
    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน

กลุ่มที่ 1 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะบริหารธุรกิจ

นางอภญิญา รักษา คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ  - ส านักงานคณบดี

นางสาวนันทธ์นะดี อรุณพฒันพล คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาการบญัชี

 - สาขาวิชาการเงิน

กลุ่มที่ 2 นายกานต์ สุรนันท์ คณะศิลปกรรมฯ ประธาน คณะบริหารธุรกิจ

นางสาวอภญิญา อินทร์นอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - สาขาวิชาการตลาด

นางสาวปรางค์รวี วิสุทธิเชื้อ กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

 - สาขาวิชาการจัดการ

กลุ่มที่ 3 ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นางสาวสุมาลี เอกพล คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ  - ส านักงานคณบดี

นางสาวนิตยา พดัเกาะ คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

 - สาขาวิชาเคมีประยุกต์

กลุ่มที่ 4 นายคมกร ไชยเดชาธร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นางสาวนวินดา ซ่ือตรง คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ  - สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต์

นางสาวปญุญรัตน์ ปญุญา คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กลุ่มที่ 5 นางสาวณพรรณ สินธุศิริ คณะบริหารธุรกิจ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและส่ิงแวดล้อม

นางสาวศรีเวียง กาพย์พมิาย คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 - สาขาวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มที่ 6 นายสุธน คงศักด์ิตระกูล คณะศิลปกรรมฯ ประธาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

นางสาวสุดารัตน์ สมบติัศรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางสาวตรีทพิย์ บอ่ไทย ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - ส านักงานคณบดี

 - ศูนย์สอบเทยีบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 7 นางสุคนรัตน์ ศรีมงคล คณะศิลปกรรมฯ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นายนิกร ศรีนวล ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวสุกัญญา นิลม่วง คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

กลุ่มที่ 8 นางสาวชาตยา นิลพลับ คณะบริหารธุรกิจ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางสาวพนาวรรณ หวังดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

นายธรรมรัตน์ นาคจรัส คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

 - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มที่ 9 นางสาวพมิพน์ิภา รัตนจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางสาววิลาสินี ข าพรหมราช คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

 - สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมท าความเย็นและการปรับอากาศ

ตารางกลุ่มผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ครัง้ที่ 2  ประจ าปกีารศึกษา 2559

กลุ่มผู้ตรวจประเมิน

1/4



    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินกลุ่มผู้ตรวจประเมิน

กลุ่มที่ 10 นายอลงกรณ์ ถนิมกาญจน์ คณะศิลปกรรมฯ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางอาทติยา รุ้งพมิาย ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์สอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

กลุ่มที่ 11 ผศ.เกียรติสุดา สมนา คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นางสาววริศา พลิาโฮม คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ  - ส านักงานคณบดี

นางสาวสุกัญญา ถึงอินทร์ กองคลัง กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาทศันศิลป์

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

กลุ่มที่ 12 นายชิติสรรค์ วิชิโต คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นางสาวอัจฉรา ชนากลาง คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

นางสาวสกุณา อนุเวช ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาออกแบบเซรามิก

 - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภณัฑ์

กลุ่มที่ 13 นายทยาวีร์ หนูบญุ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นางอรุณี มณที สถาบนัวิจัยและพฒันา กรรมการ  - สาขาวิชาสถาปตัยกรรม

นางอรพรรณ เชื่อดี กองบริหารงานบคุคล กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาสถาปตัยกรรมภายใน

 - สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กลุ่มที่ 14 นายธนนันต์ อยูห่ว่าง ส านักงานอธิการบดี ประธาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางจันทนา สัดทดัพร้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - ส านักงานผู้อ านวยการ

นายจักรพงษ์ คงดี ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - งานบริหารงานทั่วไป

 - งานวิทยบริการ

 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่องานวิชาการ

กลุ่มที่ 15 นางกชพร บญุเทยีมทดั สถาบนัวิจัยและพฒันา ประธาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

นายสฤษด์ิ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - ส านักงานผู้อ านวยการ

นางสาวเจริญศรี เต็งจงดี กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - งานบริหารงานทั่วไป

