
 

 

 
  

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
  ที่            /๒๕๖๒ 

เรื่อง  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
 

              เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นไปตำมเป้ำหมำยที่มหำวิทยำลัยก ำหนด และกำร
จัดท ำแผน ข้อปฏิติ มีควำมสบูรณ์เหมำะสม จึงแต่งตั้งคณะกรรมกำรด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัย
เทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ  ดังมีรำยนำมต่อไปนี้ 
 ๑. คณะกรรมการอ านวยการ 

 ๑.๑ อธิกำรบดี     ประธำนกรรมกำร 
 ๑.๒ รองอธิกำรบดี (นำยพงศ์วิทย์ วุฒิวิริยะ)  กรรมกำร 
 ๑.๓ รองอธิกำรบดี (รศ.สหำยพล  มีชูนึก)  กรรมกำร 
 ๑.๔ รองอธิกำรบดี (ผศ.กฤษฎี สุขฉำยี)  กรรมกำร 
 ๑.๕ รองอธิกำรบดี (รศ.กิตติ บุญเลิศนิรันดร์)  กรรมกำร 
 ๑.๖ รองอธิกำรบดี (ผศ.ชลอ หนูอินทร์)  กรรมกำร 
 ๑.๗ รองอธิกำรบดี (ผศ.ทรงวิทย์ เจริญกิจธนลำภ) กรรมกำร 
 ๑.๘ รองอธิกำรบดี (ผศ.สุวิทย์ วงษ์ยืน)  กรรมกำร 
 ๑.๙ รองอธิกำรบดี (นำยจิระวัฒน์ ใจอ่อนน้อม) กรรมกำร 
 ๑.๑๐ ผูช้่วยอธิกำรบดี (ผศ.พัชระ  กัญจนกำญจน์) กรรมกำร 
 ๑.๑๑ ผูช้่วยอธิกำรบดี (นำยอนุรักษ์ เมฆพะโยม) กรรมกำร 
 ๑.๑๒ ผูช้่วยอธิกำรบดี (นำงสำวศศิกำนต์ สุวรรณประทีป) กรรมกำร 
 ๑.๑๓ ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผศ.อ ำนำจ จ ำรัสจรุงผล) กรรมกำร 
 ๑.๑๔ ผู้ช่วยอธิกำรบดี (นำยอนนท์ บูชำพันธ์)  กรรมกำร 
 ๑.๑๕ ผู้ช่วยอธิกำรบดี (นำยเรืองสิน ปลื้มปั่น)  กรรมกำร 
 ๑.๑๖ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
    (นำยเอกวิศว์ สงเครำะห์) 
 ๑.๑๗ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและผู้ช่วยเลขำนุกำร 
    (นำยสุทิน เกษตรรัตนชัย) 

 

 

 

มีหน้าที่ ๑. ทบทวนแนวนโยบำย 
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มีหน้าที ่ ๑. ก ำหนดนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๒.  ก ำหนดทิศทำงแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

สุวรรณภูมิ 
 ๓.  ควบคุมกำรด ำเนินงำนภำยใต้พระรำชกฤษฎีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำ

ธุรกรรมทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 

  

๒. คณะกรรมการด าเนินงาน 
 ๒.๑ ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ประธำนกรรมกำร 
 ๒.๒ นำยจิรวัฒน์  พงษ์วิเชียร  กรรมกำร 
 ๒.๓ นำยณัฐวัฒน์  เขำแก้ว  กรรมกำร 
 ๒.๔ นำยพันธฤทธิ์  พุ่มจ ำปำ  กรรมกำร 
 ๒.๕ นำยนัฐพล  พรหมมี  กรรมกำร 
 ๒.๖. นำยศรัณย์พงษ์  ศรีพูน  กรรมกำร 
 ๒.๗ นำยสิริพงษ์  เกียรติพิทักษ์สุข  กรรมกำร 
 ๒.๘ นำยนฤทธิ์  แสงเปี่ยม  กรรมกำร 
 ๒.๙ นำยบุรินท์  สุภีว ี   กรรมกำร 
 ๒.๑๐ นำยฐิตินันท์ ภู่พันธ์  กรรมกำร 
 ๒.๑๑ นำงสำวณชนก เรืองสอำด  กรรมกำร 
 ๒.๑๒ นำยสุวิชัย แช่มชื่น  กรรมกำร 
 ๒.๑๓ นำงสำวมุทิตำ  มำทมูล  กรรมกำร 
 ๒.๑๔ นำยชรชั แสวงเจริญ  กรรมกำร 
   ๒.๑๕ นำยชำญณรงค์  บุตรดี  กรรมกำร 
   ๒.๑๖ นำยเรวัติ  พูลสุข  กรรมกำร 
 ๒.๑๗ นำยปฐมพงษ์  ชุ่มเย็น  กรรมกำร 
 ๒.๑๘ นำยพฤฒิพงศ์  เพ็งศิริ  กรรมกำร 
 ๒.๑๙ นำงสำวศุภลักษณ์  บุญเชย  กรรมกำร 
 ๒.๒๐ นำยจิระวุฒิ  สำระธรรม  กรรมกำร 
 ๒.๒๑ นำยปรีชำ  ไตรรุ่ง   กรรมกำร 
 ๒.๒๒ นำยวรงค์  บุญนิมิตร  กรรมกำร 
 ๒.๒๓ นำยศุภณัฐ  แก่นแก้ว  กรรมกำร 
 ๒.๒๔ นำงสำวสุปรียำ  คงแสงชู  กรรมกำร 
 ๒.๒๕ นำงสำววรำงคณำ  เอมฉวี  กรรมกำร 
 ๒.๒๖ นำงกันยำ  นวนพิจิตร์  กรรมกำร 
 ๒.๒๗ นำยนุสรณ์  ตรีลำภี  กรรมกำร 

๒.๒๘ นำยอภิเษก  บำนแย้ม 
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 ๒.๒๘ นำยอภิเษก  บำนแย้ม  กรรมกำร 
 ๒.๒๙ นำยพิพัฒน์  ตรีไพบูลย์  กรรมกำร 
 ๒.๓๐ นำยฐำปกรณ์  คำรีขัน  กรรมกำร 
 ๒.๓๑ นำยสุวสันต์  กะมล  กรรมกำร 
 ๒.๓๒ รองผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
   (นำยสุทิน เกษตรรัตนชัย) 
 ๒.๓๓ นำยจตุพร ระเวงจิตร์  กรรมกำรและผู้ชว่ยเลขำนุกำร 

  มีหน้าที ่ ๑. ทบทวนนโยบำยด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 
 ๒.  จัดท ำและทบวนแผนแม่บทเทคโนโลยีสำรสนเทศมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล

สุวรรณภูมิ 
 ๓.  ด ำเนินกำรภำยใต้พระรำชกฤษฎีกำรก ำหนดหลักเกณฑ์และวิธีกำรในกำรท ำธุรกรรม

ทำงอิเล็กทรอนิกส์ภำครัฐ พ.ศ. ๒๕๔๙ 
 ๔. เผยแพร่และกระตุ้นให้เกิดกำรใช้งำนสำรสนเทศในกำรบริหำรจัดกำรและกำรบริกำร

กำรศึกษำ ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูม ิ

 
 สั่ง   ณ   วันที่       ธันวำคม  พ.ศ.  ๒๕๖๑ 

 

 

                    (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ไพศำล บุรินทร์วัฒนำ) 

                 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลสุวรรณภูมิ 


