
    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับการตรวจประเมิน

กลุ่มที่ 1 ผศ.สุรพจน์ วัชโรภากุล คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะบริหารธุรกิจ

นางสาวจิตนภา สมบรูณ์ศิลป์ คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ  - ส านักงานคณบดี

นายรณชัย กรันสูงเนิน กองบริหารงานบคุคล กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาการบญัชี

 - สาขาวิชาการเงิน

กลุ่มที่ 2 รศ.บญุตา ช่วยมาก คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธาน คณะบริหารธุรกิจ

นางจุฑารัตน์ บญุค า ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ  - สาขาวิชาการตลาด

นางสาวเสาวนีย์ คงวงษา คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาระบบสารสนเทศ

 - สาขาวิชาการจัดการ

กลุ่มที่ 3 ผศ.สุรินทร์ อ่อนน้อม คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นางสาววิลาสินี ข าพรหมราช คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - ส านักงานคณบดี

นางสาวสกุณา อนุเวช ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาคณิตศาสตร์และสถิติประยุกต์

 - สาขาวิชาเคมีประยุกต์

กลุ่มที่ 4 นางสาวพมิพน์ิภา รัตนจันทร์ คณะบริหารธุรกิจ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นายเทพฤทธิ์ ไชยจันทร์ คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - สาขาวิชาฟสิิกส์ประยุกต์

นางสาวปาริชาติ มณีรัตน์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาชีววิทยาประยุกต์

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีสารสนเทศและการส่ือสาร

กลุ่มที่ 5 นายสฤษด์ิ ติยะวงศ์สุวรรณ คณะศิลปกรรมฯ ประธาน คณะวิทยาศาสตร์และศิลปศาสตร์

นางสาวสุดา ทพิย์ประเสริฐ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ  - สาขาวิชาเทคโนโลยีการเกษตรและส่ิงแวดล้อม

นางสาวณวพร ค ากิง่ ส านักศึกษาทั่วไป กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาสังคมศาสตร์

 - สาขาวิชามนุษยศาสตร์

กลุ่มที่ 6 นางสาวชาตยา นิลพลับ คณะบริหารธุรกิจ ประธาน วิทยาลัยนวัตกรรมวิชาชีพ

นางวนิดา พลศรี คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางสาวปวีณา ปติคุณ คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ  - ส านักงานคณบดี

 - ศูนย์สอบเทยีบเคร่ืองมือวัดอุตสาหกรรม

กลุ่มที่ 7 นางสาววริศา พลิาโฮม คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นายไชโย พนัธ์ดี คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมโยธา

นางสาวลัดดาวัลย์ หมายถมกลาง คณะบริหารธุรกิจ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมส ารวจ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมไฟฟา้

กลุ่มที่ 8 นางสาวณพรรณ สินธุศิริ คณะบริหารธุรกิจ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางสาวปญุญรัตน์ ปญุญา คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมโทรคมนาคม

นางสาวพนาวรรณ หวังดี คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมคอมพวิเตอร์

 - สาขาวิชาวิศวกรรมอิเล็กทรอนิกส์

กลุ่มที่ 9 ผศ.สมศรี ผลประพฤติ คณะวิทยาศาสตร์ฯ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางสาวนันทธ์นะดี อรุณพฒันพล คณะศิลปกรรมฯ กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองกล

นางถนอมศรี สุทธิจันทร์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมเคร่ืองจักรกลเกษตร

 - สาขาวิชาวิศวกรรมหลังการเกบ็เกี่ยวและแปรสภาพ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมท าความเย็นและการปรับอากาศ

ตารางกลุ่มผู้ตรวจประเมินกิจกรรม 7ส  ครัง้ที่ 1  ประจ าปกีารศึกษา 2560

ผู้ตรวจประเมิน
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กลุ่มที่ 10 นายกานต์ สุรนันท์ คณะศิลปกรรมฯ ประธาน คณะวิศวกรรมศาสตร์และสถาปตัยกรรมศาสตร์

นางอรุณี มณที สถาบนัวิจัยและพฒันา กรรมการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมเมคคาทรอนิกส์

นางสาววรัญญา สายสุรินทร์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาวิศวกรรมอุตสาหการ

 - สาขาวิชาวิศวกรรมวัสดุ

กลุ่มที่ 11 นายนพรัตน์ อมัติรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นางสาวเดือนเพญ็ วงศ์สอน คณะวิทยาศาสตร์ฯ กรรมการ  - ส านักงานคณบดี

นางสาวเจริญศรี เต็งจงดี กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาทศันศิลป์

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีออกแบบนิเทศศิลป์

กลุ่มที่ 12 นายปยิดนัย บญุไมตรี คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นางสาวกุลภา เปร่ืองเวทย์ คณะบริหารธุรกิจ กรรมการ  - สาขาวิชาออกแบบผลิตภณัฑ์อุตสาหกรรม

นางสาวสิรินาฏ ไชยตา กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาออกแบบเซรามิก

 - สาขาวิชาออกแบบบรรจุภณัฑ์

กลุ่มที่ 13 นางรัชนี สาตรา กองบริหารงานบคุคล ประธาน คณะศิลปกรรมและออกแบบอุตสาหกรรม

นายปรีชา สมหวัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - สาขาวิชาสถาปตัยกรรม

นางสาวตรีทพิย์ บอ่ไทย ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สาขาวิชาสถาปตัยกรรมภายใน

 - สาขาวิชาการจัดการผังเมือง

 - สาขาวิชาเทคโนโลยีมัลติมีเดีย

กลุ่มที่ 14 นางสาวศิริลักษณ์ จันทร์สว่าง กองคลัง ประธาน ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ

นางสาวนลัทสิรินทร์ ทรัพย์โยธา ส านักงานกิจการสภาฯ กรรมการ  - ส านักงานผู้อ านวยการ

นางสาวเมวียา ทองมา กองนโยบายและแผน กรรมการและเลขานุการ  - งานบริหารงานทั่วไป

 - งานวิทยบริการ

 - งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

กลุ่มที่ 15 นางวันวิสาข์ ยนต์พมิาย ส านักวิทยบริการฯ ประธาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

นางสาวกมลภทัร นิยมนา ส านักงานกิจการสภาฯ กรรมการ  - ส านักงานผู้อ านวยการ

นางสาววราภรณ์ นามบตุร กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - งานบริหารงานทั่วไป

ส านักศึกษาทั่วไป

กลุ่มที่ 16 นางสาวอรพนิ สิทธิสวนจิก กองคลัง ประธาน ส านักส่งเสริมวิชาการและงานทะเบยีน

นางสาวภควรรณ วรรณวัติ สถาบนัวิจัยและพฒันา กรรมการ  - งานประกันคุณภาพและประเมินผล

นางสาวสุณี เชิดสันเทยีะ กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - งานพฒันาวิชาการและส่งเสริมการศึกษา

 - งานทะเบยีนและประมวลผล

กลุ่มที่ 17 นางจิราภรณ์ สายเชื้อ ส านักงานบริหารสินทรัพย์ ประธาน หน่วยตรวจสอบภายใน

นางสาวกัญญาภทัร ชูพทุธพงษ์ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ สถาบนัวิจัยและพฒันา

นางนพวรรณ แผนกลาง กองกลาง กรรมการและเลขานุการ กองคลัง

กลุ่มที่ 18 นายกัมปนาท ถ่ายสูงเนิน วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ประธาน กองกลาง

นางสาวรัตนาภรณ์ หมีเงิน สถาบนัวิจัยและพฒันา กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางผกา มั่นดี กองพฒันานักศึกษา กรรมการและเลขานุการ  - ส านักงานบริหารสินทรัพย์

 - งานประชาสัมพนัธ์และเผยแพร่
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กลุ่มที่ 19 นางสาวอภญิญา อินทร์นอก คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน กองกลาง

นางสาวชนัญชิดา เลิศจะบก ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ  - งานเลขานุการ

นางสาวอริญา โคตสีกุล ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - ส านักงานกิจการสภาของมหาวิทยาลัย

 - งานอาคารสถานที่และยานพาหนะ (ยกเว้น

สภาพแวดล้อม และโรงอาหาร)

