โนนสุภาพ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
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๗. สถำบันวิจัยและพัฒนำ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๗.๑ ผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ที่ปรึกษา 
๗.๒ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา เป็น ประธาน 
๗.๓ นางสาวจิตตานันท์  ติกุล เป็น รองประธาน 
๗.๔ นายนามธรรม  จินากูล เป็น คณะท างาน 
๗.๕ นางสุกัญญา  เจริญสุข เป็น คณะท างาน 
๗.๖ นางดารณี  ค าสวัสดิ์ เป็น คณะท างาน 
๗.๗ นางสุวิมล  นิติเกตุโกศล เป็น คณะท างาน 
๗.๘ นางสาวนัยน์นภา  เงาเกาะ เป็น คณะท างาน 
๗.๙ นางสาวน้ าฝน  ทีโคกกรวด เป็น คณะท างาน 
๗.๑๐ นางสาววริศรา  เกษมครบุรี เป็น คณะท างาน 
๗.๑๑ นางพงพร  จ่างโพธิ์ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๘. ศูนย์บรรณสำรและสื่อกำรศึกษำ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๘.๑ รองผู้อ านวยการศูนย์บรรณสารและสื่อการศึกษา เป็น ประธาน 
๘.๒ หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็น รองประธาน 
๘.๓ หัวหน้าฝ่ายบริการสารสนเทศ  เป็น คณะท างาน 
๘.๔ หัวหน้าฝ่ายบริการสื่อการศึกษา เป็น คณะท างาน 
๘.๕ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ เป็น คณะท างาน 
๘.๖ หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการเรียนรู้สารสนเทศ เป็น คณะท างาน 
๘.๗ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๙. ศูนย์เครื่องมือวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๙.๑ รองผู้อ านวยการศูนย์เครื่องมือวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลย ีเป็น ประธาน 
๙.๒ หัวหน้ากลุ่มงานวิศวกรรมศาสตร์และสนับสนุน เป็น รองประธาน 
๙.๓ หัวหน้ากลุ่มงานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น คณะท างาน 
๙.๔ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไปและส านักงานห้องปฏิบัติการเป็น คณะท างาน 
๙.๕ หัวหน้าฝ่ายพัฒนาเครื่องมือและปรับปรุงห้องปฏิบัติการ เป็น คณะท างาน 
๙.๖ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์ด้วยเครื่องมือ เป็น คณะท างาน 
๙.๗ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เป็น คณะท างาน 
๙.๘ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ๑ เป็น คณะท างาน 
๙.๙ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิศวกรรม ๒ เป็น คณะท างาน 
๙.๑๐ หัวหน้าฝ่ายเทคโนโลยีการเกษตร เป็น คณะท างาน 
๙.๑๑ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการวิทยาศาสตร์สุขภาพ เป็น คณะท างาน 
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๙.๑๒ หัวหน้าฝ่ายสนับสนุนโครงการวิจัย                                                
และประสานงานบัณฑิตศึกษา เป็น คณะท างาน 

