COVER.indd 1

7/10/09 12:28:48 AM

สารจากท่านอธิการบดี

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช เป็นมหาวิทยาลัยเปิดที่ใช้ระบบการเรียนสอนทางไกลมุ่งขยาย
โอกาสทางการศึกษาระดับอุดมศึกษาให้แก่ประชาชนอย่างกว้างขวาง มหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญ
ของการจัดการความรู้ (Knowledge Management) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการบริหารองค์การยุคใหม่
มหาวิทยาลัยต่างๆ อาจดำเนินกิจกรรมในการจัดการความรู้แตกต่างกันไปในที่สุดก็มุ่งสู่เป้าหมายเดียวกัน
คือพัฒนาคน พัฒนางาน และพัฒนาองค์การ การจัดการความรู้เป็นเรื่องที่ต้องดำเนินการร่วมกันของผู้
ปฏิบัติงาน เพื่อสร้างและใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานตามภารกิจและรวมถึงการสร้างบรรยากาศที่เอื้อต่อ
การเรียนรู้ในองค์การ ไม่ว่าภารกิจนั้นจะเป็นเชิงวิชาการหรือสนับสนุนวิชาการ
สถาบันอุดมศึกษา เป็นความคาดหวังของสังคม ในการผลิตกำลังคนที่มีคุณภาพต่อการพัฒนา
ประเทศ จึงปฏิเสธไม่ได้ว่าจุดเริ่มต้นของการสร้างคนก็คือ การจัดการเรียนการสอนของมหาวิทยาลัย
ต่างๆที่พวกเราปฏิบัติงาน ปัจจุบันนี้มีหน่วยงานต่างๆ เช่นสำนักงานคณะกรรมการ อุดมศึกษา (สกอ.)
สำนักงานรับรองมาตรฐานและประเมินคุณภาพการศึกษา (องศ์กรมหาชน) สมศ. หรือสำนักงานคณะ
กรรมการพัฒนาระบบราชการ (ก.พ.ร) ได้ทำหน้าที่ประเมินคุณภาพการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยและ
การจัดการความรู้ก็เป็นตัวชี้วัดหนึ่งหรือ เป็นองค์ประกอบหนึ่งที่ต้องได้รับการตรวจประเมินด้วยเช่นกัน
การที่มหาวิทยาลัยต่างๆ มาร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กันในจำนวนที่มากพอสมควรนี้ (จำนวน 45
มหาวิทยาลัย) นับว่าเป็นก้าวแรกของการผนึกความร่วมมือ ที่พวกเราชาวมหาวิทยาลัยจะเป็นเครือข่าย
การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช ขออนุญาตเป็นผู้เริ่มจุดประกาย
ความร่วมมือที่คาดว่าจะมีการขยายวงให้กว้างขวางยิ่งขึ้น หรือการดำเนินงานในลักษณะนี้อาจไม่ได้เป็น
ครั้งแรกของหลายมหาวิทยาลัย แต่มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราชหวังว่าจากการรวมตัวกันในครั้งนี้จะ
มีครั้งต่อไปที่ชาวมหาวิทยาลัยจะร่วมด้วยช่วยกันแลกเปลี่ยนเรียนรู้และสร้างสรรค์การปฏิบัติงาน เพื่อ
พัฒนาองค์การให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลต่อไป

รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์
อธิการมหาวิทยาสุโขทัยธรรมาธิราช
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โครงการประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
1.  ชื่อ โครงการ การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา: แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การ
พัฒนาองค์การ
2. หลักการและเหตุผล
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา เป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายภารกิจ
ให้รับผิดชอบการจัดการความรู้ในฐานะหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย ซึ่งได้ดำเนินการมาตั้ง
แต่ ปี 2548 โดยได้มีการพัฒนาเสริมสร้างความรู้ เกี่ยวกับการนำการจัดการความรู้ไปเป็นเครื่อง
มือในการพัฒนางานอย่างต่อเนื่อง ปัจจุบันหน่วยงานต่างๆ ล้วนดำเนินการจัดการความรู้กัน
อย่างแพร่หลาย
หลักการสำคัญของการจัดการความรู้ อยู่ที่การนำความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ ส่งผลต่อ
ผลผลิตและ ผลลัพธ์ ที่เกิดขึ้นกับองค์การ อีกประเด็นที่ไม่ควรมองข้ามก็คือ จุดเชื่อมโยงที่จะนำ
ความรู้ไปใช้ ก็คือ การแลกเปลี่ยนรู้ ความรู้ใด ๆในโลกนี้จะดำรงคงอยู่ และมีการพัฒนาต่อยอด
ก้าวไกลต่อไปได้ล้วนเกิดจากการเผยแพร่ แบ่งปัน แลกเปลี่ยน จะเป็นลายลักษณ์อักษร หรือแบบ
เผชิญหน้า
คณะกรรมการจัดการความรู้ของมหาวิทยาลัยเล็งเห็นความสำคัญ จึงได้มอบหมายให้
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา จัดทำโครงการ การจัดการความรู้ในสถาบัน
อุดมศึกษา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้ สู่การพัฒนาองค์การ
3. วัตถุประสงค์  
3.1 เพื่อเสริมสร้างและพัฒนาคุณภาพขององค์การ โดยใช้มิติของการจัดการความรู้
3.2 เป็นเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลงานการจัดการความรู้สู่เครือข่าย
3.3 เพื่อสนับสนุนให้เกิดการประสานความร่วมมือในกลุ่มเครือข่ายการจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษา
4. กลุ่มเป้าหมาย     
คณะกรรมการจัดการความรู้ของหน่วยงานในสถาบันอุดมศึกษา หรือ ผู้ที่ได้รับมอบ
หมายให้รับผิดชอบการจัดการความรู้ของหน่วยงาน จำนวนประมาณ 100 คน
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5. เป้าหมายผลผลิต และตัวชี้วัด
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2552
ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค.)

