
 
 

 

คําสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 
ท่ี      ๐๗๗๔  /๒๕๕๓ 

เร่ือง   แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ประจําป  ๒๕๕๓ 
ของ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยรีาชมงคลอีสาน 

__________________ 
 

                      เพื่อใหการดําเนินงานบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน   
ประจําป  ๒๕๕๓  ดําเนินไปอยางมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน จึงเห็นสมควร
แตงตั้งคณะกรรมการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประจําป  
๒๕๕๓ เพื่อดําเนินการเกี่ยวของกับการบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ไดแกฐานขอมูลดานนักศึกษา  บุคลากร  
หลักสูตร  การเงินอุดมศึกษา  ระบบภาวะการมีงานทําของบัณฑิต   การวิจัยและพัฒนา  และนโยบายและแผน   
ประกอบดวยผูดํารงตําแหนง และบุคคล ดังตอไปนี้ 
  
 คณะกรรมการอํานวยการ 
 มีหนาท่ีอํานวยความสะดวกใหคําปรึกษา ขอเสนอแนะ ประสานงาน และควบคุมดูแลใหการดําเนินงาน บริหาร
จัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน ประจําป   ๒๕๕๓    เปนไปดวยความ
เรียบรอย 
 

 รักษาราชการแทนอธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน  ประธานกรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิชาการ     กรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายบริหาร     กรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวิจัยและฝกอบรม    กรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายกิจการทั่วไป    กรรมการ 
 ปฏิบัติราชการแทนอธิการบดีในหนาท่ีและความรับผิดชอบของวิทยาเขตสุรินทร  กรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตขอนแกน   กรรมการ 
 ปฏิบัติราชการแทนอธกิารบดีในหนาท่ีและความรับผิดชอบของวิทยาเขตกาฬสินธุ กรรมการ 
 รักษาราชการแทนรองอธิการบดีประจําวิทยาเขตสกลนคร   กรรมการ 
 รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีดานบริหาร     กรรมการ 
 รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีดานบริหารแผนและการคลัง   กรรมการ 
 รักษาราชการแทนผูชวยอธิการบดีดานกิจการทั่วไป    กรรมการ 
               รักษาราชการแทนรองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา                 กรรมการและเลขานุการ 
 หัวหนาฝายสารสนเทศเพื่อการบริหาร  กองนโยบายและแผน                            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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คณะกรรมการจัดทําขอมูลสารสนเทศ  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 

 มีหนาที่  ดําเนินการจัดเตรียมขอมูลเพื่อบันทึกขอมูลในระบบฐานขอมูลสารสนเทศแตละสวน  ใหครบถวนเสร็จ
สมบูรณ  ทันตามระยะเวลากําหนด  ตลอดจนตรวจสอบความถูกตองของขอมูลกอนนําสงผูประสานงานเพื่อบริหารจัดการ
ระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัย ฯ   ประกอบไปดวย 
 ๑.  ฐานขอมูลหลักสูตร 
 รองอธิการบดีฝายวิชาการ    ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 

นายบรรณชา  ขันเขียว   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นางสาวพกุลวลัย  พุทธมงคล  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นางสาวอรวรรณ  เข็มแกว   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 

 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ         กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๒.  ฐานขอมูลนักศึกษา 
 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวภัณฑิรา  สุขนา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาววรรณมณี  บุญฟู   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวศิริพร  แกมกระโทก  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสุดาภรณ  ผดุงเจริญ  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นายสืบสิทธิ์  ผาสุข   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางสาวจีรพร  ทองเบื้อง  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นายณัติฐากร  ชูกาน   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางรินฎา  ดอนฉนวน  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสาววรรณวภิา  ทะแพงพันธ  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสุภาพร  รอยพิลา   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสาวปยะนุช  บุญใหญ   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสาวบงกช  สุทธิพรม  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางชัชฎา  หลาวงษ   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นายอภิเดช  ดอนออนเบา  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางสาวพุทธชาด  พรหมบุรมย  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 หัวหนางานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน               ทุกวิทยาเขต      กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๓.  ฐานขอมูลบุคลากร 
 ผูอํานวยการกองบริหารงานบุคคล   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 
 นายสมชาติ  ดีอุดม   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวศุภิสรา  หวังดี   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวนินณา  ชูเชิด   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางจุรีรัตน  สละทองอินทร  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางสุดาพร  เหลาทอง  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
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 วาท่ี ร.ต.เรวัตร  ประทิพยเนตร  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางชนิดา  พันธะ   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสาวฐิตาภา  เคนหงส   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสาวศศิประภา  ดิษสลุง   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางเพ็ญรดี  ไชยคํามี   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นายสวางวงศ  หมายเทียมกลาง  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสาวมธุรส  เกงกวาสิงห  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นายยุทธศิลป  สุทธิอาจ   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางสาวพรนภัส  ไพรแกว   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางแสงจันทร  เครือศรี   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 