๙.๑๓ หัวหน้างานธุรการและบริหารงานทั่วไป เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๙.๑๔ หัวหน้างานตรวจติดตามเครื่องมือวิทยาศาสตร์ เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๐.ศูนย์บริกำรกำรศึกษำ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๐.๑ ผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น ประธาน 
๑๐.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น รองประธาน 
๑๐.๓ หัวหน้าฝ่ายธุรการ เป็น คณะท างาน 
๑๐.๔ หัวหน้าฝ่ายทะเบียนนักศึกษา เป็น คณะท างาน 
๑๐.๕ หัวหน้าฝ่ายรับนักศึกษา เป็น คณะท างาน 
๑๐.๖ หัวหน้าฝ่ายตารางสอนตารางสอบ เป็น คณะท างาน 
๑๐.๗ หัวหน้าฝ่ายประมวลผลและข้อมูลบัณฑิต เป็น คณะท างาน 
๑๐.๘ หัวหน้าฝ่ายวิเคราะห์และพัฒนาระบบ เป็น คณะท างาน 
๑๐.๙ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการศูนย์บริการการศึกษา เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๑๑. ศูนย์คอมพิวเตอร์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๑.๑ ผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น ประธาน 
๑๑.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์คอมพิวเตอร์ เป็น รองประธาน 
๑๑.๓ หัวหน้าฝ่ายบริการงานคอมพิวเตอร์ เป็น คณะท างาน 
๑๑.๔ หัวหน้าฝ่ายเครือข่ายคอมพิวเตอร์ เป็น คณะท างาน 
๑๑.๕ หัวหน้าฝ่ายห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ เป็น คณะท างาน 
๑๑.๖ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็น คณะท างาน 
๑๑.๗ นางสาวปัทมา  แฉ่งชูเชื้อ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๑๑.๘ นางพนัชธนัญ  สระแกทอง เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๒.ศูนย์กิจกำรนำนำชำติ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้(ไม่ขอมีรองประธาน) 
๑๒.๑ ผู้อ านวยการศูนย์กิจการนานาชาติ เป็น ประธาน 
๑๒.๒ นางสุขุมาลย์  ข าพิศ เป็น คณะท างาน 
๑๒.๓ นางสุภาพร  กิ่งนอก เป็น คณะท างาน 
๑๒.๔ นางสาวกรณิกาณ์  ใหม่ยะ เป็น คณะท างาน 
๑๒.๕ นางสาวศิริรัตน์  กาญจนนิมมาน เป็น คณะท างาน 
๑๒.๖ นางมัณฑนา  ทยาธรรม เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
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๑๓.ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีกำรศึกษำ ประกอบดว้ยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๓.๑ รองผู้อ านวยการศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น ประธาน 
๑๓.๒ หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ                                                        

ศูนย์นวัตกรรมและเทคโนโลยีการศึกษา เป็น รองประธาน 
๑๓.๓ หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อคอมพิวเตอร์ เป็น คณะท างาน 
๑๓.๔ หัวหน้าฝ่ายวิจัยและพัฒนาสื่อการศึกษา เป็น คณะท างาน 
๑๓.๕ หัวหน้าฝ่ายผลิตสื่อโสตทัศน์ เป็น คณะท างาน 
๑๓.๖ หัวหน้าฝ่ายเทคนิควิศวกรรม เป็น คณะท างาน 
๑๓.๗ หัวหน้าส านักพิมพ์ เป็น คณะท างาน 
๑๓.๘ หัวหน้าฝ่ายบริหารงานทั่วไป เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๑๓.๙ นางอิสรีย์  ภูมิเนาว์นิล เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๑๓.๑๐ นางจาริพร  คลองโนนสูง เป็น คณะท างานและผู้ชว่ยเลขานุการ 

