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  กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ตำมกรอบและแนวทำงควำมร่วมมือตำมบันทึก
ข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ของเครือข่ำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ก ำหนดให้มีคณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรจัดกำร
ควำมรู้  ซึ่งประกอบด้วยผู้เกี่ยวข้องจำกทุกสมำชิกเครือข่ำย เพ่ือท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรควำมรู้ ดังนั้นจึงมีกำร
จัดท ำท ำเนียบเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบัน
บัณฑิตพัฒนศิลป์ ขึ้นเพ่ือใช้ในกำรติดต่อประสำนงำน กำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ให้ได้อย่ำงทั่วถึง
และบรรลุตำมเป้ำหมำยอย่ำงมีประสิทธิภำพ 

 

      คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
                          มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  
                         สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                            
        สิงหำคม  2557 

  

ค ำน ำ 
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  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  9  แห่ง ประกอบด้วย มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ธัญบุรี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
สุวรรณภูม ิมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัยและมหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลพระนครมีควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้เครือข่ำยของมหำวิทยำลัย
ร่วมกันโดยมีกำรลงนำมควำมร่วมมือของอธิกำรบดี ทั้ง 9 มหำวิทยำลัยเมื่อวันที่ 6 พฤศจิกำยน 2552  ณ ห้อง
ประชุมรพีพัฒน์  ส ำนักงำนอธิกำรบดี  มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร ซึ่งมีวัตถุประสงค์ ในกำร
พัฒนำบุคลำกรเพ่ือเพ่ิมสมรรถนะกำรท ำงำนโดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้เป็นเครื่องมือเพ่ือน ำไปสู่ควำมส ำเร็จของ
องค์กรและกำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ (Learning Organization)   
  ต่อมำเม่ือวันที่ 29 ตุลำคม 2555  ได้มีกำรขยำยเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำร โดยมีกำร
ลงนำมบันทึกข้อตกลงควำมร่วมมือทำงวิชำกำรด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ เครือข่ำยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคล  สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยมีกรอบและแนวทำงควำมร่วมมือ ดังนี้ 
  ๑.  ร่วมกันจัดกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้ กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู้และกำรสร้ำงคลังควำมรู้ 
  ๒.  ร่วมกันบริหำรจัดกำรงบประมำณเพ่ือใช้ในกำรด ำเนินกิจกรรมและกำรพัฒนำระบบ
เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
  ๓.  ร่วมกันรวบรวม ตรวจสอบ ปรับปรุง จัดเก็บ และยืนยันกำรเผยแพร่ควำมรู้ที่มีควำม
พร้อมโดยกำรเผยแพร่สู่สำธำรณะในระบบคลังควำมรู้ชุมชนผ่ำนเว็บไซต์ของเครือข่ำยฯ 
  ๔.  ร่วมกันรวบรวมฐำนข้อมูลควำมเชี่ยวชำญของบุคลำกรภำยในมหำวิทยำลัย/สถำบันและ
องค์กรเครือข่ำยของแต่ละมหำวิทยำลัย/สถำบัน เพ่ือใช้ประโยชน์ในด้ำนกำรแลกเปลี่ยนควำมรู้ทำงวิชำกำร 
งำนวิจัย กำรบริกำรวิชำกำร และกำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อมผ่ำนเว็บไซต์ของเครือข่ำยฯ 
  ๕.  ร่วมกันประชำสัมพันธ์ เผยแพร่ และจัดกิจกรรมเพ่ือกำรใช้ประโยชน์จำกองค์ควำมรู้ 
และฐำนข้อมูลที่ได้จำกกำรด ำเนินกำร 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
 
  

ประวัติควำมเป็นมำ 
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เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 
สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 

  วิสัยทัศน์  (Vision) 
  เป็นเครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล สถำบันกำรพล
ศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ โดยใช้กำรจัดกำรควำมรู้ มุ่งสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน 

พันธกิจ  (Mission) 
1.  พัฒนำระบบและกลไกเครือข่ำยควำมร่วมมือในกำรจัดกำรควำมรู้ 

ระหว่ำงมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ ที่เข็มแข็งและ
ยั่งยืน 
  2.  เป็นศูนย์กลำงเชื่อมโยงองค์ควำมรู้เพ่ือเผยแพร่และน ำมำใช้ทั้งภำยในและภำยนอก
เครือข่ำย 