ส านักศึกษาทั่วไป

กลุ่มที่ 16 นางสาวนรารักษ์ บตุรชา ส านักวิทยบริการฯ ประธาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน สถาบนัวิจัยและพฒันา กรรมการ  - งานประกันคุณภาพและประเมินผล

นางสาวอุทมุพร วรรณตัน ส านักงานกิจการสภาฯ กรรมการและเลขานุการ  - งานพฒันาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

 - งานทะเบยีนและประมวลผล

กลุ่มที่ 17 นางสาวภณัฑิรา สุขนา ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน หน่วยตรวจสอบภายใน

นางชุติมา จันทร์เจริญ กองบริหารงานบคุคล กรรมการ สถาบนัวิจัยและพฒันา

นางปญสา บญุเรือง กองกลาง กรรมการและเลขานุการ กองคลัง

 - งานบริหารงานทั่วไป

 - งานพสัดุ
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กลุ่มที่ 18 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ประธาน กองกลาง

นายทวีรัตน์ แดงงาม ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางจุฑารัตน์ บญุค า ส านักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ  - ส านักงานบริหารสินทรัพย์

 - งานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่

กลุ่มที่ 19 นางสาวมนต์ธิณี ดุลย์เภรี ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน กองกลาง

นางสาวจิราภา พร้อมสันเทยีะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ยกเว้น
แผนกงานยานพาหนะ)

นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก ส านักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ  - งานเลขานุการ

 - ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

กลุ่มที่ 20 นายบรรณชา ขันเขียว ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน กองนโยบายและแผน

นางสาววิลาวัณย์ แสนสุข ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวมนสิการ สวัสด์ิผล กองคลัง กรรมการและเลขานุการ  - งานงบประมาณและติดตามประเมินผล

 - งานสารสนเทศเพื่อการบริหาร

กลุ่มที่ 21 นางสาววรรณ์มณี บญุฟู ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน กองนโยบายและแผน

นางสาวภสัส์กุญช์ ฐิติมหทัธนกุศล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - งานวิเทศสัมพนัธ์

นางวรปภา วราวิทยาวุฒิ กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 - ศูนย์ศึกษานานาชาติ

กลุ่มที่ 22 นายอ าพล ทนัไชย วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ประธาน กองบริหารงานบคุคล

นางสาวณวพร ค ากิง่ ส านักศึกษาทั่วไป กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวศิริกัญญา กิง่สีดา กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - งานสรรหาและสิทธิประโยชน์

 - งานก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ังบคุลากร

 - งานพฒันาบคุลากร

 - ส านักงานกฎหมาย

กลุ่มที่ 23 นางชุดาภคั เดชพนัธ์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน สถาบนัชุณหะวันเพื่อการพฒันาธุรกิจเอสเอ็มอี
อย่างยัง่ยืน

นางนพวรรณ แผนกลาง กองกลาง กรรมการ สถาบนับริการวิชาการแหง่ มทร.อีสาน

นางสาวชดาษา เนินพลกรุง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ กองพฒันานักศึกษา

 - งานพัฒนาทักษะ วนิัย และประสบการณ์นักศึกษา

 - งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขอนามัย

กลุ่มที่ 24 นางจิราภรณ์ สายเชื้อ ส านักงานบริหารสินทรัพย์ ประธาน กองพฒันานักศึกษา

นางณัชชา สุวรรณวงศ์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางสาวกัญญาภทัร ชูพทุธพงษ์ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการและเลขานุการ  - งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

 - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

กลุ่มที่ 25 นางสาวภทัรานุช บญุเรือง ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

นางกานต์พชิชา หนูบญุ กองพฒันานักศึกษา กรรมการ

นางสาววรรณทญิา สาชนะ กองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ
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    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินกลุ่มผู้ตรวจประเมิน

กลุ่มที่ 26 นายภาคภมูิ หมีเงิน คณะบริหารธุรกิจ ประธาน  - อาคาร 35

นายไชโย พนัธ์ดี คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - แผนกงานยานพาหนะ (กองกลาง)

นายปรีชา สมหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 27 นายภมูิพฒัน์ นวจินดากาญจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ ประธาน โรงอาหาร

นางสาวศิริพร ปภาวดีกิตติพร ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ สภาพแวดล้อมมหาวิทยาลัย

นางสาวนฤมล ต้ังสุณาวรรณ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ

4/4


