
องค์ความรู้

ค านิยาม 

ปีงบประมาณ รหัสองค์ความรู้ ช่ือหัวข้อความรู้  รายช่ือผู้ช านาญการองค์ความรู้ 

/ ผู้จัดท าองค์ความรู้

ต าแหน่ง สังกัด โทร email 

1.นางปาณยา ช่ืนใจ ผอ.กอก. สผว. 1726 panaya@mrta.co.th

2.นางสาวจรรยพร รัตน์จตุรธรรม หน.อพ. สผว. 1758 Jantaporn.w@mrta.co.th

3.นางสาวอัคค์จินดา ตรีสุวรรณ พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว. 1757 aukjinda@mrta.co.th

4.นายนพคุณ สารวงษ์ โปรแกรมเมอร์ สผว. 2530 nophakoon@mrta.co.th

5.นางสาวทรรศนีย์ สาหร่าย พนักงานบริหารงานท่ัวไป สผว. 1756 tassanee.s@mrta.co.th

1.นางมลทิรา ลักษณะสิริศักด์ิ ผอ.สผว. สผว. 1705 montira@mrta.co.th

2.นางสาวอัญญ์สิตา รวิศศิพันธ์ุ ผอ.กกค. สผว. 1727 ansita.r@mrta.co.th

KM00564-02-02
ความรู้เก่ียวกับการจัดท าส่ือประชาสัมพันธ์ในรูปแบบวีดิทัศน์ ผ่านโปรแกรม KineMaster

1.นายพงศกร ดอกบัว หน.สจ. สสอ. 2172 panyamard@mrta.co.th

1.นางสาวชุติมา โลมรัตนานนนท์ พนักงานตรวจสอบ และ รก.หน.ตก. สตส. 2456 ChutimaL@mrta.co.th

2.นางสาวฑิฆัมพร เดชพงษ์ พนักงานตรวจสอบ สตส. 2462 tikumporn.d@mrta.co.th

1.นายสมคิด ลีลิตธรรม ผอ.ฝทท. ฝทท. 2501 Somkid@mrta.co.th

2.นายศิกานต์ ประถมบูรณ์ ผอ.กผส. ฝทท. 2502 sikarn@mrta.co.th

1.นางสาวนพวรรณ ต้ังศุภนิมิตรชัย หน.ผบ.1-2 ฝบก.1 3364 Noppawon@mrta.co.th

2.นางจิตรลดา จิตรอาจ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก.1 3368 Jitlada@mrta.co.th

3.นางสิริพักตร์ หิรัญพักตร์พร พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก.1 3369 Siripak@mrta.co.th

4.นางสาววรรณวิภา จินะราช พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก.1 3370 WANWIPA@mrta.co.th

5.นายณรงค์ชัย สกุลรัตนธรรม พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก.1 3367 narongchai.s@mrta.co.th

รายช่ือผู้เช่ียวชาญองค์ความรู้ ด้านการบริหาข้อมูลและเอกสาร   (Practitioner ) ปีงบประมาณ 2564 

การจัดท าข้อมูลลงในระบบเผยแพร่เอกสารส าหรับการประชุม (E-document)

ความรู้เร่ือง การขออนุมัติและจัดท าระเบียบวาระ

การประชุมเสนอคณะกรรมการ รฟม.

การบริหารข้อมูลและเอกสาร

ความรู้เก่ียวกับการบริหารข้อมูลและเอกสารท่ีเก่ียวข้องในการด าเนินโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้า หรือการจัดการงานเอกสารต่าง ๆ ท่ีเก่ียวข้องในการท างาน รวมถึงระเบียบข้อบังคับ กระบวนการจัดเก็บข้อมูลและเอกสารลงบนระบบสารสนเทศ กระบวนงานท่ี

เก่ียวข้องกับงานสารบรรณ การเขียนหนังสือราชการ และเอกสารระหว่างฝ่ายงานท่ีเก่ียวข้อง

KM00564-01-02

KM00564-01-03

2564

KM00564-05-01 การขออนุมัติท าการตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ

KM00564-08-01 การบริหารจัดการ ก ากับดูแล และเช่ือมโยงแลกเปล่ียนข้อมูลสารสนเทศ

การจัดเตรียมและบริหารเอกสารส าหรับประเมินผลการปฏิบัติงานของทีปรึกษาบริหาร

โครงการและควบคุมการก่อสร้างงานโยธา 2 (PMCSC2) เพ่ือประกอบการเบิกจ่ายค่าจ้าง

งานให้แก่ท่ีปรึกษาฯ

KM00564-12-04
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KM00564-01-022564 1.นางสาวอุทุมพร สมุทรนาค ผอ.กผบ.2 ฝบก.2 3202 uthumphorn@mrta.co.th

2.นางสาวปรียานุช ตันธนสาร ผอ.กผบ.1 ฝบก.1 3310
preeyanuch@mrta.co.th

3.นางกนกพร ชูทรัพย์ หน.อาวุโส ผบ.2-1 ฝบก.2 3234 kanogporn@mrta.co.th

4.นายสาโรจน์ จงกิตินันทกุล รก.หน.ผบ.2-2 ฝบก.2 3236 Sarod@mrta.co.th

5.นางสาววรัญญา แวววัชระ รก.หน.ผบ.2-3 ฝบก.2 3232 Varunya@mrta.co.th

6.นางสาวภัทรานิษฐ์ ตรีธนาพิพัชร์ พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก.2 3238 Pattranist@mrta.co.th

7.นางสาววรรณพร อินทร์แก้ว พนักงานบริหารงานท่ัวไป ฝบก.2 3237 wannaporn.i@mrta.co.th

KM00564-18-05 ความรู้ด้านการจัดเก็บรักษาและให้บริการยืมโฉนดท่ีดิน 1.นางจิตติมา บ ารุงเมือง ผอ.กผจ. ฝกท. 2606 jittima@mrta.co.th

1.นางฉัฐยา เจริญพานิช ผอ.สพร. สพร. 1380 chattaya@mrta.co.th

2.นายสุทธิพงษ์ สุภเจริญผล หน.พก. สพร. 1381 sutthiphong@mrta.co.th

ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร ข้ันตอนการประชุมคณะกรรมการตรวจการจ้าง

ท่ีปรึกษาโครงการก่อสร้างรถไฟฟ้าให้เป็นระบบ

KM00564-13-05

KM00564-22-01 ความรู้เร่ืองกระบวนการพัฒนาระบบงาน
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