๑๔.ศูนย์สหกิจศึกษำและพัฒนำอำชีพ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๔.๑ ผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็น ประธาน 
๑๔.๒ รองผู้อ านวยการศูนย์สหกิจศึกษาและพัฒนาอาชีพ เป็น รองประธาน 
๑๔.๓ ดร.อลงกต  ยะไวทย์ เป็น คณะท างาน 
๑๔.๔ นางผ่องพัตรา  บุญระมาตร เป็น คณะท างาน 
๑๔.๕ นางสาวทิตยาพร  ศรีสมพร เป็น คณะท างาน 
๑๔.๖ นายเฉลิมพล  อัตตวิภาส เป็น คณะท างาน 
๑๔.๗ นางสาววชิรา  มั่นฤทัยกิจ เป็น คณะท างาน 
๑๔.๘ นางสาววิราพร  วงศ์ส าราญ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๑๕.ศูนย์ปฏิบัติกำรทำงกำรแพทย์และสำธำรณสุข ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๕.๑ ผู้อ านวยการศูนย์ปฏิบัติการทางแพทย์และสาธารณสุข เป็น ประธาน 
๑๕.๒ นายแพทย์อรรคเดช  ศรีพิลา เป็น รองประธาน 
๑๕.๓ นางดวงรัตน์ อมตฉายา เป็น คณะท างาน 
๑๕.๔ นางนภาพร ดีใหม่ เป็น คณะท างาน 
๑๕.๕ ภก.ผาสุก ตีรชาติ เป็น คณะท างาน 
๑๕.๖ นางอังคณา  สืบแก้ว เป็น คณะท างาน 
๑๕.๗ นางนันทนา  พลสระคู เป็น คณะท างาน 
๑๕.๘ นางสาวอรอนงค์  เอกพงษ์เมธี เป็น คณะท างาน 
๑๕.๙ นางณัฐฐาณี  แป้นศรี เป็น คณะท างาน 
๑๕.๑๐ นางทองมี  ขวดพุทรา เป็น คณะท างาน 
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๑๕.๑๑ นางศิริลักษณ ์ วาทกิจ เป็น คณะท างาน 
๑๕.๑๒ ทนพญ. จุฬารัตน์  เจียมธีระนาถ   เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๑๖.เทคโนธำนี ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๖.๑ ผู้อ านวยการเทคโนธานี เป็น ประธาน 
๑๖.๒ นางสาวอรวรรณ  จรุงจิตอภินันท์ เป็น รองประธาน 
๑๖.๓ นางนพคุณ  กสานติกุล เป็น คณะท างาน 
๑๖.๔ นางฉวีวรรณ  นันท์ธนะวานิช เป็น คณะท างาน 
๑๖.๕ นายไพรัตน์  ฤทธิ์ประเสริฐ เป็น คณะท างาน 
๑๖.๖ นางสาวพรทิพย์  เชื่อมชัยตระกูล เป็น คณะท างาน 
๑๖.๗ นางสาวเหิรพักตร  สุจิรา เป็น คณะท างาน 
๑๖.๘ นางสาวอรสา  นาจ าเริญ เป็น คณะท างาน 
๑๖.๙ นางสาวจารุวรรณ  วีระเศรษฐกุล เป็น คณะท างาน 
๑๖.๑๐ นางสาวกาญจนา  ข้าวเบา เป็น คณะท างาน 
๑๖.๑๑ นางสาวมัสการ  ทวีแปลง เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๑๗.ส่วนส่งเสริมวิชำกำร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๗.๑ หัวหน้าส่วนส่งเสริมวิชาการ  เป็น ประธาน 
๑๗.๒ นางสาวทิพย์สุดา  ไชยพฤกษ์ เป็น รองประธาน 
๑๗.๓ นางสนทนา  สอิ้งทอง เป็น คณะท างาน 
๑๗.๔ นางดุจเดือน  ปานเถื่อน เป็น คณะท างาน 
๑๗.๕ นางวาสนา  ภัสสรโยธิน เป็น คณะท างาน 
๑๗.๖ นางสาวกิ่งทอง  ยงยุทธมีชัย เป็น คณะท างาน 
๑๗.๗ นางสาวฐิติกา  จันทร์หล้า เป็น คณะท างาน 
๑๗.๘ นางณัฐกานต์  จันทร์ศิริ เป็น คณะท างาน 
๑๗.๙ นางสาวรุจิรัตน์  ชุมใหม่ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๑๘.ส่วนสำรบรรณและนิติกำร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๘.๑ หัวหน้าส่วนสารบรรณและนิติการ เป็น ประธาน 
๑๘.๒ นายอุเทน  เผื่อนทอง เป็น รองประธาน 
๑๘.๓ นางสาวสุภาภรณ์  สุวรรณบุร ี เป็น คณะท างาน 
๑๘.๔ นายวิระชน  ศรีราง เป็น คณะท างาน 
๑๘.๕ นางสาวสุกัญญา  วิบูลย์กลู เป็น คณะท างาน 
๑๘.๖ นางสาวลาลิน  ปกรณ์กาญจน์ เป็น คณะท างาน 
๑๘.๗ นางสาววีณา  กองวงศา เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๑๘.๘ นางสาวภารุณี  บัวชุล ี เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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๑๘.๙ นางสาวสุพรรณี  จ าปาทอง เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๑๙.ส่วนกำรเจ้ำหน้ำที่ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๑๙.๑ หัวหน้าส่วนการเจ้าหน้าที่ เป็น ประธาน 
๑๙.๒ นางสาวณัฐภา  อินทร์อิ่ม เป็น รองประธาน 
๑๙.๓ นางสาวปาริชาติ  ปิยะวงศ์ เป็น คณะท างาน 
๑๙.๔ นางสาวอิสราภรณ์  วิทยากร เป็น คณะท างาน 
๑๙.๕ นางสาวพนิดา  โพธิ์ประสพกุล เป็น คณะท างาน 
๑๙.๖ นายพลวันต์  ปฐมปณิธิ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๐.ส่วนกำรเงินและบัญชี ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้(ไม่ขอมีรองประธาน) 
๒๐.๑ หัวหน้าส่วนการเงินและบัญชี เป็น ประธาน 
๒๐.๒ หัวหน้างานตรวจจ่าย เป็น คณะท างาน 
๒๐.๓ หัวหน้างานบัญชี เป็น คณะท างาน 
๒๐.๔ หัวหน้างานงบประมาณ เป็น คณะท างาน 
๒๐.๕ หัวหน้างานเงินเดือน เป็น คณะท างาน 
๒๐.๖ หัวหน้างานธนาคาร เป็น คณะท างาน 
๒๐.๗ หัวหน้างานนักศึกษา เป็น คณะท างาน 
๒๐.๘ หัวหน้างานวิเคราะห์และพัฒนา เป็น คณะท างาน 
๒๐.๙ นางนพสร  นนท์กนกชัย เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๑.ส่วนอำคำรสถำนที่ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๑.๑ หวัหน้าส่วนอาคารสถานที่ เป็น ประธาน 
๒๑.๒ นายธวัชชัย  สายทิพย์ เป็น รองประธาน 
๒๑.๓ นายสมศักดิ์  ศิริจานุสรณ์ เป็น คณะท างาน 
๒๑.๔ นางวาสนา  คลังกุล เป็น คณะท างาน 
๒๑.๕ นางสาววราลี  อ่ิมวิเศษ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๒.ส่วนกิจกำรนักศึกษำ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๒.๑ หัวหน้าส่วนกิจการนักศึกษา เป็น ประธาน 
๒๒.๒ นายธัญเทพ  พรมหมสอน เป็น รองประธาน 
๒๒.๓ นางชุติมา  ไชยเสน เป็น คณะท างาน 
๒๒.๔ นางชุติกาญจน์  สิริรัชพล เป็น คณะท างาน 
๒๒.๕ นายจตุรวัฒน์  ผนึกรัมย์ เป็น คณะท างาน 
๒๒.๖ นายทวีวงศ์  วีระนาคินทร์ เป็น คณะท างาน 
๒๒.๗ นางสาวรัชตา  อนงค์เวช เป็น คณะท างาน 
๒๒.๘ นางรักษา  ศิวาพรรักษ ์ เป็น คณะท างาน 
๒๒.๙ นายสรณะ  ศรีตะชัย เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
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๒๒.๑๐ นายวารสาร  เขตกระโทก เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 
๒๓.ส่วนแผนงำน ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 