ไตรมาสที่
(เม.ย. – มิ.ย.)

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. – ก.ย.)

หน่วย
นับ

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

ผลผลิต / ตัวชี้วัด

ครั้ง

-

-

1

-

ร้อยละ

-

-

70

-

ร้อยละ

-

-

100

-

จัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษา
ตัวชี้วัด  
เชิงปริมาณ :
1. จัดประชุมสัมมนาการจัดการความรู้
2. จำนวนหน่วยงาน ที่ตอบรับเป็น
เครือข่ายการจัดการความรู้ใน
สถาบันอุดมศึกษา

เชิงเวลา :
1. ดำเนินการได้ตามเวลาที่กำหนด
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6. แผนการดำเนินงาน

2 จัดทำหนังสือเชิญหน่วยงาน หน่วยงาน เชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้เข้าร่วม
ประชุม
3 จัดทำเอกสาร วัสดุประกอบ
การประชุม
4 จัดประชุมเครือข่าย
5 จัดตั้งเครือข่าย การจัดการ
ความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
6 จัดทำทำเนียบเครือข่าย
ประชาสัมพันธ์

ชุด

-

ครั้ง เครือข่าย -

ชุด

-

ไตรมาสที่ 4
(ก.ค. – ก.ย.)

ประเด็น -

ไตรมาสที่ 3
(เม.ย. – มิ.ย.)

กิจกรรมจัดประชุมสัมมนาการ
จัดการความรู้ในสถาบัน
อุดมศึกษา
1 กำหนดประเด็นการจัดประชุม
เครือข่าย

หน่วย
นับ

1)

ไตรมาสที่ 2
(ม.ค. – มี.ค.)

ผลผลิต / กิจกรรม

ไตรมาสที่ 1
(ต.ค.-ธ.ค.)

แผนการดำเนินกิจกรรม



-

-

-

150

-

110

-

-

-

1

-



-

-

110

-

7. ผู้รับผิดชอบโครงการ
ศูนย์ประสานงานการประกันคุณภาพการศึกษา มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
8. งบประมาณเงินอุดหนุน  							

กิ จ กรรมจั ด ประชุ ม สั ม มนาการจั ด การความรู้ ใ นสถาบั น อุ ด มศึ ก ษาได้ รั บ งบ
ประมาณสนับสนุน จำนวน 153,400 บาท
9. ผลลัพธ์ ของการดำเนินโครงการ
สถาบันอุดมศึกษามีการรวมตัวเป็นเครือข่ายการจัดการความรู้ และมีกิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู้กันอย่างต่อเนื่อง
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กำหนดการ                                                                      

การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา : แลกเปลี่ยนเรียนรู้สู่การพัฒนาองค์การ
วันที่ 24 – 25 มิถุนายน 2552 ณ ห้องประชุมสามศร อาคารอเนกนิทัศน์
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉❉

วันพุธที่  24  มิถุนายน  2552
8.30 – 09.15 น.
ลงทะเบียน
09.15 - 09.30น.
พิธีเปิดการประชุมสัมมนา
09.30 – 10.30 น.
สัมมนาทิศทางแนวโน้มการจัดการความรู้ ในสถาบัน
		
อุดมศึกษาและการจัดตั้งคณะกรรมการเครือข่าย
		
การจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา
		
โดย : รองศาสตราจารย์ ดร. เทพศักดิ์ บุญรัตพันธุ์
			
: รองศาสตราจารย์ ดร. ฉัตรนภา พรหมมา
			
: ดร. ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
สัมมนาทิศทางแนวโน้ม......ต่อ
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.30 น.
ระดมสมองกลุ่มย่อย : แผนแม่บทเครือข่ายการ			