3.  ส่งเสริมให้มีกำรจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งภำยในและภำยนอกเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่องเพ่ือพัฒนำสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้ 

ยุทธศำสตร์  (Strategy) 
  1.  สร้ำงและพัฒนำสังคมฐำนควำมรู้ระหว่ำงเครือข่ำยที่ยั่งยืน 
  2.  บูรณำกำรกำรบริหำรจัดกำรร่วมกันในกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำงเป็นระบบระหว่ำงเครือข่ำย 
  3.  ส่งเสริมและบูรณำกำรกิจกรรมด้ำนกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้ระหว่ำงเครือข่ำยอย่ำง
ต่อเนื่อง 
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ท ำเนียบ 

เครือข่ำยกำรจดักำรควำมรู้ 
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ชื่อ รศ. ดร.อุษำพร  เสวกว ิ
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่อยู่ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนำยก 
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110 
โทรศัพท์ 02 549 3501 
โทรสำร 02 577 5048 
E-mail uan_51@hotmail.com 

  
ชื่อ น.ส.ปิยวรรณ  สนธิโสมพนัธุ์ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยประเมินคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่อยู่ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำ เลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนำยก 
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110 
โทรศัพท์ 02 5493505 , 02 549 3505-3 , 089 818 8446 
โทรสำร 02 577 5048 
E-mail piyawan_2313@hotmail.com 
 
ชื่อ นำยสันติ  เกษมวัฒนปัญญำ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำฝ่ำยบริหำรงำนทั่วไป 
ที่อยู่ ส ำนักประกันคุณภำพกำรศึกษำเลขที่ 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนำยก 
ต.คลองหก อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธำนี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3502 ,  081-835-7601 
โทรสำร 0-2577-5048 
E-mail s_kasem835@hotmail.com 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี
 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2/uan_51@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2/piyawan_2313@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2/piyawan_2313@hotmail.com
mailto:s_kasem835@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่อยู่ 2  ถนนนำงลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร  กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 08 9519 1961 
โทรสำร0 2287 9719 
E-mail prasert.s@rmutk.ac.th 

 
ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร. จริำภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ 
ต ำแหน่ง ประธำนกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
ที่อยู่ 2 ถนนนำงลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหำเมฆ เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 08-1561-9595 
โทรสำร 0-2287-9684 
E-mail jiraporn.p@rmutp.ac.th , khunjoy95@hotmail.com 
 
ชื่อ อำจำรย์กุลชยำ   พงษ์แสวง 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันวิจัยและพัฒนำ ฝ่ำยบริหำร 
ที่อยู่ 2  ถนนนำงลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 1177 , 085 153 6335 
โทรสำร02-287-9684 
E-mail Nuna_rdi@hotmail.com 

 
ชื่อ นำงสำววรำพร  ชำญชัยฤทธิ์ 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป  สังกัด สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
ที่อยู่ 2  ถนนนำงลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหำเมฆ  เขตสำทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-2879600  ต่อ 1177 / 081 002 9063 
โทรสำร02-287-9684 
E-mail chanchairit.w@hotmail.com , waraporn.c@rmutk.ac.th 
 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
 

mailto:prasert.s@rmutk.ac.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-2/jiraporn.p@rmutp.ac.th
mailto:khunjoy95@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-2/Nuna_rdi@hotmail.com
mailto:chanchairit.w@hotmail.com
mailto:waraporn.c@rmutk.ac.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์คมเดือน  โพธิสุวรรณ 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 089 097 0667 โทรสำร 038 358 140 
E-mail khomduen12@hotmail.com 
 
ชื่อ นำยสุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 089 108 7622 โทรสำร 038 358 209 
E-mail surin_cpc@hotmail.com 
 
ชื่อ นำงสำวสยุมพร  บุญเกิด 
ต ำแหน่ง บุคลำกร  สังกัด กองบริหำรงำนบุคคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 082 550 3883 โทรสำร 038 358 145 
E-mail rmutto_hr@hotmail.com , toiearth1626@hotmail.com 
 
ชื่อ นำยก ำธร  เขียวแก่ 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนธุรกำร สังกัด ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 086 400 2098 โทรสำร 038 358 209 
E-mail rmutto_qa@hotmail.com 