หัวหนางานบริหารงานบุคคล   ทุกวิทยาเขต  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๔.  ฐานขอมูลภาวะการมีงานทําของบัณฑิต 
สวนผูสําเร็จการศึกษา 

 ผูอํานวยการสํานักสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวภัณฑิรา  สุขนา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาววรรณมณี  บุญฟู   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวศิริพร  แกมกระโทก  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสุดาภรณ  ผดุงเจริญ  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นายสืบสิทธิ์  ผาสุข   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางสาวจีรพร  ทองเบื้อง  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นายณัติฐากร  ชูกาน   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางจรัสศร ี  สามารถ   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสาวนัฎฐา  พุทธาวันดี  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นายรว ี   ภูบุญมี   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางปยะฉัตร  โยธารินทร  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสาวดวงเดอืน  บุญใหญ   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางชัชฎา  หลาวงษ   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางสาวพุทธชาด  พรหมบุรมย  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางสาวเจดสุดาวัลย ภูคะฮาด   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 หัวหนางานสงเสริมวิชาการและงานทะเบียน               ทุกวิทยาเขต      กรรมการและเลขานุการ 
 

สวนบัณฑิตตอบแบบสอบถาม 
 ผูอํานวยการกองพัฒนานักศึกษา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 

ผูชวยศาสตราจารย ดร.รวีประภา  สิทธิลภ  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นางสาวสมพร  อินบุญเชิด  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นางสาวนันทพร  เจียนสันเทียะ  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นายสันติ   ครองยุทธ  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
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นางสาวกมลลักษณ ควรดี   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
นางสาวนงลักษณ  แทนแกว  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
นายสมาน  คันธรินทร  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นายภควา  ศรีบุญเรือง  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นางทัศนีย  เรืองวงศวิทยา  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นายสมาน  คันธรินทร  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นางสาวปุณิกา  ฉายเสมแสง  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นางสาวสุพรรณี  เฉิดมงคล  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นางสาวพัชรินทร  โกษา   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นางดวงพร  เทียรถาวร  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
นางสาวเสาวณีย  คลายมุข   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
นางสาวนิตติยา  ควรคํา   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
หัวหนางานพัฒนานักศึกษา   ทุกวิทยาเขต  กรรมการและเลขานุการ 

 
 ๕.  ฐานขอมูลนโยบายและแผน 
 ผูอํานวยการกองนโยบายและแผน   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 

นางสุมัธยา  กิจงาม   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นางสาวจุรีรัตน  ศิริปรุ   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
นางสาวพัทธนันท แสงใส   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
ผูชวยศาสตราจารย สุภาวดี  ตั้งธีระวัฒนะ  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
นายเกียรติภูมิ  ดวงศรี   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
นายศิริชัย  สมปาง   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
นางสาวเบญจวรรณ ไวยสีแสง  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นางสาวพัชราภรณ โตประมาณ  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นายคารมย  เรืองชัย   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นางสาวมณีเนตร  ยลละออ   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นางนพเกา  การกัณหา  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นายจิรวัฒน  ศุภโกศล   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
นายภควัต  นครินทรสาคร  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
หัวหนางานบริหารแผนและการคลัง   ทุกวิทยาเขต  กรรมการและเลขานุการ 
 