		
จัดการความรู้สถาบันอุดมศึกษา
14.30 – 14.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
14.45 – 16.00 น.
นำเสนอผลการระดมสมอง
วันพฤหัสบดีที่  25  มิถุนายน  2552
09.00 – 09.30 น.
ลงทะเบียน
09.30 – 10.30 น.
แบ่งปันความรู้ : แผนที่ยุทธศาสตร์
10.30 – 10.45 น.
รับประทานอาหารว่าง
10.45 – 12.00 น.
แบ่งปันความรู้ (ต่อ)
12.00 – 13.00 น.
รับประทานอาหารกลางวัน
13.00 – 14.00 น.
แบ่งปันความรู้ : การถ่ายทอดตัวชี้วัดสู่ระดับบุคคล
14.00 – 14.45 น.
การจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ
14.45 – 15.00 น.
พิธีปิดการประชุม / สัมมนา
15.00 น.
รับประทานอาหารว่าง
5

รองศาสตราจารย์ ดร. ปราณี สังขะตะวรรธน์

อธิการบดีมหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

รายชื่อวิทยากร

รศ. ดร. เทพศักดิ์ บุณยรัตพันธุ์
รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนาระบบงาน
มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช
6

รายชื่อวิทยากร

รศ. ดร. ฉัตรนภา พรหมมา

ดร.ชุณหพงศ์ ไทยอุปถัมภ์

วิทยากรกลุ่ม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

ดร.วัลภา สบายยิ่ง

นางสาวเกษณี สุจริตจันทร์

7

วิทยากรกลุ่ม (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช)

นางอมรา พินิจไพฑูรย์

นางสาวรัชนี พลแสน

นางณ ฤดี ฐิติธราดล
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เครือข่ายการจัดการความรู้
ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน
วิสัยทัศน์
เป็นศูนย์กลางเครือข่ายการจัดการความรู้ของสถาบันอุดมศึกษา เพื่อมุ่งสู่
องค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน

พันธกิจ
1. สร้างและพัฒนาระบบและกลไกเครือข่ายความร่วมมือในการจัดการ
ความรู้ระหว่าง สถาบันอุดมศึกษาที่เข้มแข็งและยั่งยืน
2. เป็นศูนย์กลางเชื่อมโยงฐานความรู้เพื่อเผยแพร่ และนำองค์ความรู้
ด้านการจัดการความรู้มาใช้ในเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
3. ส่งเสริมให้มีการจัดกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างเครือข่าย
สถาบั น อุ ด มศึ ก ษาอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง สู่ ก ารเป็ น สั ง คมฐานความรู้ แ ละสั ง คมแห่ ง
การเรียนรู้

ยุทธศาสตร์
1. สร้างและพัฒนาสังคมฐานความรู้และสังคมแห่งการเรียนรู้ระหว่าง
เครือข่ายสถาบันอุดมศึกษาที่ยั่งยืน
2. บูรณาการการทำงานร่วมกันในการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ
ระหว่างเครือข่ายสถาบันอุดมศึกษา
3. ส่งเสริมและบูรณาการกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ระหว่างเครือ
ข่ายสถาบันอุดมศึกษาอย่างต่อเนื่อง

9

รายชื่อเครือข่ายการจัดการความรู้
ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน
มหาวิทยาลัย			

1
2
3
4
5

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช		
มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์		
มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์		
มหาวิทยาลัยมหิดล 		
มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดกลาง		
มหาวิทยาลัยศิลปากร วิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์		
6 มหาวิทยาลัยบูรพา		
7 สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์		
8 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี		
9 มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์		
10 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ		
	

มหาวิทยาลัยราชภัฎ		
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
10

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์		
มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา		
มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา		
มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม		
มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม		
มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย		
มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี		
มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี		
มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี		
มหาวิทยาลัยราชภัฎร้อยเอ็ด		
มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต		
มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์		
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์		
มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์		
มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง		

รายชื่อเครือข่ายการจัดการความรู้
ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล		

26 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ		
27 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์		
28 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน		
29 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา		
	

มหาวิทยาลัยเอกชน		
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42

มหาวิทยาลัยเกริก		
มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์		
มหาวิทยาลัยนานาชาติแสตมฟอร์ด		
มหาวิทยาลัยหาดใหญ่		
มหาวิทยาลัยธนบุรี		
มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต		
มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ		
วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ		
วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย		
วิทยาลัยตาปี		
วิทยาลัยเซนต์หลุยส์		
วิทยาลัยมิชชั่น		
วิทยาลัยแสงธรรม		

11

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ
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➧

มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช

ชื่อ
นางณ ฤดี ฐิติธราดล	
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชำนาญการ 	
ที่อยู่
59/59 ม.1 ต.บ้านใหม่ อ.ปากเกร็ด
จ.นนทบุรี 11120																																																																																																																							
โทรศัพท์ 0-2504-7040
e-mail Narudee19@yahoo.com

➧

มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์
ชื่อ
นางดวงใจ ศุภลารัมภ์	
ตำแหน่ง ผอ.กองการเจ้าหน้าที่
	
ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2514-2901
e-mail dsubhasaram@gmail.com