ชื่อ นำงสำวศิริพร    รุ่งแสง 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน สังกัด ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 081 576 6532 
โทรสำร 038 358 209 
E-mail ningearth99@hotmail.com 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/khomduen12@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/surin_cpc@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/rmutto_hr@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/toiearth1626@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/rmutto_qa@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/ningearth99@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/


10 
 

ชื่อ นำงสำวอนงลักษณ์  สุขใส 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 087 605 2706 
โทรสำร – 
E-mail anongluk_som@hotmail.com 
 
ชื่อ นำงสำวชำลินี    ช ำนำญวำรินทร์ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บำงพระ อ.ศรีรำชำ จ.ชลบุรี 
โทรศัพท์ 086 817 3544 
โทรสำร 038 358 209 
E-mail koy.ang@hotmail.com 

 

 

ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฟื่องฟ้ำ  เมฆเกรียงไกร 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
ที่อยู่ 399  ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0818502933 
โทรสำร 0 2280 0435 
E-mail fuangfah_m@yahoo.com 

 
ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงแข  สุขโข 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ 
ที่อยู่ ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ อำคำร 1 ชั้น 5 ครึ่ง 399 ถนนสำมเสน 
แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 08 9079 1891 
โทรสำร0 2281 1833 
E-mail dk_037@hotmail.com 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/anongluk_som@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-13/koy.ang@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-14/fuangfah_m@yahoo.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-14/dk_037@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2014/10/%E0%B9%80%E0%B8%9F%E0%B8%B7%E0%B9%88%E0%B8%AD%E0%B8%87%E0%B8%9F%E0%B9%89%E0%B8%B2-%E0%B9%80%E0%B8%A1%E0%B8%86%E0%B9%80%E0%B8%81%E0%B8%A3%E0%B8%B5%E0%B8%A2%E0%B8%87%E0%B9%84%E0%B8%81%E0%B8%A3.jpg
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ชื่อ นำยสุนทร  เหรียญจื้อ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ ระดับช ำนำญกำรพิเศษ 
ที่อยู่ ศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ อำคำร 1 ชั้น 5 ครึ่ง 399 ถนนสำมเสน 
แขวงวชิรพยำบำล เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 0 2281 1833 
โทรศัพท์มือถือ 08  6385  3518 
โทรสำร0 2281 1833 
E-mail torn_18@hotmail.com , torn_18@hotmail.co.th 

 

 

 

ชื่อ นำงสำวชฎำณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสำย5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 441 6000 ต่อ 2162 , 02 889 4585 , 080 554 5609 
โทรสำร 02 889 4588 
E-mail ajan-kob@hotmail.com 

 
ชื่อ นำงนิลุบล ขอรวมเดช 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรฝ่ำยวิจัยและบริกำรวิชำกำรวิทยำลัยเพำะช่ำง 
ที่อยู่ วิทยำลัยเพำะช่ำง 86 ถ.ตรีเพชร พระนคร กทม. 10200 
โทรศัพท์ 081 613 6439 , 0 2623 8790 ต่อ 6602 , 02 623 8790-5 
โทรสำร 0 2225 7631 
E-mail k-nilubol@hotmail.com 

 
ชื่อ นำงสำวสุภำรัตน์ ฤกษ์อรุณทอง 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสำย5 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 089 897 2203 , 0 2441 6000  ต่อ 2160-62 
โทรสำร 02 889 4588 
E-mail suparat.thl@hotmail.co.th 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-14/torn_18@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-14/torn_18@hotmail.co.th
mailto:samasak@hotmail.com
mailto:k-nilubol@hotmail.com
mailto:suparat.thl@hotmail.co.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/03/S__14786613.jpg
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ชื่อ นำงสำวมำริษำ  เทศปลื้ม 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ สังกัด ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสำย 5 ต. ศำลำยำ อ. พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02889 4585-7 ต่อ 2162 , 02 441 6000  ต่อ 2160-62 
โทรสำร 02889 4585-7 ต่อ 2161 , 0  2441 6000  ต่อ 2161 
E-mail marisa1912008@hotmail.com 

