
                                                                                                            

 

 

 

 

 

 

ค ำน ำ 

 การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรูตามกรอบและแนวทางความรวมมือตาม
บันทึกขอตกลงความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรูของเครือขายมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ (มทร.+2) กําหนด
ใหมีคณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู ซึ่งประกอบดวยผูเกี่ยวของจากทุก
มหาวิทยาลัย/สถาบันฯ เพื่อทําหนาที่บริหารจัดการความรู ดังนั้นจึงมีการจัดทําทําเนียบ
เครือขายการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลขึ้น เพื่อใช ในการติดตอ 
ประสานงาน การดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู ใหไดอยางทั่วถึงและบรรลุตาม 
เปาหมายอยางมีประสิทธิภาพ 

 
      
 
   คณะกรรมการบริหารเครือขายการจัดการความรู 
              มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล  
   สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
                ตุลาคม 2555 
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ประวัติควำมเปนมำ 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 9 แหง ประกอบดวย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลธัญบุรี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลตะวันออก มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลรัตนโกสินทร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
ราชมงคลลานนา มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราช
มงคลอีสาน มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
พระนครมีความรวมมือทางวิชาการดานการจัดการความรูเครือขายของมหาวิทยาลัยรวม
กันโดยมีการลงนามความรวมมือของอธิการบดี ท้ัง 9 มหาวิทยาลัยเมื่อวันท่ี 6 พฤศจิกายน 
2552 ณ หองประชุมรพีพัฒน สํานักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ซึ่งมีวัตถุประสงคในการพัฒนาบุคลากรเพื่อเพิ่มสมรรถนะการทํางานโดยใชการ
จัดการความรู เปนเครื่องมือเพื่อนําไปสูความสําเร็จขององคกรและการเปนองคกรแหง 
การเรียนรู (Learning Organization) และกําหนดใหมีคณะกรรมการบริหารเครือขายการ
จัดการความรูจากทุกมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทําหนาที่บริหารจัดการ โดยมีกรอบ
และแนวทางความรวมมือ ดังนี ้
 1.  รวมกันจัดกิจกรรมการจดัการความรู การสรางและแสวงหาความรู  
  การแลกเปลี่ยนเรียนรแูละการสรางคลังความรู ้
 2.  รวมกันบริหารจัดการงบประมาณในการดําเนินกิจกรรมของเครือขายฯ 
 3.  รวมมือกันเผยแพรผลงานและองคความรทูีไ่ดจากการจัดกิจกรรม 
 เครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล ได้ขยายขอบเขต
ความร่วมมือโดยมีการลงนามความร่วมมือเพิ่มกับสถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิต
พัฒนศิลป์ (มทร.+2) เมื่อวันที่  29 ตุลาคม พ.ศ. 2555 และมีความร่วมมือในการ
ดําเนินงานตามวิสัยทัศน์และพันธกิจอย่างต่อเนื่อง 
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เครือขำยกำรจัดกำรควำมรูควำมรู 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

วิสัยทัศน Vision) 
 เปนเครือขายความรวมมือทางวิชาการของมหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล  
สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์โดยใชการจัดการความรมูงุสูองคกรแห
งการเรียนรอูยางยั่งยืน 

พันธกิจ (Mission) 
 1. พัฒนาระบบและกลไกเครือขายความรวมมือในการจัดการความรู้ระหวาง 
มหาวิทยาลยัเทคโนโลยรีาชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ที่
เข้มแข็งและยั่งยืน 
 2. เปนศูนยกลางเชื่อมโยงองคความรเูพื่อเผยแพรและนํามาใชทั้งภายในและ
ภายนอกเครือขาย 
 3. สงเสรมิใหมีการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรทูั้งภายในและภายนอก 
เครือขายอยางตอเนื่องเพื่อพัฒนาสอูงคกรแหงการเรียนร ู

