
 

 

 

 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 

ท่ี  ๕๖๓  / ๒๕๕๗ 

เรื่อง  แต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินกำรโครงกำรสำยสัมพันธ์ UTK - QM 
---------------------------------------------------- 

          ด้วยมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ มีนโยบำยจัดโครงกำรสำยสัมพันธ์ UTK – QM โดยมี
วัตถุประสงค์ เพื่อให้ควำมรู้ เกี่ยวกับกำรท ำงำนเป็นทีมและฝึกปฏิบัติกำรท ำงำนเป็นทีมให้แก่บุคลำกรสังกัด            
คณะและหน่วยงำน ผู้เข้ำร่วมอบรมโครงกำรพัฒนำบุคลำกรด้ำนกำรจัดกำรคุณภำพท้ัง ๔ รุ่น โดยก ำหนดจัดโครงกำร 
ในวันท่ี 30 – 31 กรกฎำคม 255๗ ณ โรงแรมเดอะรีเจ้นท์ ชำเล่ต์ รีเจ้นท์ บีช ชะอ ำ จังหวัดเพชรบุรี เพื่อให้กำร
ด ำเนินงำนครั้งนี้เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อยและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ       
จึงแต่งต้ังคณะกรรมกำรจัดงำน ดังรำยนำมต่อไปน้ี  

๑. คณะกรรมการอ านวยการ  มีหน้ำท่ีก ำหนดนโยบำยและแนวทำงด ำเนินงำนให้ค ำปรึกษำ
คณะกรรมกำรด ำเนินงำนเพื่อให้กำรปฏิบัติงำนเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย บรรลุตำมวัตถุประสงค์ที่ต้ังไว้ 

  นำยสำธิต   พุทธชัยยงค์  ประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อำภรณ์  บำงเจริญพรพงค์  รองประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์บุญเชิญ ดิษสมำน  รองประธำนกรรมกำร 
  นำยสุกิจ    นิตินัย   รองประธำนกรรมกำร 
  นำงขนิษฐำ   ดวงพัสตรำ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงสำวสุรีย์รัตน์   โง้ววัฒนำ  รองประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สวัสด์ิ  ศรีเมืองธน  รองประธำนกรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประสำน อุฬำรธรรม  กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ศิริอนงค์ แสงศรี   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธัญนันท์ อบถม   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปรำโมทย์ อนันต์วรำพงษ์  กรรมกำร 
  นำงหทัยกร   พันธุ์งำม   กรรมกำร 
  นำยสำธิต   ธีรประเสริฐ  กรรมกำร 
  นำยวินัย    อวงพิพัฒน์  กรรมกำร 
  นำงสมคิด     รักษำทรัพย์  กรรมกำร 
  นำยธวัชชัย    สำรวงษ์   กรรมกำร 
  นำยวุฒิวัฒน์   คงรัตนประเสริฐ  กรรมกำร 
  นำยเสน่ห์   สัพทำนนท์  กรรมกำร 
  นำงสำววัจนำ      นิ่มเวชอำรมย์ช่ืน  กรรมกำร   
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิไลพร  เลิศมหำเกียรติ  กรรมกำร 
                  /นำงสุดำรัตน์..  



  นำงสุดำรัตน์   ผดุง   กรรมกำร 
  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์โฉมฤดี    สิริวันต์   กรรมกำร 
  นำงจิรำภรณ์       สัพทำนนท์  กรรมกำรและเลขำนุกำร  
  นำงภิรดี    ฤทธิเดช   กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
 

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน มีหน้ำท่ีก ำหนดแผนและกิจกรรมด ำเนินงำนโครงกำร รวมท้ัง
ติดตำมประเมินผลและจัดท ำรำยงำนกำรด ำเนินโครงกำรและประสำนงำนด้ำนเอกสำรกำรเงิน/พัสด ุ 

 

นำงจิรำภรณ์       สัพทำนนท์  ประธำนกรรมกำร 
  นำยวุฒิวัฒน์          คงรัตนประเสริฐ  รองประธำนกรรมกำร 
  นำงภิรดี    ฤทธิเดช   กรรมกำรและเลขำนุกำร 
  นำงวิไรรัตน์   รำษฎร์สภำ  กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 