๒๓.๑ หัวหน้าส่วนแผนงาน เป็น ประธาน 
๒๓.๒ นางภารดี  ศิริพลไพบูลย์ เป็น รองประธาน 
๒๓.๓ นางสาวฐินิดา  ประมวลทรัพย์ เป็น คณะท างาน 
๒๓.๔ นางสาวพัชรี  ดงกระโทก เป็น คณะท างาน 
๒๓.๕ นางสาวจงชญา  วีระชัย เป็น คณะท างาน 
๒๓.๖ นางสาวจิณห์นิภา  ปราสาทหินพิมาย เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๔.ส่วนพัสดุ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๔.๑ หัวหน้าส่วนพัสดุ เป็น ประธาน 
๒๔.๒ นางสาววัชรี  หยู่เย็น เป็น รองประธาน 
๒๔.๓ นายอทุิตย์  ศรีอินทร ์ เป็น คณะท างาน 
๒๔.๔ นางจีรภรณ์  โชติพนัส เป็น คณะท างาน 
๒๔.๕ นางไพจิตรี  ปิยะพงศธร เป็น คณะท างาน 
๒๔.๖ นางสุนทรารีย์  มีใหม่ เป็น คณะท างาน 
๒๔.๗ นางสุดารัตน์  ภูมิภู เป็น คณะท างาน 
๒๔.๘ นางสาวนภัสวรรณ  ภิญโญดม เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
๒๔.๙ นางสาวล าไพร  อนุวาล เป็น คณะท างานและผู้ช่วยเลขานุการ 