ยุทธศำสตร Strategy) 
 1. สรางและพัฒนาสังคมฐานความรรูะหวางเครือขายที่ยั่งยืน 
 2. บูรณาการการบรหิารจดัการรวมกันในการจัดการความรอูยางเปนระบบ 
ระหวางเครือขาย 
 3. สงเสรมิและบูรณาการกิจกรรมดานการบริหารจดัการความรรูะหวาง 
เครือขายอยางตอเนื่อง 
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ชื่อ รศ. ดร.อุษาพร  เสวกว ิ
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่อยู่ สํานักประกันคณุภาพการศกึษา เลขท่ี 39 หมู่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธานี  12110 
โทรศัพท์ 02 549 3501 
โทรสำร 02 577 5048 E-mail uan_51@hotmail.com  

ชื่อ น.ส.ปิยวรรณ  สนธิโสมพันธ์ุ 
ต ำแหน่ง หัวหน้าฝ่ายบรหิารทั่วไป 
ที่อยู่ สํานักประกันคณุภาพการศกึษา เลขท่ี 39 หมู่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธานี  12110 
โทรศัพท์ 02 5493505 , 02 549 3505-3 , 089 818 8446 
โทรสำร 02 577 5048 E-mail piyawan_2313@hotmail.com  

ชื่อ นายสันต ิ เกษมวัฒนปัญญา 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานวิเคราะห์ข้อมูล) 
ที่อยู่ สํานักประกันคณุภาพการศกึษา 
เลขท่ี 39 หมู่ 1 ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก  
อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3502 ,  081-835-7601 
โทรสำร 0-2577-5048 E-mail s_kasem835@hotmail.com 

ชื่อ นางสาวสภุารตัน ์ เมืองโสภา 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา (หัวหน้างานควบคุมระบบ- 
และกลไกการประกันคณุภาพการศึกษา) 
ที่อยู่ สํานักประกันคณุภาพการศกึษา เลขท่ี 39 หมู่ 1  
ถนนรังสิต-นครนายก ต.คลองหก อ.ธัญบุร ีจ.ปทุมธานี 12110 
โทรศัพท์ 0-2549-3505 , 089-144-7281 
โทรสำร 0-2577-5048 E-mail suparat.qa@qmail.com 

 

 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ที่อยู่ 2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร   
กรุงเทพฯ 10120 โทรศัพท์ 08 9519 1961 
โทรสำร 0 2287 9719  
E-mail prasert.s@rmutk.ac.th 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร. จริาภรณ ์ พงษ์ศรีทัศน ์
ต ำแหน่ง ประธานกรรมการบริหารเครือข่ายการจดัการ 
ความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลกรุงเทพ 
ที่อยู่ 2 ถนนนางลิ้นจี่ แขวงทุ่งมหาเมฆ  
เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 08-1561-9595 โทรสำร 0-2287-9684 
E-mail khunjoy95@hotmail.com 

ชื่อ อาจารย์กลุชยา   พงษ์แสวง 
ต ำแหน่ง รองผู้อํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา ฝ่ายบรหิาร 
ที่อยู่ 2  ถนนนางลิ้นจี่  แขวงทุ่งมหาเมฆ  เขตสาทร  
กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02 287 9600 ต่อ 1177 , 08-5043-2300 
โทรสำร 02-287-9684 
E-mail Nuna_rdi@hotmail.com 

ชื่อ นางสาววราพร  ชาญชัยฤทธิ ์
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป สังกัด สถาบันวิจัยและพัฒนา 
ที่อยู่ 2 ถนนนางลิ้นจี ่แขวงทุ่งมหาเมฆ เขตสาทร กรุงเทพฯ 10120 
โทรศัพท์ 02-2879600 ต่อ 1177  
โทรสำร 02-287-9684 
E-mail chanchairit.w@hotmail.com , waraporn.c@rmutk.ac.th 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 
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ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วีรศักดิ ์ วีระชาติพิทักษ์ชน 
ต ำแหน่ง รองอธิการบด ี
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
โทรศัพท์ 081-7825134 
โทรสำร 038-358140 
E-mai Weerasak_@hotmail.com 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชงโค  แซ่ตั้ง 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสถาบันวิจยัและพัฒนา 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
43 หมู่ 6  ต.บางพระ  อ.ศรีราชา จ. ชลบุร ี
โทรศัพท์ 038-358201-27 ต่อ 8508  
, 085 9795252  
โทรสำร 038-358142 
E-mail chongko_sa@rmutto.ac.th 