ชื่อ นำยเมธิชญญ์  ปรัชญ์ชญำงกูร 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  สังกัด ส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
ที่อยู่ ส ำนักงำนประกันคุณภำพ มทร.รัตนโกสินทร์ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสำย5 
ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 889 4585-7 ต่อ 2160 , 02 441 6039 มือถือ 089 062 7703 
โทรสำร 02 889 4585-7 ต่อ 2161 
E-mail i_am_mermutr@hotmail.co.th 
 
ชื่อ นำย สมศักดิ์  นุ่มอุดม 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสำย 5 ต. ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.
นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2441 6000  ต่อ 2160-62 
โทรสำร 0 2441 6000  ต่อ 2161 
E-mail samasak@hotmail.com 

ชื่อ นำยกุลพัทธ์ กุลชำติดิลก 
ต ำแหน่ง ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  สังกัดส ำนักงำนประกันคุณภำพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสำย 5 ต. ศำลำยำ อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 
73170 
โทรศัพท์ 02 441 6000 ต่อ 2160 , 087 679 8933 , 02 889 4585-7 
โทรสำร 02 889 4588 
E-mail kullaphat.qa@gmail.com , chirstlife@hotmail.com 

 

 

mailto:marisa1912008@hotmail.com
mailto:I_am_mermutr@hotmail.co.th
mailto:samasak@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-5/kullaphat.qa@gmail.com
mailto:samasak@hotmail.com
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ชื่อ ดร.ภำสวรรธน์  วัชรด ำรงค์ศักดิ์ 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดีด้ำนวิจัยและถ่ำยทอดเทคโนโลยี 
ที่อยู่ – 
โทรศัพท์ – 
โทรสำร – E-mail –  
 
ชื่อ ผศ.สมเกียรติ  วงษ์พำนิช 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมและงำนทะเบียน 
ที่อยู่ – 
โทรศัพท์ – 
โทรสำร – E-mail – 
 
ชื่อ ดร. สุเทพ  ทองมำ 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 053 – 892780 ต่อ 1105 
โทรสำร 053 – 213183 
E-mail sutheptongma@hotmail.com  
 
ชื่อ ผศ.ยุทธนำ เขำสุเมรุ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรสถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้ำงเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 053 – 892780 ต่อ – 
โทรสำร – 
E-mail  khaosumain@gmail.com 
 
ชื่อ ว่ำที่ร้อยตรีรัชตพงษ์  หอชัยรัตน์ 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป หัวหน้ำกลุ่มงำนคลังควำมรู้ชุมชน สถำบัน
ถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน 
ที่อยู่ – โทรศัพท์ –  โทรสำร – E-mail – 
 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

mailto:khaosumain@gmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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ชื่อ รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง 
ต ำแหน่ง คณบดีคณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกันคุณภำพ เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนินนอก ต.
บ่อยำง  อ.เมือง  จ.สงขลำ  90000 
โทรศัพท์ 08-0865-2022,  08-1968-4825  , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 E-mail Jaruya.k@gmail.com 
 
ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธยำ  ภิรมย์ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์ประจ ำคณะวิศวกรรมศำสตร์ 
ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศำสตร์   เลขที่  1  ถ.รำชด ำเนินนอก ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.
สงขลำ 90000  โทรศัพท์ 08-7508-1115 โทรสำร 0-7431-7142  
E-mail p_thaya@hotmail.com 

ชื่อ นำงอัจฉรำ  รัตนมำ 
ต ำแหน่ง อำจำรย์    ระดับ 7  ประจ ำคณะบริหำรธุรกิจ 
ที่อยู่ คณะบริหำรธุรกิจ  เลขที ่ 1  ถ. รำชด ำเนินนอก ต.บอ่ยำง อ.เมือง จ.
สงขลำ 90000 
โทรศัพท์ 08-9658-9499 ,  0-7431-7176 
โทรสำร 0-7431-7177 E-mail Atiya_ratta@hotmail.com 

ชื่อ นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ 
ต ำแหน่ง รักษำรำชกำรแทนผู้อ ำนวยกำรกองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกัน
คุณภำพ 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกันคุณภำพ เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนินนอก  
ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 
โทรศัพท์ 09-1846-9108  , 08-4195-0369 , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 E-mail koykoy_weerawan@hotmail.com 