๒๕.ส่วนประชำสัมพันธ์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๕.๑ หัวหน้าส่วนประชาสัมพันธ์ เป็น ประธาน 
๒๕.๒ นางขวัญใจ  ธูปแก้ว เป็น รองประธาน 
๒๕.๓ นางสาวเพ็ญนภา  นาคดี เป็น คณะท างาน 
๒๕.๔ นางสาวนพวรรณ  ไตรสารศรี เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๖.หน่วยตรวจสอบภำยใน ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๖.๑ หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน เป็น ประธาน 
๒๖.๒ นายจีรศักดิ์  ตั้งปฏิพัทธ์ เป็น รองประธาน 
๒๖.๓ นางวิลาสินี  กุยแก้ว เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๗.สถำนกีฬำและสุขภำพ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๗.๑ หัวหน้าสถานกีฬาและสุขภาพ เป็น ประธาน 
๒๗.๒ นางหทัยรัตน์  ราชนาวี เป็น รองประธาน 
๒๗.๓ ว่าที่ ร.ต.บัลลังก์  กลิ่นจันทร์แดง เป็น คณะท างาน 
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๒๗.๔ นายจุมภฏ  อินทรนัฎ เป็น คณะท างาน 
๒๗.๕ นางวาสนา  อรัณยกานนท์ เป็น คณะท างาน 
๒๗.๖ นางโศภิดา  ตรงต่อ เป็น คณะท างาน 
๒๗.๗ นายสุชาติ  จรรยาศิริ เป็น คณะท างาน 
๒๗.๘ นายป้อ  บุญรอด เป็น คณะท างาน 
๒๗.๙ ว่าที่ ร.ต.ชินพัฒน์  ทิพย์ศรีบุญ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๘.ส ำนักงำนสภำมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๘.๑ หัวหน้าส านักงานสภามหาวิทยาลัย เป็น ประธาน 
๒๘.๒ นางวนัสนันท์  บุญภูมิ เป็น รองประธาน 
๒๘.๓ นางสาวสุภัชชา  นุชสูงเนิน เป็น คณะท างาน 
๒๘.๔ นางปุณยนุช  ดาวเที่ยง เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๒๙.สถำนส่งเสริมและพัฒนำระบบสำรสนเทศเพื่อกำรจัดกำร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๒๙.๑ หัวหน้าสถานส่งเสริมและพัฒนาระบบสารสนเทศ                                  

เพ่ือการจัดการ เป็น ประธาน 
๒๙.๒ นางสาวทองปาน  ดาษจันทึก เป็น รองประธาน 
๒๙.๓ นายสิทธา  ชัยมงคล เป็น คณะท างาน 
๒๙.๔ นายปฏิภาณ  สิทธิคุณ เป็น คณะท างาน 
๒๙.๕ Mr. Man-Keung Lo เป็น คณะท างาน 
๒๙.๖ นายยิฟริว  แก้วเชาว์รัมย์ เป็น คณะท างาน 
๒๙.๗ นายเศรษฐา  ช านาญหัด เป็น คณะท างาน 
๒๙.๘ นายชาญชัย  ค าภา เป็น คณะท างาน 
๒๙.๙ นายฉัตรชัย  เจียมรัมย์ เป็น คณะท างาน 
๒๙.๑๐ นายณัศรุณ  บินโหรน เป็น คณะท างาน 
๒๙.๑๑ นางพิมนิศา  เหลืองวัฒนะวุฒิ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๓๐.สถำนพัฒนำคณำจำรย์ ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๓๐.๑ หัวหน้าสถานพัฒนาคณาจารย์  เป็น ประธาน 
๓๐.๒ นางพิกุล  ประดับศรี เป็น รองประธาน 
๓๐.๓ นายสมจิน  เปียโคกสูง เป็น คณะท างาน 
๓๐.๔ นางสุดารัตน์  น้อยมะโน เป็น คณะท างาน 
๓๐.๕ นายปุณณวิช  โสภณ เป็น คณะท างาน 
๓๐.๖ นางสาววัชรี  พิรักษา เป็นคณะท างานและเลขานุการ 
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๓๑.หน่วยประสำนงำน มทส. กทม. ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๓๑.๑ นางพิชชาพร  สิริมงคลเสถียร เป็น ประธาน 
๓๑.๒ นายรพีพงศ์  คินขุนทด เป็น รองประธาน 
๓๑.๓ นางรัชดา  แดงอุบล เป็น คณะท างาน 
๓๑.๔ นางพิไล  พลบถึง เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๓๒.ฟำร์มมหำวิทยำลัย ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๓๒.๑ ผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย  เป็น ประธาน 
๓๒.๒ รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย                                                 

ฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย เป็น รองประธาน 
๓๒.๓ รองผู้จัดการฟาร์มมหาวิทยาลัย ฝ่ายวิสาหกิจ เป็น คณะท างาน 
๓๒.๔ หัวหน้าฝ่ายบริการการเรียนการสอนและวิจัย เป็น คณะท างาน 
๓๒.๕ หัวหน้าฝ่ายวิสาหกิจ เป็น คณะท างาน 
๓๒.๖ หัวหน้ากุล่มงานสัตวศาสตร์ เป็น คณะท างาน 
๓๒.๗ หัวหน้ากลุ่มงานพืชศาสตร์ เป็น คณะท างาน 
๓๒.๘ หัวหน้ากลุ่มงานบริการวิชาการ เป็น คณะท างาน 
๓๒.๙ หัวหน้ากลุ่มงานจักรกลเกษตร เป็น คณะท างาน 
๓๒.๑๐ นางสุนันทา  ฝอยกระโทก เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๓๓.สุรสัมมนำคำร ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๓๓.๑ ผู้จัดการสุรสัมมนาคาร เป็น ประธาน 
๓๓.๒ นายกรกฤต  วรวงศ ์ เป็น รองประธาน 
๓๓.๓ นางสาวบุษบงก์  ปิ่นเพ็ชร เป็น รองประธาน 
๓๓.๔ นายประชัน  ทนจังหรีด เป็น คณะท างาน 
๓๓.๕ นายสุนันท์ชัย  กรรณเทพ เป็น คณะท างาน 
๓๓.๖ นางสาวนงลักษณ์  หอมจะบก เป็น คณะท างาน 
๓๓.๗ นางชณัฎฐา  ปลอดโคกสูง เป็น คณะท างาน 
๓๓.๘ นางขนิฐฐา  ศรีประเสริฐ เป็น คณะท างาน 
๓๓.๙ นางสุภาภรย์  เสงี่ยมงาม เป็น คณะท างาน 
๓๓.๑๐ นางจันทร์เพ็ญ  เข็มทอง เป็น คณะท างานและเลขานุการ 

๓๔.ส ำนักงำนกิจกำรทั่วไป ประกอบด้วยบุคคล ดังต่อไปนี้ 
๓๔.๑ หัวหน้าส านักงานกิจการทั่วไป เป็น ประธาน 
๓๔.๒ นางสาวณัฐกฤตา  ศรีอนันต์ เป็น คณะท างาน 
๓๔.๓ นางสาวมณีรัตน์  ทุมพงษ ์ เป็น คณะท างานและเลขานุการ 
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คณะท างานดังกล่าวมีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 
๑. จัดท าหรือก าหนดประเด็นความรู้และเป้าหมายของการจัดการความรู้ที่สอดคล้อง

กับแผนกลยุทธ์ของมหาวิทยาลัย 
๒. ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนาความรู้และทักษะอย่างชัดเจนตาม

ประเด็นที่ก าหนดในข้อ ๑ 
๓. มีการแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากความรู้ ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรง 
๔. จัดท ารายงานการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 
๕. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่เก่ียวกับการจัดการความรู้ ตามท่ีมหาวิทยาลัยมอบหมาย 

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

สั่ง ณ วันที่ ๙ มิถุนายน พ.ศ. ๒๕๕๔ 
 
 

(ศาสตราจารย์ ดร.ประสาท  สืบค้า) 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี 
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