ชื่อ นายพิเชษฐ์  มาเร็ว 
ต ำแหน่ง หัวหน้าสาขาวิชาเทคโนโลยีคอมพิวเตอร์  
คณะบริหารธรุกิจ และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่อยู่ 43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรรีาชา จ.ชลบุร ี
โทรศัพท์ 0 2692 2360-4 ต่อ 263 , 08 1700 8452 
โทรสำร 0 2277 3693 
E-mail pichet_ma@rmutto.ac.th 
 
 
 
 
 

ชื่อ นางสาวสยุมพร บญุเกิด 
ต ำแหน่ง บุคลากร สังกัด กองบรหิารงานบุคคล 
ที่อยู่ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก 
43 หมู่ 6 ต.บางพระ อ.ศรีราชา จ.ชลบุร ี
โทรศัพท์ 082-5503883 
โทรสำร 038-358145 
E-mai toiearth1626@hotmail.com 

ชื่อ รองศาสตราจารยส์ุภัทรา   โกไศยกานนท์ 
ต ำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบด ีมทร.พระนคร 
ที่อยู่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  
เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 08 9890 3971 โทรสำร 0 2280 0435 
E-mail supatra_ko@ hotmail.com 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารยด์วงแข  สุขโข 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการความรู ้
ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ช้ัน 5 ครึ่ง 
399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล   
เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 
โทรศัพท์ 08 9079 1891  
โทรสำร0 2281 1833 
E-mail dk_037@hotmail.com 
 
 
 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
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ชื่อ นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษาชํานาญการพิเศษ 
ที่อยู่ ศูนย์การจัดการความรู้ อาคาร 1 ช้ัน 5 ครึ่ง 
399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  เขตดสุิต 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 นางสาวชฎาณัฎฐ์  ปิยะวิบูลย ์
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคณุภาพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต. ศาลายา  
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 นางนิลุบล ขอรวมเดช 
ต ำแหน่ง รองผู้อํานวยการฝ่ายวจิยัและบริการวิชาการ 
ที่อยู่ วิทยาลัยเพาะช่าง 86 ถ.ตรีเพชร พระนคร กทม. 10200 
โทรศัพท์ 081 613 6439 , 0 2623 8790  
ต่อ 6602 , 02 623 8790-5โทรสำร 0 2225 7631 
E-mail k-nilubol@hotmail.com 

 

 

 

ชื่อ นางสาวสภุารตัน์ ฤกษ์อรุณทอง 
ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ  
สํานักงานประกันคณุภาพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต. ศาลายา  
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 

ชื่อ นางสาวมาริษา  เทศปลืม้ 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา สังกัด สํานักงานประกันคณุภาพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 โทรศัพท์ 02889 4585-7  
ต่อ 2162 , 02 441 6000  ต่อ 2160-62  
โทรสำร 02889 4585-7 ต่อ 2161 , 02441 6000  ต่อ 2161 
E-mail marisa1912008@hotmail.com 

ชื่อ นายเมธิชญญ ์ ปรัชญ์ชญางกรู 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  สังกดั สํานักงานประกันคุณภาพ 
ที่อยู่ สํานักงานประกันคณุภาพ มทร.รัตนโกสินทร์ 96  
หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต. ศาลายา  
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 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 
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ชื่อ นาย สมศักดิ ์ นุ่มอุดม 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต. ศาลายา  
อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 0 2441 6000  ต่อ 2160-62 
โทรสำร 0 2441 6000  ต่อ 2161 
E-mail samasak@hotmail.com 

ชื่อ นายกุลพัทธ์ กุลชาตดิิลก 
ต ำแหน่ง ตําแหน่ง นักวิชาการศึกษา   
สังกัดสํานักงานประกันคณุภาพ 
ที่อยู่ 96 หมู่ 3 พุทธมณฑลสาย 5 ต. ศาลายา  
อ. พุทธมณฑล จ. นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 441 6000 ต่อ 2160 , 087 679 8933  
, 02 889 4585-7 โทรสำร 02 889 4588 
E-mail chirstlife@hotmail.com 

 

 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารยจ์ํานงค ์ นุกูลคาม 
ต ำแหน่ง ผู้เชี่ยวชาญด้านประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง    
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053 – 892780  
ต่อ 110 5, 08 1532 3383  
โทรสำร 053 – 213183 
E-mail N.Jumnong@yahoo.com 
 