คณะกรรมการ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรเพ็ญ            อ๊อกกังวำล นำงกุลชยำ      พงษ์แสวง 
นำงนพรัตน ์           ภัยวิมุติ  นำงสำวเลิศลักษณ์            แก้ววิมล  
นำงจันทนำ    สังข์อู๋  นำงสำวกนกวรรณ  วอนเพียร 
นำงสำวเกตุวดี    อุเทน  นำงสำวอัจฉรำ   จินดำจ ำนง 
นำยวีระวัฒน์    รำษฎร์สภำ นำยวันนิวัติ   วันทนำ  
นำงนำฎนภำ    จรเข้  นำงสำววรำพร   ชำญชัยฤทธ์ิ
นำงสำวธนพร    สวนอินทร์ นำงสำววันทนำ   ประณิธำนธรรม 
นำงไสว     สมใจเตียบ 
 

      วิทยากรกลุ่ม 
 

นำงจิรำภรณ์        สัพทำนนท์ ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พรสวัสด์ิ ผดุง 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนำ   ลุ้มนอก  นำยสุพจน์   สระทองหลำง 
นำงภิรดี     ฤทธิเดช  นำงนพรัตน์          ภัยวิมุติ 
นำงสำวเลิศลักษณ์             แก้ววิมล 
 

      ผู้ช่วยวทิยากรกลุ่ม 
 

นำงวิไรรัตน์    รำษฎร์สภำ นำงนำฎนภำ   จรเข้ 
นำงสำววรำพร    ชำญชัยฤทธ์ิ นำงสำวธนพร   สวนอินทร์ 
นำยวีระวัฒน์    รำษฎร์สภำ 

ผู้เข้าร่วมโครงการ 
 

คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สวัสด์ิ      ศรีเมืองธน ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิโรจน์    เพชรพันธุ์ศร ี
นำยสุรัตน์                 บุญพึ่ง นำยชัชวำลย์            สุขมั่น 
นำยชำติสยำม                ธรรมจินดำ 
 

คณะบริหารธุรกิจ  
 
 

นำงเคียงเดือน                พิจิตรชุมพล นำงวนิดำ                  ศิริเลิศตระกูล 
นำงศุภรัตน์                          ยิ่งอุปกำร ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เขมิกำ          เรืองศริ ิ
                                                                                                                        /นำงอภมิณีณ์.. 



นำงอภิมณีณ์     ปวรัชพิสิษฐ์    นำงสำวนลินี        ศฤงคำรชยธวัช 
นำงสำววำสนำ     ด้วงเหมือน นำงสำวน้ ำเพชร              เพชรใหม ่
นำยวรธน                 หงษ์สิงห์ทอง นำยนิกร                          กรรณิกำกลำง 

        

 คณะเทคโนโลยีคหกรรมศาสตร์ 
           

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ดวงฤทัย      ธ ำรงโชติ นำงสำวสุภำภรณ์           คล้ำยเครือญำติ 
นำยกฤษณ์     สงวนพวก ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำพ  ศรีวงษำ 
นำงสำววรรณีย์     พรมนนท์ นำงสำววรพร  ค ำแป้น 
นำงสำวกฤติกำ            นรจิตร นำงสำวลลิตำ  ปำนแก้ว 
นำงสำวมลฤดี     ศรีรัชตพิบูล นำงลัดดำวัลย์  สุขศำลำ 
นำงสำวรุ่งทิวำ             วงศ์ไพศำลฤทธ์ิ  
 

คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 

ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ    ศศิธรโรจนชัย ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธวิช  อินทรพันธุ์ 
ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมศรี          จ ำเริญภิญโญ นำงสำวทองกร  พลอยเพชรำ 
นำงสำวเจษณี     บุตรด ำ  

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 
 

นำงเพชรำ             พิพัฒน์สันติกุล 
 

วิทยาลัยนานาชาติ 
 

นำยเฉลิมภพ              เนียมนิล 
  

ส านกัวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

นำยมนตรี     ขันกำรขำย นำยธวัชชัย   ทองค ำ 
กองนโยบายและแผน 
 

นำงสำวปำริชำต ิ    เนินทอง นำงสำวพรนภำ   ด่ำนไทยวัฒนำ 
นำงสำวณัฐพร     วิทย์สหมุนี 
 

กองคลัง 
 

นำงสำวจินตนำ     มณีใส 
 

กองกลาง 
 

นำงสำวกำญจนำ      นรำแสง 
 

            พนกังานขับรถ 
 

นำยสุชำติ           ทองแย้ม นำยแสง       ระนพ 
นำยวินัย      ใจบุญมำ 

  ท้ังนี ้ต้ังแต่บัดนี้เป็นต้นไป 

 สั่ง  ณ  วันท่ี    ๒๔   กรกฎำคม  พ.ศ.  ๒๕๕๗ 

  
                                                    (นำยสำธิต     พุทธชัยยงค์) 
          อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลกรุงเทพ 