กลุ่มที่ 20 นายภมูิพฒัน์ นวจินดากาญจน์ วิทยาลัยนวัตกรรมฯ ประธาน กองนโยบายและแผน

นางสาวฤทยัรัตน์ ลายกิง่ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางประทวิ ศักดา หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ  - งานงบประมาณและติดตามประเมินผล

 - งานข้อมูลสารสนเทศ

กลุ่มที่ 21 นางกานต์พชิชา หนูบญุ กองพฒันานักศึกษา ประธาน กองนโยบายและแผน

นางสาวระวิสุดา นารี ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ  - งานวิเทศสัมพนัธ์

นายพสิิษฐ์ กลอนค้างพลู คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ  - งานนโยบายและแผนยุทธศาสตร์

 - ศูนย์ศึกษานานาชาติ

กลุ่มที่ 22 นางสาวอัจฉรา ชนากลาง คณะบริหารธุรกิจ ประธาน กองบริหารงานบคุคล

นางอาทติยา รุ้งพมิาย ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นางปญสา บญุเรือง กองกลาง กรรมการและเลขานุการ  - งานสรรหาและสิทธิประโยชน์

 - งานก าหนดต าแหน่งและแต่งต้ังบคุลากร

 - งานพฒันาบคุลากร

กลุ่มที่ 23 นายสาธิต ทลูไธสง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน กองพฒันานักศึกษา

นางณัฐชนันย์ ฉายะพงษ์ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ  - งานบริหารงานทั่วไป

นายจักรพงษ์ คงดี ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - งานกีฬาและกิจกรรมนักศึกษา

 - งานแนะแนวการศึกษาและอาชีพ

 - งานพัฒนาทักษะ วนิัย และประสบการณ์นักศึกษา

กลุ่มที่ 24 นางสาวณฐกร กุลกิจธนขจร คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ ประธาน  -  สถาบนัชุณหะวัณเพื่อการพฒันาธุรกิจเอส

นางสาวอุไร แสงศิริ ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ เอ็มอีอย่างยัง่ยืน

นายทวีรัตน์ แดงงาม ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ  - สถาบนับริการวิชาการแหง่ มทร.อีสาน

 - ส านักงานกฎหมาย

 กองพฒันานักศึกษา
 - งานบริการสวัสดิการนักศึกษาและสุขอนามัย

กลุ่มที่ 25 นางสาวกชพร บญุเทยีมทดั สถาบนัวิจัยและพฒันา ประธาน  - ศูนย์การศึกษาหนองระเวียง

นางสาวจิราภา พร้อมสันเทยีะ คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ

นางสาวศิริพร ปภาวดีกิตติพร ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการและเลขานุการ

กลุ่มที่ 26 นางสาวมนต์ธิณี ดุลย์เภรี ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน  - ศูนย์อนุรักษแ์ละพฒันาทรัพยากร

นายนิกร ศรีนวล ส านักส่งเสริมวิชาการฯ กรรมการ    ภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนกลาง

นางสาวชดาษา เนินพลกรัง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการและเลขานุการ    

กลุ่มที่ 27 นายภาคภมูิ หมีเงิน คณะบริหารธุรกิจ ประธาน  - อาคาร 35

นางสาวนวลละออง สระแก้ว คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ    (ยกเว้นส านักงาน สวท ทั้งหมด)

นายภานุพงษ์ ต้ังมั่น คณะศิลปกรรมฯ กรรมการและเลขานุการ
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    มหาวทิยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอสีาน นครราชสีมา

หน่วยงานที่รับการตรวจประเมินผู้ตรวจประเมิน

กลุ่มที่ 28 นางชุดาภคั เดชพนัธ์ ส านักส่งเสริมวิชาการฯ ประธาน  - กองกลาง (ส่วนสภาพแวดล้อม และโรงอาหาร)

นางรัชดาพร บญุไมตรี ส านักวิทยบริการฯ กรรมการ  - อาคารอเนกประสงค์ และลานหน้าอาคาร

นางสาวสนทยา แจ่มกระจ่าง คณะวิศวกรรมศาสตร์ฯ กรรมการ    อเนกประสงค์

นางสาวปยิมาภรณ์ นครพนัธ์ หน่วยตรวจสอบภายใน กรรมการและเลขานุการ  - หอประชุม วทญัญู ณ ถลาง

 - ธนาคารขยะ
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