 
 

ชื่อ ดร. สุเทพ  ทองมา 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักงานประกันคณุภาพการศึกษา 
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง   
จ.เชียงใหม่ 50300 โทรศัพท์ 053 – 892780 ต่อ 1105 
โทรสำร 053 – 213183 
E-mail sutheptongma@hotmail.com 

ชื่อ ผศ.ยุทธนา เขาสุเมร ุ
ต ำแหน่ง - 
ที่อยู่ 128 ถ.ห้วยแก้ว ต.ช้างเผือก อ.เมือง  จ.เชียงใหม่ 50300 
โทรศัพท์ 053 – 892780 ต่อ - 
โทรสำร- 
E-mail  khaosumain@gmail.com 
 
 

 

ชื่อ รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการกองวิเทศสมัพันธ์และการประกันคณุภาพ 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ เลขท่ี  1   
ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
โทรศัพท์ 08-0865-2022,  08-1968-4825  , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail Jaruya.k@gmail.com 
  

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 
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ชื่อ นางสาวธยา  ภิรมย ์
ต ำแหน่ง อาจารย์ประจําคณะวิศวกรรมศาสตร ์
ที่อยู่ คณะวิศวกรรมศาสตร ์  เลขที ่ 1   
ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง  อ.เมือง  จ.สงขลา  90000 
โทรศัพท์ 08-7508-1115 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail p_thaya@hotmail.com 

ชื่อ นางอัจฉรา  รัตนมา 
ต ำแหน่ง อาจารย ์   ระดับ 7  ประจําคณะบริหารธุรกจิ 
ที่อยู่ คณะบริหารธุรกิจ  เลขท่ี  1  ถ. ราชดําเนินนอก ต. บ่อยาง   อ. 
เมือง  จ.  สงขลา  9000 
โทรศัพท์ 08-9658-9499 ,  0-7431-7176 
โทรสำร 0-7431-7177 
E-mail Atiya_ratta@hotmail.com 

ชื่อ นางสาววีรวรรณ  อําภา 
ต ำแหน่ง หัวหน้างานประกันคุณภาพการศึกษา 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ   
เลขท่ี  1  ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง    
อ.เมือง  จ. สงขลา  9000 
โทรศัพท์ 09-1846-9108  , 08-4195-0369 , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail koykoy_weerawan@hotmail.com 

 

 

 

ชื่อ นางสาวกาญจนา  คูนิอาจ 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  
เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง   อ.เมือง  จ.สงขลา 9000 
โทรศัพท์ 08 – 6815 – 1725  , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail au123_6@hotmail.com 

ชื่อ นายชนาธิป  ลีนิน 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีบริหารงานท่ัวไป 
ที่อยู่ กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ   
เลขท่ี 1 ถ.ราชดําเนินนอก ต.บ่อยาง อ.เมือง จ.สงขลา 9000 
โทรศัพท์ 0-8729-3566-9 , 0-7431-7142 
โทรสำร 0-7431-7142 
E-mail ch.leenin@gmail.com 
 

 

 

ชื่อ นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
ที่อยู่ 7/1 ถ.นนทบุร ี1 ต. สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุร ี11000 
โทรศัพท์ 08 9801 1911 
โทรสำร0 2526 0983 
E-mail suwut@rmutsb.ac.th 
  

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมู ิ
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ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์กฤษฎ ี  สขุฉาย ี
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี และ ผอ.สํานักคุณภาพการศึกษา 
ที่อยู่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซยี (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์)  
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์ 035 709103 , 08 1948 1133 
โทรสำร 035 709105 
E-mail kris.di@hotmail.com 

ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์วารณุ ี  กรุดพันธ ์
ต ำแหน่ง รอง ผ.อ.สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยสีารสนเทศ 
ที่อยู่ 7/1  ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง  จ.นนทบุร ี11000 
โทรศัพท์ 08 1697  7257  
โทรสำร0 2526 0983 
E-mail varunee@rmutsb.ac.th 