ชื่อ
นางสุนีย์ วัฒนวิบูลย์	
ตำแหน่ง บุคลากร		
	
ที่อยู่
99 ม.18 ต.คลองหนึ่ง อ.คลองหลวง
จ.ปทุมธานี 12121
โทรศัพท์ 0-2514-2901
e-mail sunee-w@tu.ac.th

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ชื่อ
นางพรศรี กาญจนภักดิ์	
ตำแหน่ง หน.งานพัฒนาและฝึกอบรม	

ชื่อ
นายยงยุทธ ตันสาลี	
ตำแหน่ง บุคลากร	

➧

มหาวิทยาลัยมหิดล
ชื่อ
น.ส.ดุจแข วงษ์สุวรรณ	
ตำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน	
ที่อยู่
919 ถ.ปิน่ เกล้า-นครชัยศรี
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล				

จ.นครปฐม	
โทรศัพท์ 0-2849-6063
e-mail ordws@mahidal.ac.th	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยรัฐบาล

➧

13

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

14

ชื่อ
นายอรรถสิทธิ์ สวัสดินาม	
ตำแหน่ง นักวิชาการพัฒนาคุณภาพ
ที่อยู่
919 ถ.ปิ่นเกล้า-นครชัยศรี
ต.ศาลายา อ.พุทธมณฑล				

จ.นครปฐม	
โทรศัพท์ 0-2849-6063
e-mail opasa@staffe-mahidal.ac.th		
➧

มหาวิทยาลัยศิลปากร หอสมุดกลาง
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
e-mail

ชื่อ
นางอาทิตา สังข์ทอง	
ตำแหน่ง บรรณารักษ์ชำนาญการ	
e-mail missitaa@au.ac.th	

นางกาญจนา สุคนธมณี	
บรรณารักษ์เชี่ยวชาญ
0-3425-5092
skanchan@au.ac.th		

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

มหาวิทยาลัยศิลปากรวิทยาเขตพระราชวังสนามจันทร์
ชื่อ
อ.รวิทัต ภู่หลำ	
ตำแหน่ง ผอ.ศูนย์คอมพิวเตอร์	
ที่อยู่
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย		
์
อ.เมือง จ.นครปฐม 7300	
โทรศัพท์ 0-3425-5813
e-mail rawitatpulem@gmail.com	

ชื่อ นายชนิศร ธีร์ชาติ	
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา
ที่อยู่
6 ถ.ราชมรรคาใน ต.พระปฐมเจดีย์		

อ.เมือง จ.นครปฐม 7300	
โทรศัพท์ 0-3425-5813
e-mail chanisor@su.ac.th		

➧

มหาวิทยาลัยบูรพา
ชื่อ
ที่อยู่

นายฐนะ ไกรสังข์	
169 ถ.ลงหาดบางแสน ต.แสนสุข					

อ.เมือง จ.ชลบุรี 20131	
โทรศัพท์ 0-3810-2716
e-mail beerbomber@hotmail.com	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยรัฐบาล

➧

15

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยรัฐบาล ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

16

➧

สถาบันบัณฑิตพัฒนบริหารศาสตร์

ชื่อ
นายปรเมศวร์ จิตรมาตร	
ตำแหน่ง บุคลากร	
ที่อยู่
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม.10240	
โทรศัพท์ 0-2727-3402-08
e-mail paramate_6@yahoo.com	

ชื่อ
นางสาวเอมอร ขอพรกลาง	
ตำแหน่ง บุคลากร	
ที่อยู่
118 ถ.เสรีไทย แขวงคลองจั่น
เขตบางกะปิ กทม.10240	
โทรศัพท์ 0-2727-3402-08
e-mail chaaimtest@gmail.com	

➧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีสุรนารี

ชื่อ
นางสาวจุไรรัตน์ วิชัยดี	
ตำแหน่ง จนท.บริหารทั่วไป	
ที่อยู่
111 ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000	
โทรศัพท์ 0-4422-4053
e-mail churairat@g.sct.ac.th		

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

➧

มหาวิทยาลัยวลัยลักษณ์

ชื่อ
นายจาตุรนต์ ชูเกลี้ยง	
ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป	
ที่อยู่
222 ต.ไทยบุรี อ.ท่าศาลา
จ.นครศรีธรรมราช 80180	
โทรศัพท์ 08-1774-1110
e-mail cjaturon@wu.ac.th		

➧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี พระจอมเกล้าพระนครเหนือ
ชื่อ
น.ส.วรรณวิภา จินดาพันธ์ไพศาล	
ตำแหน่ง บุคลากร	
ที่อยู่
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
กทม. 10800	
โทรศัพท์ 0-2313-2500 ต่อ 1189
e-mail au-wanwipa@hotmail.com	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยรัฐบาล

ชื่อ
นางสาวจันทนี วีระชัย	
ตำแหน่ง จนท.บริหารทั่วไป
ที่อยู่
111 ต.สุรนารี อ.เมือง
จ.นครราชสีมา 30000	
โทรศัพท์ 0-4422-4053	
e-mail jantanee.w@hotmail.com	