ชื่อ นำงสำวกำญจนำ  คูนิอำจ 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกันคุณภำพ เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนินนอก  
ต.บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 
โทรศัพท์ 08 – 6815 – 1725  , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail au123_6@hotmail.com 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-7/Jaruya.k@gmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-7/p_thaya@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-7/Atiya_ratta@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-7/koykoy_weerawan@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-7/au123_6@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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ชื่อ นำยชนำธิป  ลีนิน 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่บริหำรงำนทั่วไป 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และกำรประกันคุณภำพ เลขที่ 1 ถ.รำชด ำเนินนอก ต.
บ่อยำง อ.เมือง จ.สงขลำ 90000 
โทรศัพท์ 0-8729-3566-9 , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail ch.leenin@gmail.com 

 

 
 
ชื่อ นำยพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
ที่อยู่ 60 หมู่ 3 ถ.สำยเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรำ อ.
พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000 
โทรศัพท์ 035 709 103 
โทรสำร0 035 709 105 
E-mail pongwits@hotmail.com 

ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษฎี   สุขฉำยี 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
ที่อยู่ 60 หมู่ 3 ถ.สำยเอเซีย (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์ ) ต.หันตรำ อ.
พระนครศรีอยุธยำ จ.พระนครศรีอยุธยำ 13000 
โทรศัพท์ 035 709 103 , 081 948 1133 
โทรสำร 035 709 105 
E-mail kris.di@hotmail.com 

ชื่อ นำยสุวุฒิ  ตุ้มทอง 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่อยู่ 7/1  ถ. นนทบุรี  1  ต. สวนใหญ่   อ. เมือง  จ.  นนทบุรี  11000 
โทรศัพท์ 089 801 1911 
โทรสำร 02 526 0983 
E-mail suwut@rmutsb.ac.th 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมู ิ

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-7/ch.leenin@gmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/pongwits@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/kris.di@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/suwut@rmutsb.ac.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/wp-content/uploads/2013/03/%E0%B8%8A%E0%B8%99%E0%B8%B2%E0%B8%98%E0%B8%B4%E0%B8%9B-%E0%B8%A5%E0%B8%B5%E0%B8%99%E0%B8%B4%E0%B8%99.jpg
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/


16 
 

ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วำรุณี   กรุดพันธ์ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่อยู่ 7/1  ถ. นนทบุรี  1  ต. สวนใหญ่  อ. เมือง  จ.  นนทบุรี  11000 
โทรศัพท์ 081 697  7257 
โทรสำร 02 526 0983 
E-mail varunee@rmutsb.ac.th 

ชื่อ นำยเอกชัย   เนำวนิช 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนบริกำรสำรสนเทศ  
ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ที่อยู่ 7/1 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง  จ. นนทบุร ี11000 
โทรศัพท์ 0 2968 1059-61 
โทรสำร 0 2526 0983 
E-mail ekachai@rmutsb.ac.th 

ชื่อ นำงสำวศุภำนัน  ทัพสัพ 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรคอมพิวเตอร์ 
ที่อยู่ 7/1 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง  จ. นนทบุร ี11000 
โทรศัพท์ 02 968 1059-61 , 089 499 1511 
โทรสำร 02 526 0983 
E-mail suphanun.t@rmutsb.ac.th , suphanun.t@gmail.com 

 
 

ชื่อ ผศ.สุนทร   ส่งตรัส 
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 
ที่อยู่ 744  ถ.สุรนำรำยณ์  อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ  30000 
โทรศัพท์ 089 849 5028 , 081 265 7724 , 085 479 7462 , 044 233 000 
ต่อ 2700 
โทรสำร 044 233 068 
E-Mail soongjoho@yahoo.com 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/varunee@rmutsb.ac.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/ekachai@rmutsb.ac.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/suphanun.t@rmutsb.ac.th
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3-12/suphanun.t@gmail.com
mailto:soongjoho@yahoo.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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ชื่อ นำงชุดำภัค เดชพันธ์ 
ต ำแหน่ง รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน ด้ำนงำน
ประกันคุณภำพและประเมินผล (สวท.) 
ที่อยู่ 744  ถ.สุรนำรำยณ์  อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ  30000 
โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 2740 หรือ 2741 , 091 017 9079 
โทรสำร 044-233068 
E-Mail chudapaks@hotmail.com , Chudapak.de@rmuti.ac.th 