ชื่อ รศ.ดร.มณัฑนีย์   เศรษฐภักด ี
ต ำแหน่ง รองอธิการบดฝี่ายวิชาการ 
ที่อยู่ 60 หมู่ 3 ถ.สายเอเซยี (กรุงเทพฯ – นครสวรรค์)  
ต.หันตรา อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000 
โทรศัพท์ 035 709103 
โทรสำร 035 709105 
E-mail moontanees@rmutsb.ac.th 

ชื่อ นายเอกชัย   เนาวนิช 
ต ำแหน่ง หัวหน้าศูนย์ทดสอบ MOS 
ที่อยู่ 7/1 ถ.นนทบุรี 1 ต.สวนใหญ่ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  
โทรศัพท์ 0 2968 1059-61 
โทรสำร 0 2526 0983 
E-mail ekachai@rmutsb.ac.th 
  

ชื่อนางสาวศภุานัน  ทัพสัพ 
ต ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ที่อยู่ 7/1 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่ อ. เมือง  จ. นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2968 1059-61 , 08 9499 1511 
โทรสำร 0 2526 0983 E-mail suphanun.t@rmutsb.ac.th 
, suphanun.t@gmail.com 

ชื่อ นางนัทกร   ศรีทอง 
ต ำแหน่ง นักวิชาการคอมพิวเตอร ์
ที่อยู่7/1 ถ. นนทบุรี 1 ต. สวนใหญ่  อ. เมือง จ. นนทบุรี 11000 
โทรศัพท์ 0 2968 1059-61 
โทรสำร 0 2526 0983 
E-mail samonwan@rmutsb.ac.th 
 
 
 
 
 
ชื่อ ผศ.สุนทร   ส่งตรสั 
ต ำแหน่ง ผ.อ.สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) 
ที่อยู่ 744  ถ.สุรนารายณ ์อ.เมือง จ.นครราชสีมา 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 
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ชื่อ นางชุดาภัค เดชพันธ ์
ต ำแหน่ง รอง ผอ. ฝ่ายประกันคณุภาพและมาตรฐานการศึกษา  
สํานักส่งเสรมิวิชาการและงานทะเบียน (สสว.) 
ที่อยู่ 744 ถ.สุรนารายณ ์อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 044233000 ต่อ 2740 หรือ 2741 , 091 017 9079 
โทรสำร 044-233068 E-mail chudapaks@hotmail.com  
, Chudapak.de@rmuti.ac.th  

ชื่อ นางสาวมนต์ธิณ ี ดุลย์เภร ี
ต ำแหน่ง หัวหน้า ฝ่ายประกันคณุภาพและมาตรฐาน  
การศึกษา สํานักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน (สสว.) 
ที่อยู่ 744 ถ.สุรนารายณ ์อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 087 255 5311 , 044233000 ต่อ 2799 
โทรสำร 044-233068 
E-Mail looknam_31@hotmail.com  

ชื่อ นายทวีรัตน์  แดงงาม 
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา 
ที่อยู ่744 ถ.สุรนารายณ ์อ.เมือง จ.นครราชสีมา 30000 
โทรศัพท์ 087 966 9461 , 094 269 1515  
, 044233000 ต่อ 2799 
โทรสำร 044-233068 
E-Mail toosave_09@hotmail.com 

 

ชื่อ นายมานะ  ภู่หลํา 
ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการกองส่งเสรมิวิชาการ 
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา 333 หมู่ 1 ต.หนองไม้แดง  
อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบรุี 20000 
โทรศัพท์ 081  533  7215 , 083 6464991 
โทรสำร 038 054223 
E-mail cpemana@yahoo.com 

 
ชื่อ นางสาวนิชานันท์  ดงเจริญ 
ต ำแหน่ง เจ้าหน้าท่ีระบบงานคอมพิวเตอร ์
ที่อยู่ สถาบันการพลศึกษา เลขท่ี 154 สนามกีฬาแห่งชาติ  
ถนนพระรามที่ 1 แขวงวังใหม่ เขตปทุมวัน  
กรุงเทพมหานคร 10330 
โทรศัพท์ 089 214 1965 
โทรสำร 038-054219 
E-mail thitichaya_ct@hotmail.com 
 
 
 

ชื่อ น.ส.อุษาภรณ์  บุญเรือง 
ต ำแหน่ง รองอธิการบดี สถาบันบณัฑิตพัฒนศลิป ์
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 119/19 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 224 4704 ต่อ 402 
โทรสำร 02 482 2174 
E-mail vice_chancellor4@bpi.mail.go.th 