17

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

18

ชื่อ
นางสาวอาภัสรา ผ่องภักต์	
ตำแหน่ง บุคลากร	
ที่อยู่
1518 ถ.พิบูลสงคราม แขวงบางซื่อ
กทม. 10800	
โทรศัพท์ 0-2313-2500 ต่อ 1189
e-mail ningnhong270@hotmail.com	

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์	 
ชื่อ
นางสาวขอบฟ้า จันทร์เจริญ	
ตำแหน่ ง รองผอ.จัดการความรู้	
ที่อยู่
295 ถ.ร้อยเอ็ด-โพนทอง
ต.เกาะแก้ว อ.เสลภูมิ จ.ร้อยเอ็ด
45120	
โทรศัพท์ 08-1739-3152
e-mail khobfa@hotmail.com		

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎสวนดุสิต

ชื่อ
นายสุริยะ เจียมประธานรากร	
ตำแหน่ง อาจารย์	
ที่อยู่
295 ถ.ราชสีมา แขวงดุสิต เขตดุสิต		

กทม. 10300	
โทรศัพท์ 08-6527-2411	
e-mail suriya_jia@hotmail.com

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฎนครสวรรค์
ชื่อ
นางสาวพรสิริ เอี่ยมแก้ว	
ตำแหน่ง รองผอ. สำนัก	
ที่อยู่
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี 	

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000	
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 5132 ,1115	
e-mail taitumajag@gmail.com

ชื่อ
นางพรรณี เหมะสถล	
ตำแหน่ง รองผอ. สำนัก
ที่อยู่
398 ม.9 ถ.สวรรค์วิถี 	

ต.นครสวรรค์ตก อ.เมือง
จ.นครสวรรค์ 60000	
โทรศัพท์ 0-5621-9100 ต่อ 5132 ,1115
e-mail panneei49@gmail.com	
➧

มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์
ชื่อ
นางสาวอรอุมา พรหมน้อย	
ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบาย ฯ	
ที่อยู่
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 13180
e-mail on_prom@hotmail.com	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ

➧

19

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

20

ชื่อ
ว่าที่เรือตรีสรวรรธถ์ ไชยวรรณ	
ตำแหน่ง จนท.วิเคราะห์นโยบาย ฯ
ที่อยู่
1 ม.20 ถ.พหลโยธิน ต.คลองหนึ่ง
อ. คลองหนึ่ง จ.ปทุมธานี 13180
e-mail chaiyawan-1@hotmail.com

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎสุราษฎร์
ชื่อ
นายณัฐวุฒิ สุวรรณทิพย์	
ตำแหน่ง อาจารย์	
ที่อยู่
39 ม.1 ถ.เอเชีย ต.ท่าเรือ
อ.บ้านนาเดิม จ.สุราษฎ์ธานี
84240	
โทรศัพท์ 08-1536-0223
e-mail deno_group@yahoo.com	

ชื่อ
นายสมชาย สหนิบุตร	
ตำแหน่ง อาจารย์	
ที่อยู่
106/66 ม.6 ต.มะขามเตี้ย
อ.เมือง จ.สุราษฎ์ธานี 84000
โทรศัพท์ 08-1891-3288
e-mail chai_putra@hotmail.com	

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฎลำปาง
ชื่อ
ผศ.ดร.ดวงจันทร์ เดี่ยววิไล	
ตำแหน่ง ผอ.สถาบันวิจยั ฯ	
ที่อยู่
119 ม.9 ถ.ลำปาง-แม่ทา ต.ชมพู
อ.เมือง จ.ลำปาง 52100	
โทรศัพท์ 0-3423-7362-3
e-mail dungchan@lpru.ac.th	

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎอุตรดิตถ์

ชื่อ
รศ.ดร.ฉัตรนภา พรหมมา	
ตำแหน่ง รองอธิการบดี	
ที่อยู่
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000	
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1630
e-mail nresearch-s@yahoo.com	

ชื่อ
อาจารย์อิสระ ทับสีสด	
ตำแหน่ง รองผอ.สถาบันวิจัย ฯ
ที่อยู่
27 ถ.อินใจมี ต.ท่าอิฐ อ.เมือง
จ.อุตรดิตถ์ 53000	
โทรศัพท์ 055-411096 ต่อ 1630	
e-mail inisana@hotmail.com	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ

➧

21

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

22

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎพระนครศรีอยุธยา

ชื่อ
นางสาวณิศรา ประดิษฐ์ด้วง	
ตำแหน่ง รองผอ.สถาบันวิจัย ฯ
ที่อยู่
96 ถ.โรจนะ ต.ประตูชัย			

อ.พระนครศรีอยุธยา จ.อยุธยา
13000	
โทรศัพท์ 0-3532-2082
e-mail noinis@yahoo.com		
➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎยะลา
ชื่อ
ที่อยู่