ชื่อ นำงสำวมนต์ธิณี  ดุลย์เภรี 
ต ำแหน่ง หัวหน้ำงำนประกันคุณภำพและประเมินผล ส ำนักส่งเสริมวิชำกำร
และงำนทะเบียน (สวท.) 
ที่อยู่ 744  ถ.สุรนำรำยณ์  อ.เมือง จ. นครรำชสีมำ  30000 
โทรศัพท์ 087 255 5311 , 044233000 ต่อ 2799 
โทรสำร 044-233068 
E-Mail looknam_31@hotmail.com 

ชื่อ นำยทวีรัตน์  แดงงำม 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ งำนประกันคุณภำพและประเมินผล ส ำนักส่งเสริม
วิชำกำรและงำนทะเบียน (สวท.) 
ที่อยู่ 744  ถ.สุรนำรำยณ์  อ.เมือง  จ.นครรำชสีมำ  30000 
โทรศัพท์ 087 966 9461 , 094 269 1515 , 044233000 ต่อ 2799 
โทรสำร 044-233068 
E-Mail toosave_09@hotmail.com 

 

 

ชื่อ นำยมำนะ  ภู่หล ำ  
ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรกองส่งเสริมวิชำกำร 
ที่อยู่ สถำบันกำรพลศึกษำ 333 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง อ.เมืองชลบุรี 20000 
โทรศัพท์ 083 6464991 โทรสำร 038 054223 
E-mail cpemana@yahoo.com  

สถำบันกำรพลศึกษำ 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%A1%E0%B8%AB%E0%B8%B2%E0%B8%A7%E0%B8%B4%E0%B8%97%E0%B8%A2%E0%B8%B2%E0%B8%A5%E0%B8%B1%E0%B8%A2%E0%B9%80%E0%B8%97%E0%B8%84%E0%B9%82%E0%B8%99%E0%B9%82%E0%B8%A5%E0%B8%A2%E0%B8%B5%E0%B8%A3%E0%B8%B2-9/chudapaks@hotmail.com
mailto:Chudapak.de@rmuti.ac.th
mailto:looknam_31@hotmail.com
mailto:toosave_09@hotmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/cpemana@yahoo.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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ชื่อ นำงสำวนิชำนันท์  ดงเจริญ 
ต ำแหน่ง เจ้ำหน้ำที่ระบบงำนคอมพิวเตอร์ 
ที่อยู่ สถำบันกำรพลศึกษำ เลขท่ี 154 สนำมกีฬำแห่งชำติ ถนนพระรำมที่ 1 
แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน กรุงเทพมหำนคร 10330 
โทรศัพท์ 089 214 1965 โทรสำร 038-054219 
E-mail thitichaya_ct@hotmail.com 

 

 

ชื่อ น.ส.อุษำภรณ์  บุญเรือง 
ต ำแหน่ง รองอธิกำรบดี สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ที่อยู่ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 โทรศัพท์ 02 224 4704 ต่อ 402 โทรสำร 02 482 2174 
E-mail vice_chancellor4@bpi.mail.go.th 

ชื่อ ผศ. ดร.โพธิพันธ์  พำนิช 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิกำรบดี สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
ที่อยู่ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศำลำยำ  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 087 077 8195 , 02 482 2174 โทรสำร 02 482 2174 
E-mail dr.potipan@gmail.com 

ชื่อ นำยวัชรินทร์  อ่ำวสินธุ์ศิริ 
ต ำแหน่ง นักวิเครำะห์นโยบำยและแผน ช ำนำญกำร 
ที่อยู่ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 โทรศัพท์ 02 482 2174 โทรสำร 02 482 2174 E-mail – 

ชื่อ น.ส.สิริสกุล  เกิดมี 
ต ำแหน่ง นักวิชำกำรศึกษำ  (ฝ่ำยวิจัยและนวัตกรรม) 
ที่อยู่ สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 119/19 ต.ศำลำยำ อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 
73170 
โทรศัพท์ 02 482 2174 , 086 623 9555  โทรสำร 02 482 2174 
E-mail sirisakul_k@hotmail.com , sirisakulkerdmee@gmail.com 