 

สถำบันกำรพลศึกษำ 
 

สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป ์
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ชื่อ ผศ. ดร.โพธิพันธ์  พานิช 
ต ำแหน่ง ผู้ช่วยอธิการบดี สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป ์
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 119/19 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 087 077 8195 , 02 482 2174 
โทรสำร02 482 2174 
E-mail dr.potipan@gmail.com 

 
ชื่อ นายวัชรินทร์  อ่าวสินธุ์ศิร ิ
ต ำแหน่ง นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ชํานาญการ 
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 119/19 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 482 2174 
โทรสำร 02 482 2174 
E-mail - 

 
ชื่อ น.ส.สิรสิกุล  เกิดม ี
ต ำแหน่ง นักวิชาการศึกษา  (ฝ่ายวิจัยและนวตักรรม) 
ที่อยู่ สถาบันบัณฑิตพัฒนศลิป์ 119/19 ต.ศาลายา  
อ.พุทธมณฑล จ.นครปฐม 73170 
โทรศัพท์ 02 482 2174 , 086 623 9555 
โทรสำร 02 482 2174 
E-mail sirisakul_k@hotmail.com  
, sirikulkerdmee@hotmail.com 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลธัญบุร ี

 คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.สุภัทรา  โพธิ์พ่วง 

 คุณอํานวย นายสุทธิชัย  ภิญโญภาวศุทธิ 

 คุณกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.อภิชาติ  สนธิสมบัติ 

 คุณประสาน นางสาวเฉลิมศรี  แก้วนาค 

 คุณลิขิต  นายสันติ  เกษมวัฒนปัญญา 

 คุณวิศาสตร์ นายพงศ์พิชญ์  ต่วนภูษา 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

 คุณเอ้ือ  นางจิราภรณ์  สัพทานนท์ 

 คุณอํานวย ผศ.ดร. จิราภรณ์  พงษ์ศรีทัศน์ 

 คุณลิขิต  นางกุลชยา    พงษ์แสวง 

 คุณลิขิต  นางสาวธัญรดี  พ่วงแพ 

 คุณวิศาสตร์ นายธวัชชัย    สารวงษ ์

 คุณวิศาสตร์ ผศ.ปราโมทย์  อนันต์วราพงษ์ 

 คุณกิจ  นางสมคิด     รักษาทรัพย์ 

   นายกฤษดา  ทาสุรินทร์ 

 คุณประสาน ผศ.ประเสริฐ  ศศิธรโรจนชัย 

 

 

 

คณะกรรมกำรด ำเนินกำรเครือข่ำย มทร.+2 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

 คุณเอ้ือ  นายสมพงษ์  ชีไธสง 

 คุณอํานวย ผศ.วรรณวิมล  นิลเศรษฐ์ 

 คุณกิจ  นายพิเชษฐ์  มาเร็ว 

 คุณประสาน นางสาวน้ําฝน  ใจดี 

 คุณลิขิต  นางสาวศิริพร  รุ่งแสง 

 คุณวิศาสตร์ นางสาวกวีพร  บุญญาวานิชย์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลรัตนโกสินทร์ 

 คุณเอ้ือ  นางชูศรี  ลีตะภวังค ์

 คุณอํานวย ดร.อนันต์  เตียวต๋อย 

 คุณกิจ  นายบรรลือ  ขอรวมเดช 

 คุณประสาน นางสาวสุภารัตน์  ฤกษ์อรุณทอง 

 คุณลิขิต  นางนิลุบล  ขอรวมเดช 

 คุณวิศาสตร์ นายวัชรินทร์  วรินทักษะ 

 คุณโฆษก นายสุวรรณ  ประทีป ณ ถลาง 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลล้ำนนำ 