ผศ.สุวรรณา ศรีไตรรัตน์	
133 ถ.เทศบาล 3 ต.สะเตง อ.เมือง
จ.ยะลา 95000	
โทรศัพท์ 0-8636-6066
e-mail s-sinrana@yahoo.com	

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎจันทรเกษม

ชื่อ
นางสายพิณ ม่วงนา	
ตำแหน่ง รองคณบดีฝ่ายวิชาการ	
ที่อยู่
ถ.รัชดาภิเษก แขวงจันทรเกษม
เขตจตุจักร กรุงเทพฯ 10900	
โทรศัพท์ 0-2946-6900 ต่อ 5008
e-mail mungna@hotmail.com

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

มหาวิทยาลัยราชภัฎพิบูลสงคราม
ชื่อ
ตำแหน่ง
โทรศัพท์
e-mail

➧

รศ.ทัศนีย์ ศิริวรรณ	
รองอธธิการบดีฝ่ายวางแผน ฯ	
0-5526-7114
tassanee_sir@psru.ac.th

มหาวิทยาลัยราชภัฎเลย

ชื่อ
ผศ.ภาณุมาศ พรหมเทศ	
ตำแหน่ง รองผอ.สถาบันวิจัย ฯ	
e-mail research@iru.ac.th	

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎกาญจนบุรี
ชื่อ
นางสาวอารีย์ มหานิล	
ตำแหน่ง จนท.บริหารงานทั่วไป	
ที่อยู่
70 ม.4 ต.หนองบัว อ.เมือง
จ.กาญจบุรี 71000	
โทรศัพท์ 0-3463-3059
e-mail aree200346@hotmail.com

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ

➧

23

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยราชภัฏ ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

24

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฎเพชรบุรี

ชื่อ
ผศ.เชาวลิต คงแก้ว	
ตำแหน่ง รองอธิการบดี
ที่อยู่
38 ม.7 ถ.หาดเจ้าสำราญ ต.นาวุ้ง
อ.เมือง จ.เพชรบุรี 76000

➧

มหาวิทยาลัยราชภัฏธนบุรี
ชื่อ
นายสมโชค ฤทธิ์จำรูญ	
ตำแหน่ง นักวิชาการศึกษา	
ที่อยู่
172 ถ.อิสรภาพ ต.วัดกัลยาณี
อ.ธนบุรี กทม. 10600	
โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ 2084
e-mail somchok_rit@hotmail.com	

ชื่อ
นางสาวศศิวัลย์ พรภักดี	
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
ที่อยู่
172 ถ.อิสรภาพ ต.วัดกัลยาณี
อ.ธนบุรี กทม. 10600	
โทรศัพท์ 0-2890-1801 ต่อ2084	
e-mail sasiwan_dear@hotmail.com	

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ
ชื่อ
นายสุวุฒิ ตุ้มทอง	
ตำแหน่ง ผอ.สำนักวิทยาบริการฯ	
ที่อยู่
60 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา
จ.อยุธยา 13000	
โทรศัพท์ 0-3554-2554 ต่อ 6108
e-mail suwut@rmutsb.ac.th		

ชื่อ
น.ส.พัชราภรณ์ จันทร์ฉาย
ตำแหน่ง ผอ.กองบริหาร ฯ
ที่อยู่
60 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา
จ.อยุธยา 13000	
โทรศัพท์ 0-3554-2554 ต่อ 6108	
e-mail pacha-dss@yahoo.com	

ชื่อ
น.ส. ศมนวรรณ กัณยาณสิริ	
ตำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร์
ที่อยู่
60 ม.3 ถ.สายเอเซีย ต.หันตรา
จ.อยุธยา 13000	
โทรศัพท์ 0-3554-2554 ต่อ 6108	
e-mail somaonwan@rmutsb.ac.th	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ

➧

25

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

26

➧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร์

ชื่อ
ด.ร.อนันต์ เตียวต๋อย	
ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานประกัน ฯ	
ที่อยู่
96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ศาลายา เขตพุทธมณฑล
จ.นครปฐม	
โทรศัพท์ 0-2889-4585-7 ต่อ 2160
e-mail tiewtoy@yahoo.com		

ชื่อ
นางนิลุบล ขอรวมเดช	
ตำแหน่ง อาจารย์	
ที่อยู่
96 ม.3 ถ.พุทธมณฑลสาย 5
ต.ศาลายา เขตพุทธมณฑล
จ.นครปฐม	
โทรศัพท์ 0-2889-4585-7 ต่อ 2160
e-mail k-nilubol@hotmail.com	
➧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน

ชื่อ
ผศ.ไพทรูย์ พุทธมงคล	
ตำแหน่ง ผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการฯ
ที่อยู่
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	
โทรศัพท์ 0-4423-3000ต่อ 2100
e-mail phaitoonputta@yahoo.com

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

➧

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา

ชื่อ
ผศ.สุพิทย์ สมภักดี	
ตำแหน่ง รองผอ.สำนักส่งเสริมวิชาการ	
ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300	
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1105
e-mail s-supit@hotmail.com		

