คําสัง มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่าน
ที ๐๓๐ / ๒๕๕๔
เรื อง แต่งตังคณะกรรมการดํ
"
าเนินงานโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการจัดการความรู้เพือพัฒนาองค์กร(KM)
........................................................................
ตามทีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่าน ได้ จดั ทําโครงการฝึ กอบรมหลักสูตรการจัดการ
ความรู้เพือพัฒนาองค์กร (KM) รุ่น ๒ ในเดือนมีนาคม- พฤษภาคม ๒๕๕๔ ณ ห้ องประชุมพุทธรักษา มหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่าน ขึ "น เพือให้ บคุ ลากรในแต่ละสายงาน ได้ รับการพัฒนาอย่างต่อเนือง สมําเสมอ และ
เหมาะสม ซึง สามารถสร้ างประสิทธิภาพและประสิทธิผลในการทํางานได้ ดียิงขึ "น และพัฒนาไปสูก่ ารเป็ นสถาบัน
แห่งการเรี ยนรู้
เพือให้ การดําเนินการโครงการฝึ กอบรมดังกล่าว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา น่าน เป็ นไป
ด้ วยความเรี ยบร้ อย มีประสิทธิภาพ และบังเกิดผลเป็ นรู ปธรรม จึงแต่งตังคณะกรรมการ
"
ดังนี "
๑. คณะกรรมการอํานวยการ ประกอบด้ วย
๑.๑ รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา
ประธานกรรมการ
๑.๒ ผู้อํานวยการกองการศึกษา น่าน
กรรมการ
๑.๓ ผู้อํานวยการกองบริ หารทรัพยากร น่าน
กรรมการ
๑.๔ รองคณบดีคณะวิทยาศาสตร์ และเทคโนโลยีการเกษตร
กรรมการ
๑.๕ รองคณบดีคณะบริ หารธุรกิจและศิลปศาสตร์
กรรมการ
๑.๖ รองคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตร์
กรรมการ
๑.๗ หัวหน้ าสํานักงานรองอธิการบดี
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที ให้ คําปรึ กษา ควบคุมดูแล และสนับสนุนการดําเนินงานรวมทังเสนอแนวทางแก้
"
ไขปั ญหาในการ
ดําเนินงานให้ แก่คณะทํางาน เพือให้ การดําเนินโครงการ เป็ นไปด้ วยความเรี ยบร้ อย
๒. คณะกรรมการดําเนินงาน ประกอบด้ วย
๒.๑ หัวหน้ าสํานักงานรองอธิการบดี
๒.๒ ผศ.พิกลุ สุรพรไพบูลย์
๒.๓ ดร. สุภาวดี ศรี แย้ ม
๒.๔ นายพิเชษฐ์ บัวซอย
๒.๕ นายชัชชัย ดีสหุ ล้ า
๒.๖ นางสวาท สายปาระ

หัวหน้ ากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
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๒.๗ นายอริ ยะ แสนทวีสขุ
กรรมการ
๒.๘ นางสาวธัญเนศวร์ มหายศนันท์
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที จัดเตรี ยมวัสดุ อุปกรณ์ เพือสนับสนุนการจัดการอบรม และกิจกรรมต่าง ๆ และประสานงานกับ
ฝ่ ายทีเกียวข้ อง
๓. คณะกรรมการประชาสัมพันธ์ ประกอบด้ วย
๓.๑ หัวหน้ าสํานักงานรองอธิการบดี
หัวหน้ ากรรมการ
๓.๒ นางสาวธัญเนศวร์ มหายศนันท์
กรรมการ
๓.๓ นายวิรัน วิสทุ ธิธาดา
กรรมการ
๓.๔ นางสาวสุธาสินี เรื องฉาย
กรรมการ
๓.๕ นางสาวชฎารัตน์ มหัสพัน
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที ประชาสัมพันธ์และให้ การต้ อนรับวิทยากร ทีเข้ าอบรม และประสานงานในฝ่ ายทีเกียวข้ อง
๔. คณะกรรมการอาหารและเครื องดืม ประกอบด้ วย
๔.๑ นางสาวมินตรา ไชยชนะ
หัวหน้ ากรรมการ
๔.๒ นางสุธาสินี เรื องฉาย
กรรมการ
๔.๓ นางสาวชฎารัตน์ มหัสพัน
กรรมการ
๔.๔ นางเบญจวรรณ คําสองสี
กรรมการ
๔.๓ นางสาวเนาว์ พิจิตร
กรรมการ
๔.๔ นางสาวมยุรี ทิลาว
กรรมการ
๔.๔ นางสาวดวงสมร ดวงแก้ ว
กรรมการและเลขานุการ
มีหน้ าที จัดหาอาหาร เครื องดืม บริ การแก่วิทยากร ผู้เข้ าร่วมอบรม และประสานงานในฝ่ ายทีเกียวข้ อง
๕. คณะกรรมการฝ่ ายสถานทีและแสงสีเสียง ประกอบด้ วย
๕.๑ รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ การ
หัวหน้ ากรรมการ
๕.๒ นายจักรพงศ์ ตาปวง
กรรมการ
๕.๓ นายอัครคม ไชยาใหญ่
กรรมการ
๕.๔ นายสกนธ์ เรื องฉาย
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที จัดสถานที โดยประสานงานกับฝ่ ายจัดเตรี ยมสถานที จัดระบบแสงสีเสียง จัดสืออุปกรณ์ เครื องฉาย
โปรเจคเตอร์ พร้ อมจอภาพ ประสานงานในฝ่ าย ทีเกียวข้ อง
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๖. คณะกรรมการฝ่ ายยานพาหนะ ประกอบด้ วย
๖.๑ หัวหน้ าหมวดรถยนต์
หัวหน้ ากรรมการ
๖.๒ นายอดิศร ดีพรมกุล
กรรมการ
๖.๓ นายสมบัติ สุนทร
กรรมการ
๖.๔ นายชัยพร เกิดกล้ า
กรรมการและเลขานุการ
หน้ าที ให้ บริ การและอํานวยความสะดวกด้ านยานพาหนะแก่วิทยากร ผู้เข้ าอบรม และทุกแผนกทีเกียวข้ อง
พร้ อมทังประสานงานในฝ่
"
ายทีเกียวข้ อง
๗. คณะกรรมการการเงินและพัสดุ ประกอบด้ วย
๗.๑ รองผู้อํานวยการฝ่ ายบริ หาร
๗.๒ นายวรรณกร พรหมอารี ย์
๗.๓ นางสุรินทร ภูริจิตต์สิริ
๗.๔ นางสาวขวัญรักษ์ สมบูรณ์
๗.๔ นางสาวทิพวรรณ เจดีย์วงค์
๗.๔ นางสาวสุจิตรา อินต๊ ะกัน
มีหน้ าที เบิกจ่ายเงิน ทีเกียวข้ องกับการฝึ กอบรม
๘. คณะกรรมการสรุ ปและรายงานผล
๒.๑ หัวหน้ าสํานักงานรองอธิการบดี
๒.๒ นายชัชชัย ดีสหุ ล้ า
๒.๓ ดร. สุภาวดี ศรี แย้ ม
๒.๔ นางสาววรรณิดา ประสพธรรม

สัง ณ วันที ๓

หัวหน้ ากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

หัวหน้ ากรรมการ
กรรมการ
กรรมการ
กรรมการและเลขานุการ

กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๕๔

(รองศาสตราจารย์ ดร. คมสัน อํานวยสิทธิK)
รองอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้ านนา