 คุณเอ้ือ  ผศ.ประพัฒน์  เชื้อไทย 

 คุณอํานวย รศ.ดร.ธีระศักดิ์ อุรัจนานนท์ 

 คุณกิจ  ดร.ภาสวรรธน์  วชัรดํารงศักดิ์ 

 คุณประสาน ผศ.สุพิทย์  สมภักดี 

   ดร.สุเทพ  ทองมา 

   ผศ.จํานงค์  นุกูลคาม 

 คุณวิศาสตร์ อ.เผ่าภิญโญศ์  ฉิมพะเนาว์ 

   ผศ.ยุทธนา  เขาสุเมรุ 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภมู ิ

 คุณเอ้ือ  รศ.ดร.มัณฑนีย์   เศรษฐภักดี 

 คุณอํานวย นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง 

 คุณประสาน ผศ.วารุณี  กรุดพันธ์ 

 คุณกิจ  ผศ.กฤษฎี  สุขฉายี 

 คุณลิขิต  นายเอกชัย   เนาวนิช 

 คุณโฆษก นางสาวศุภานัน   ทัพสัพ 

 คุณวิศาสตร์ นางนัทกร  ศรีทอง 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลอีสำน 

 คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วโิรจน์  ลิ้มไขแสง 

 คุณกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ชูชัย  ต.ศิริวัฒนา 

 คุณอํานวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ไพฑูรย์  พุทธมงคล 

 คุณกิจ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุนทร  ส่งตรัส 

 คุณวิศาสตร์ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.คงศักดิ์  สังฆมานนท์ 

 คุณประสาน ดร.คมสัณห์  ขัติยะ 

 คุณลิขิต  นางชุดาภัค  เดชพันธ์ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 คุณเอ้ือ  รองศาสตราจารย์ดร.อัศวิน  พรหมโสภา 

 คุณอํานวย รองศาสตราจารย์จารุยา  ขอพลอยกลาง 

 คุณประสาน นางสาวธยา  ภิรมย ์

 คุณกิจ  นายปรีดา  เกิดสุข 

 คุณกิจ  นางชวนพิศ  เจยาคม 

 คุณลิขิต  นางอัจฉรา  รัตนมา 

 คุณวิศาสตร์ นายสันติ  สถิตวรรธนะ 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลพระนคร 

 คุณเอ้ือ  รองศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 

 คุณอํานวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข 

 คุณประสาน นายสุนทร  เหรียญจื้อ 

 คุณวิศาสตร์ นางสาวเพชราภรณ์  เพ็ชรแก้ว 

 คุณลิขิต  นายฉัตรชัย  ศรีสม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
สถำบันกำรพลศึกษำ 

 คุณอํานวย นายมานะ  ภู่หลํา 

 คุณประสาน นางสาวนิชานันท์  ดงเจริญ 
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สถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 

 คุณเอ้ือ  นางสาวอุษาภรณ์  บุญเรือง 

 คุณอํานวย ผศ. ดร.โพธิพันธ์  พานิช  

 คุณประสาน นางสาวสิริสกุล  เกิดมี 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ประธำน 

ชื่อ รองศาสตราจารยส์ุภัทรา   โกไศยกานนท์ 

ต ำแหน่ง รักษาราชการแทนอธิการบด ี

ที่อยู่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

โทรศัพท์ 08 9890 3971 

โทรสำร 0 2280 0435 

E-mail supatra_ko@ hotmail.com  

เลขำนุกำร 

    ชื่อ ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สขุโข 

    ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการศูนย์การจัดการความรู ้ 

    ที่อยู่ 399  ถนนสามเสน แขวงวชิรพยาบาล  

    เขตดสุิต กรุงเทพฯ 10300 

    โทรศัพท์ 08 9079 1891 

    โทรสำร 0 2281 1833 

คณะกรรมกำรบริหำรเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู ้
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล  

สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
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    E-mail dk_037@hotmail.com 

 

 

 

ชื่อ นายสุวุฒิ  ตุ้มทอง 

ต ำแหน่ง ผู้อํานวยการสํานักวิทยบริการและเทคโนโลยี
สารสนเทศ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลสุวรรณภูมิ 

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

โทรศัพท์ 08 9801 1911 

โทรสำร 0 2526 0983 

E-mail suwut@rmutsb.ac.th 

 
   
 

  สถาบันถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ชุมชน  
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนา 

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

   

ผู้ดูแลเวบ็ไซต์เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล 

สถำบันกำรพลศึกษำและสถำบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ 
(http://km.rmutsb.ac.th/)

ผู้ดูแลเว็บไซต์เครือข่ำยคลังควำมรู้ชุมชน 
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