สถำบันบัณฑิตพฒันศิลป์ 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%E0%B8%AA%E0%B8%96%E0%B8%B2%E0%B8%9A%E0%B8%B1%E0%B8%99%E0%B8%81%E0%B8%B2%E0%B8%A3%E0%B8%9E%E0%B8%A5%E0%B8%A8%E0%B8%B6%E0%B8%81%E0%B8%A9%E0%B8%B2/thitichaya_ct@hotmail.com
mailto:vice_chancellor4@bpi.mail.go.th
mailto:dr.potipan@gmail.com
mailto:sirisakulkerdmee@gmail.com
http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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   มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี

 คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.สุภัทรำ  โพธิ์พ่วง 

 คุณอ ำนวย นำยสุทธิชัย  ภิญโญภำวศุทธิ 

 คุณกิจ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.อภิชำติ  สนธิสมบัติ 

 คุณประสำน นำงสำวเฉลิมศรี  แก้วนำค 

 คุณลิขิต  นำยสันติ  เกษมวัฒนปัญญำ 

 คุณวิศำสตร์ นำยพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษำ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 คุณเอ้ือ  นำงจิรำภรณ์  สัพทำนนท์ 

 คุณอ ำนวย ผศ. ดร.จิรำภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ 

 คุณลิขิต  นำงกุลชยำ    พงษ์แสวง 

 คุณลิขิต  นำงสำววรำพร  ชำญชัยฤทธิ์ 

 คุณวิศำสตร์ นำยธวัชชัย    สำรวงษ์ 

 คุณวิศำสตร์ ดร.วุฒิวัฒน์  คงรัตนประเสริฐ 

 คุณกิจ  นำงสมคิด  รักษำทรัพย์ 

   ดร.เลิศลักษณ์  แก้ววิมล 

 คุณประสำน ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

 คุณเอ้ือ  ผศ.คมเดือน  โพธิ์สุวรรณ 

 คุณอ ำนวย นำยสุรินทร์  พรหมนุรักษ์กิจ 

 คุณกิจ  นำงสำววีณัฐกำนต์  รัตนธีรวงศ์ 

 คุณประสำน นำงสำวสยุมพร  บุญเกิด 

 คุณลิขิต  น.ส.ศิริพร  รุ่งแสง 

   นำงสำวอนงลักษณ์ สุขใส 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเครือข่ำย มทร.+2 

http://webkm.rmutp.ac.th/km/%e0%b8%a1%e0%b8%ab%e0%b8%b2%e0%b8%a7%e0%b8%b4%e0%b8%97%e0%b8%a2%e0%b8%b2%e0%b8%a5%e0%b8%b1%e0%b8%a2%e0%b9%80%e0%b8%97%e0%b8%84%e0%b9%82%e0%b8%99%e0%b9%82%e0%b8%a5%e0%b8%a2%e0%b8%b5%e0%b8%a3%e0%b8%b2/
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 คุณวิศำสตร์ นำยทัศพันธ์  สุวรรณทัต 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 คุณเอ้ือ  นำงศิริรัตน์  ภำศักดี 

 คุณอ ำนวย นำงสำวชฎำณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย์ 

 คุณกิจ   – 

 คุณประสำน นำงนิลุบล  ขอรวมเดช 

   น.ส.สภุำรัตน์  ฤกษ์อรุณทอง 

 คุณลิขิต  นำยกุลพัทธ์  กุลชำติดิลก 

 คุณวิศำสตร์ นำยสมศักดิ์  นุ่มอุดม 

 คุณโฆษก นำยสุวรรณ  ประทีป ณ ถลำง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 คุณเอ้ือ  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย 

 คุณอ ำนวย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนำนนท์ 

 คุณกิจ  ดร.ภำสวรรธน์  วชัรด ำรงศักดิ์ 

 คุณประสำน ผศ.สุพิทย์  สมภักดี 

   ดร.สุเทพ ทองมำ 

   ผศ.จ ำนงค์ นุกูลคำม 

 คุณวิศำสตร์ อ.เผ่ำภิญโญศ์  ฉิมพะเนำว์ 

   ผศ.ยุทธนำ  เขำสุเมรุ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมู ิ

 คุณเอ้ือ  นำยพงศ์วิทย์  วุฒิวิริยะ 

 คุณอ ำนวย นำยสุวุฒิ  ตุ้มทอง 

 คุณประสำน ผศ.กฤษฎี  สุขฉำยี 

   ผศ.วำรุณี  กรุดพันธ์ 



22 
 

 คุณกิจ   – 

   คุณลิขิต นำยเอกชัย   เนำวนิช 

 คุณโฆษก นำงสำวศุภำนัน   ทัพสัพ 

 คุณวิศำสตร์ นำงสำวศุภำนัน  ทัพสัพ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ ดร.วโิรจน์  ลิ้มไขแสง 