 ๖.  ฐานขอมลูวิจัยและพัฒนา 
 ผูอํานวยการสถาบันวิจัยและพัฒนา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 
 นางสาวรัตนาภรณ หมีเงิน   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาววงศเดือน  วรรณวัติ   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวสุภาภรณ  พิมสุคะ   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางวิภา   อุนานนท  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
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 นางอัฐภิญญา  สารธิยากุล  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางกรกมล  เหลือดี   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางศันสนีย  ไชยเพีย   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสาวปทมเกสร ราชธานี   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นายสุรัตน  วิรัชพงศานนท  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสาวสุมาลา  นันบุญ   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสาวหงสฟา  คํายศ   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสกุัญญา  สีเมือง   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางศิริวิภา  คําโส   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางสาวชลาลัย  เหงานอย  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 หัวหนางานวิจัยและพัฒนา     ทุกวิทยาเขต  กรรมการและเลขานุการ 
 
 ๗.  ฐานขอมูลการเงินอุดมศึกษา 
 ผูอํานวยการกองคลัง    ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  ประธานกรรมการ 
 นางพรศรี  เวศสุวรรณ  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 

นางสาววิมลสิริ  มุสิกา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวอรพิน  สิทธิสวนจิก  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
 นางสาวสรสุมาลี  กุลจรัสเวช  วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 

นางสาวอนงครักษ ชนะภัย   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางสาวสําราญ  ผาสุก   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
 นางสาวอรสา  สุพัทธนะ  วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางบุณยดา  เทศวัฒน   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางสุธัญญา  พิศิลป   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
 นางปฏิมา  บุษราคัม   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางสาวมนสิการ  สวัสดิผล  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางเบญญาภา  สิงหทองชัย  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
 นางอมร   คํามูล   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางรุงนภา  นิตยบงกช  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 นางทวีรัตน  สิงหคํามา  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
 หัวหนางานบริหารแผนและการคลัง   ทุกวิทยาเขต  กรรมการและเลขานุการ 
 

คณะกรรมการประสานงาน  และบริหารจัดการระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
มีหนาที่  วางแผนการดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศ  ของ มหาวิทยาลัย ฯ  ประสานงานเกี่ยวกับการ

ดําเนินการจัดทําระบบฐานขอมูลสารสนเทศของมหาวิทยาลัย  ท้ังภายใน  และ  ภายนอก  มหาวิทยาลัย ฯ  ตลอดจนสรุปผล
การดําเนินการดังกลาวเพื่อการเผยแพรและใหบริการสารสนเทศ ฯ  และจัดสงสํานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษาตอไป 

 
 



- ๖ - 
 รองอธิการบดีฝายวางแผนและพัฒนา       ประธานกรรมการ 

นายประวิทย  โยธาศิร ิ   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
นางสาวสุขี  มันสลาย   วิทยาเขตสุรินทร   กรรมการ 
วาท่ี  ร.ต.พลนิกรณ ไสวงาม   วิทยาเขตขอนแกน  กรรมการ 
นายคารมย  เรืองไชย   วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นางนพเกา  การกัณหา  วิทยาเขตกาฬสินธุ  กรรมการ 
นายสุชาติ  วรรณขาว  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
นายจิรวัฒน  ศุภโกศล   วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
นายภควัต  นครินทรสาคร  วิทยาเขตสกลนคร  กรรมการ 
นางอภิญญา  สกุลบุญยงค  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ      กรรมการ 
นายเอกชัย  แซจึง   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ  กรรมการ 
รองศาสตราจารย  ดร. สนั่น   การคา   ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ กรรมการและเลขานุการ 
นางเจนจิรา  อนันตกาล  ศูนยกลางมหาวิทยาลัย ฯ กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

 ใหคณะกรรมการดังกลาว ปฏิบัติหนาท่ี เพื่อใหบรรลุตามวัตถุประสงคท่ีตั้งไว   ท้ังนี้    ตั้งแต  บัดนี้เปนตนไป 

    สั่ง   ณ  วันที่   ๑๔    มิถุนายน   พ.ศ.  ๒๕๕๓ 
 

 
 

(รองศาสตราจารย วินจิ   โชติสวาง) 
 รักษาราชการแทนอธิการบดี 

                                      มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลอีสาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