ชื่อ
นายสุเทพ ทองมา	
ตำแหน่ง อาจารย์
ที่อยู่
128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง
จ.เชียงใหม่ 50300	
โทรศัพท์ 0-5392-1444 ต่อ 1105
e-mail sutheptong@hotmail.com	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลฯ

ชื่อ
ดร.คมสัณห์ ขัติยะ	
ตำแหน่ง หน.ฝ่ายประกันคุณภาพ
ที่อยู่
744 ถ.สุรนารายณ์ ต.ในเมือง
อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000	
โทรศัพท์ 0-4423-3000ต่อ 2100
	

27

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

28

➧

มหาวิทยาลัยเกริก

ชื่อ
ผศ.ดร.เพ็ญพรรณ ภัทรานุกรม	
ตำแหน่ง ผอ.สำนักประกันคุณภาพ ฯ	
ที่อยู่
43/1111 ถ.รามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม 10220	
e-mail roong-bambly@hotmail.com	

ชื่อ
นางรุ่งอรุณ จิตคงกาล	
ตำแหน่ง คณบดีคณะศิลปศาสตร์
ที่อยู่
43/1111 ถ.รามอินทรา แขวง
อนุสาวรีย์ เขตบางเขน กทม
10220	
e-mail darunee@krirk.ac.th	

➧

มหาวิทยาลัยธุรกิจบัณทิตย์

ชื่อ
ดร.อรวรรณ อิ่มสมบัติ	
ตำแหน่ง ผอ.หลักสูตร ป.โท	
ที่อยู่
110/1-4 ถ.ประชาชื่น ต.ทุ่งสองห้อง
อ.หลักสี่ กทม. 10210	
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 385,518
e-mail aurawani@hotmail.com	

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

➧

มหาวิทยาลัยนานาชาติ  แสตมฟอร์ด

ชื่อ
อาจารย์วัลลภา ศรีทองพิมพ์	
ตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายประกันคุณภาพฯ	
ที่อยู่
1458 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ	

จ. เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3244-2322-3	
e-mail srithaongphim@hotmail.com	

ชื่อ
คุณปรเมษ ธรรมวิจินต์	
ตำแหน่ง ผจก.ศูนย์เทคโน ฯ
ที่อยู่
1458 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ	

จ. เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3244-2322-3		
e-mail wifi@stamford.edu	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน

ชื่อ
อาจารย์สุรวี ศุนาลัย	
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ที่อยู่
110/1-4 ถ.ประชาชื่น ต.ทุ่งสองห้อง
อ.หลักสี่ กทม. 10210	
โทรศัพท์ 0-2954-7300 ต่อ 385,518	
e-mail ssuravee@hotmail.com	

29

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

30

ชื่อ
น.ส.ชนมน เจริญทวีภานุกุล	
ตำแหน่ง ผจก.ฝ่ายบุคคล
ที่อยู่
1458 ถ.เพชรเกษม ต.ชะอำ อ.ชะอำ	

จ. เพชรบุรี 76120
โทรศัพท์ 0-3244-2322-3		
e-mail chanamon@stamford.edu	

➧

มหาวิทยาลัยหาดใหญ่
ชื่อ
อาจารย์เธียรชัย พันธ์ดง	
ตำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายพัฒนาระบบงานและ
การจัดการความรู้	
ที่อยู่
125/502 ถ.พลพิชัย อ.หาดใหญ่
จ.สงขลา 90110	
โทรศัพท์ 08-9735-2043
e-mail thienchai@hu.ac.th		

➧

มหาวิทยาลัยธนบุรี

ชื่อ
นายสิทธิศักดิ์ ทองสุข	
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ	
ที่อยู่
29 ต.หนองแขม อ.หนองแขม
กรุงเทพ ฯ10160	
โทรศัพท์ 0-2809-0823
e-mail sittisakthongsuk@yahoo.com	
	

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

➧

มหาวิทยาลัยรัตนบัณฑิต

ชื่อ
อาจารย์สราวุธ รามณรงค์	
ตำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพ	
ที่อยู่
ถ.ลาดพร้าว เขตคลองจั่น
กทม.10240	
โทรศัพท์ 08-1616-4244
e-mail sawrnr@hotmial.com		

ชื่อ
อ.พรรณธิพา ธีระโรจนพงษ์	
ตำแหน่ง ผอ.ฝ่ายบริหารวิชาการ
ที่อยู่
ถ.ลาดพร้าว เขตคลองจั่น
กทม.10240	
โทรศัพท์ 08-9910-5459
e-mail phantipa_t@yahoo.com

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน

ชื่อ
นางสาวพนิดา มารุ่งเรือง	
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ที่อยู่
29 ต.หนองแขม อ.หนองแขม
กรุงเทพ ฯ10160	
โทรศัพท์ 0-2809-0823	
e-mail pnd_24@hotmail.com	
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ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ
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➧

มหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ

ชื่อ
น.ส.สมรศรี ตระกูลหวังวีระ	
ตำแหน่ง จนท.ศูนย์ส่งเสริมความเป็นเลิศ	
ที่อยู่
592/3 แขวงลาดพร้าว เขตบางกะปิ
กรุงเทพฯ 10420	
โทรศัพท์ 0-2300-4543 ต่อ 1221 ,1224	
e-mail samornsritkl@au.edu.	