 คุณกิจ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฉลิมพล  เยื้องกลำง 

 คุณอ ำนวย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพฑูรย์  พุทธมงคล 

   ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุนทร  ส่งตรัส 

 คุณกิจ   – 

 คุณวิศำสตร์ นำยทวีรัตน์  แดงงำม 

 คุณประสำน นำงชุดำภัค  เดชพันธ์ 

 คุณลิขิต  นำงสำวมนต์สิณี  ดุลย์เภรี 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รุจำ  ทิพย์วำรี 

 คุณอ ำนวย รองศำสตรำจำรย์จำรุยำ  ขอพลอยกลำง 

 คุณประสำน นำงสำวธยำ  ภิรมย ์

 คุณกิจ  นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ 

 คุณกิจ  นำงสำวกำญจนำ  คูนิอำจ 

 คุณลิขิต  นำงอัจฉรำ  รัตนมำ 

 คุณวิศำสตร์ นำยภำนุวัฒน์  หนูนคง 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เฟื่องฟ้ำ  เมฆเกรียงไกร 

 คุณอ ำนวย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงแข  สุขโข 
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 คุณประสำน นำยสุนทร  เหรียญจื้อ 

 คุณวิศำสตร์ นำงสำวเพชรำภรณ์  เพ็ชรแก้ว 

   คุณลิขิต นำยฉัตรชัย  ศรีสม 

สถำบันกำรพลศึกษำ 

 คุณเอ้ือ  - 

 คุณอ ำนวย - 

 คุณกิจ  - 

 คุณประสำน - 

 คุณลิขิต  - 

 คุณวิศำสตร์ - 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์

 คุณเอ้ือ  นำงสำวอุษำภรณ์  บุญเรือง 

 คุณอ ำนวย ดร.โพธิพันธ์  พำนิช 

 คุณกิจ  - 

 คุณประสำน - 

 คุณลิขิต  นำงสำวสิริกุล  เกิดมี 

 คุณวิศำสตร์ นำยวัชรินทร์  อ่ำวสินธุ์ศิริ 
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ประธำน 

ชื่อ รองศำสตรำจำรย์สุภัทรำ   โกไศยกำนนท์ 

ต ำแหน่ง รักษำรำชกำรแทนอธิกำรบดี 

ที่อยู่ 399  ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์ 08 9890 3971 โทรสำร 0 2280 0435   

E-mail supatra_ko@ hotmail.com  

เลขำนุกำร 

ชื่อ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงแข  สุขโข 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรศูนย์กำรจัดกำรควำมรู้ 

ที่อยู่ 399  ถนนสำมเสน แขวงวชิรพยำบำล  

เขตดุสิต กรุงเทพฯ 10300  

โทรศัพท์ 08 9079 1891  โทรสำร 0 2281 1833 

E-mail dk_037@hotmail.com 

ชื่อ นำยสุวุฒิ  ตุ้มทอง 

ต ำแหน่ง ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูม ิ

ที่อยู่ 7/1  ถ. นนทบุรี  1  ต. สวนใหญ่   อ. เมือง  จ.  นนทบุรี  11000 

คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู ้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  

สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

ผู้ดูแลเว็บไซต์เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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โทรศัพท์ 08 9801 1911  โทรสำร 0 2526 0983  
E-mail suwut@rmutsb.ac.th 

สถำบันถ่ำยทอดเทคโนโลยีสู่ชมุชน  
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

98 หมู่ 8 ต.ป่ำป้อง อ.ดอยสะเก็ด จ. เชียงใหม่ 50220 
โทรศัพท ์053 266 518 ต่อ 1011 , 1012 

 

ผู้ดูแลเว็บไซต์เครือข่ำยคลังควำมรู้ชุมชน 

 

mailto:suwut@rmutsb.ac.th