➧

วิทยาลัยนอร์ทกรุงเทพ
ชื่อ
ดร.ปัทมา รูปสุวรรณกุล	
ตำแหน่ง รองอธิการบดีฝ่ายบริหารฯ
ที่อยู่
6/999 ม.5 พหลโยธิน 52
ต.คลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220	
โทรศัพท์ 0-2972-7200 ต่อ 320
e-mail pattama@northbkk.ac.th	

ชื่อ
อ.สุกัญญา ศิริโต	
ตำแหน่ง ผอ.สำนักอธิการบดี	
ที่อยู่
6/999 ม.5 พหลโยธิน 52
ต.คลองถนน เขตสายไหม
กทม. 10220	
โทรศัพท์ 0-2972-7200 ต่อ 320
e-mail orapin@northbkk.ac.th

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

วิทยาลัยบัณฑิตเอเชีย
ชื่อ
น.ส.ยุวรัตน์ ฐิตินิรันดร์กุล	
ตำแหน่ง หน.งานประกันคุณภาพ ฯ	
ที่อยู่
179/137 ถ.ประชาสโมสร
ต.ในเมือง จ.ขอนแก่น 40000	
โทรศัพท์ 0-4324-6536-8 ต่อ 202
e-mail youwarat@hotmail.com	

➧

วิทยาลัยตาปี

ชื่อ
นางดวงตา อินทรนาค	
ตำแหน่ง ผอ.สำนักงานประกัน ฯ	
ที่อยู่
8/151 ถ.ศรีวิชัย ต.มะขามเตี้ย 	

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	
โทรศัพท์ 0-7720-4431-2 9 ต่อ 104/109
e-mail duangla@tapee.ac.th		

ชื่อ
นางนารีรัตน์ ประดิษฐ์สาร	
ตำแหน่ง คณบดีคณะบัญชี
ที่อยู่
8/151 ถ.ศรีวชิ ัย ต.มะขามเตี้ย 	

อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี 84000	
โทรศัพท์ 0-7720-4431-2 9 ต่อ 104/109	
e-mail nareerat@tapee.ac.th	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน

➧
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ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา

รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน

แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ
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➧

วิทยาลัยเซนต์หลุยส์

ชื่อ
นางรุ่งฤดี โลลุวิวัฒน์	
ตำแหน่ง หน.แผนพัฒนา 	
ที่อยู่
19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120	
โทรศัพท์ 0-2675-5304-8
e-mail rungrudee@saint louis.ac.th	

ชื่อ
นางบวรลักษณ์ ปิงสุทธิวงศ์	
ตำแหน่ง จนท.แผนพัฒนา
ที่อยู่
19 ถนนสาทรใต้ แขวงยานนาวา
เขตสาทร กทม. 10120	
โทรศัพท์ 0-2675-5304-8	
e-mail bowonluek@saint louis.ac.th	

➧

วิทยาลัยมิชชั่น

ชื่อ
อ.เพชรไพลิน สรรพสุ	
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ที่อยู่
430 ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค
เขตดุสิต กทม. 10300	
โทรศัพท์ 0-2280-8243-6
e-mail pornpan@mission college.edu	

ทำเนียบเครือข่ายการจัดการความรูใ้ นสถาบันอุดมศึกษา
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ สูก่ ารพัฒนาองค์การ

➧

วิทยาลัยแสงธรรม

ชื่อ
อาจารย์ภักดี กฤติกรัญย์	
ตำแหน่ง ที่ปรึกษา ผอ.สำนักงานบริหาร	
ที่อยู่
20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110	
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3
e-mail pgridigran@gmail.com	

ชื่อ
อาจารย์ทิพยา แสงไชย	
ตำแหน่ง รองผอ.สำนักงานบริหาร
ที่อยู่
20 ม.6 ถ.เพชรเกษม ต.ท่าข้าม
อ.สามพราน จ. นครปฐม 73110	
โทรศัพท์ 0-2429-0100-3
e-mail pgridigran@gmail.com	

ที่อยู่เครือข่ายการจัดการความรู้ในสถาบันอุดมศึกษา 42 สถาบัน รายละเอียดสมาชิก KM มหาวิทยาลัยเอกชน

ชื่อ
นางสุภัจฉรี มะกรครรภ์	
ตำแหน่ง อาจารย์ประจำ
ที่อยู่
430 ถ.พิษณุโลก แขวงมหานาค
เขตดุสิต กทม. 10300	
โทรศัพท์ 0-2280-8243-6	
e-mail supatcharee@mission college.edu	
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