
การถ่ายทอดความรู้ 
เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในจากการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับรางวัล
สถาบนัที่มีระบบการประกันคุณภาพได้มาตรฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ประเภทดีเด่น

ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์  สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
 
คุณเอ้ือ  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
คุณอํานวย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สุขโข 
คุณประสาน ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
คุณกิจ 

๑. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์ 
๒. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง 
๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล 
๔. นาย มนตรี  รัตนวิจติร 
๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร ์ โตเลิศมงคล 
๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ 
๗. นายวรวุฒิ  โอมานนท์ 
๘. นายสุพล  เชิดชูพงษ์ 
๙. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท ์
๑๐.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  หลิมตระกูล 
๑๑.  นางศรีสุดา  อยู่แย้มศร ี
๑๒.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ  ประเสริฐทรัพย์ 
๑๓.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์  โรจนวิภาต 
๑๔.  นายสมชาย  เหลืองสด 
๑๕.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์ 
๑๖.  นายธานี  สุคนธะชาติ 
๑๗.  นายพิเชฐ  จิรประเสริฐวงศ์ 

คุณลิขิต  นายสุนทร  เหรียญจื้อ 
    



รายชื่อผู้เข้ารว่มกิจกรรมการถ่ายทอดความรู้ 
เรื่อง ระบบการประกันคุณภาพภายในจากการท่ีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนครได้รับรางวัล 
สถาบนัที่มีระบบการประกันคุณภาพได้มาตรฐาน ประจําปีการศึกษา ๒๕๕๑ – ๒๕๕๒ ประเภทดีเด่น

ให้กับคณาจารย์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ มหาวิทยาลยัราชภัฏเพชรบุร ี
วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๕๔ 

ณ ห้องประชมุรพีพัฒน์  สาํนักงานอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
 
 
๑.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุวัฒณ์  เดชะเพชรไพบูลย์  มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๒.  อาจารย์จีรนันท์  อังคตรีรตัน์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๓.  อาจารย์ปณิธิ  แก้วสวัสด์ิ    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๔.  อาจารย์สกัุญชลิกา  บุญมาธรรม   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๕.  นางสาวกนกเรขา  เผือกประคอง   มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๖.  นางสุมิตรา  เกตุสุวรรณ์    มหาวิทยาลัยราชภัฏเพชรบุรี 
๗.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุภัทรา  โกไศยกานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๘.  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นิวัตร  จารุวาระกูล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๙.  นาย มนตรี  รัตนวิจติร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๐. นางกชพร  เชิดชูพงษ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๑. นางสาวจินตนา  คุ้มอยู่    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๒. นางสาวอรวรรณ์  ศิริพราหมณกุล   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.วันสิริ  ประเสรฐิทรัพย์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ศรีจันทร์  โตเลิศมงคล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๕. นายวีรวุฒิ อุมานนท์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๖. นายสุพล  เชิดชูพงษ์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๗. นางสาวสมจิตต์  มหัธนันท์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๘. นางจริยา  ชายหงส์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๑๙. ผู้ช่วยศาสตราจารย์เตือนใจ  หลิมตระกูล  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๐. นางสุดารัตน์  วิกิณิยะธนี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๑. นายนเรศ  ภูคะฮาต     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๒. นายนเรศ  กันธะวงค์     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๓. นางสาวมัลลิกา  วีระสัย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๔. นางวันดี  อเนกจํานงพร    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๕. นางสาวพลอยลดา โสตะจินดา   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 



๒๖. นางศรีสุดา อยู่แย้มศรี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๗. นางสาวสุพรรษา  อ่ินอ้อย    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๘. นางสาวสุรีวัลย์  ใจงาม    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๒๙. นายถาวร  อ่อนลออ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์แก้วตา  ขาวเหลือง   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๑. นางสาวเจนจิรา  งามมานะ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๒. นางสาวอรพรรณ  จันทรเกษมจิต   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๓. นางสาววาสนา  สังข์โพธ์ิ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๔. นางสาวรัตนา  เสมคํา    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๕. ผู้ช่วยศาสตราจารย์จุฑา  พีรพัชระ   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๖. นายสมชาย  เหลืองสด    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๗. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ลักขณา  จาตกานนท์  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๘. นายธานี  สุคนธะชาติ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๓๙. นายศุภศษิฏ์  เร่งมีศรีสขุ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๐. ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุชัญญา รัตนสญัญา  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๑. นางสาวสมใจ  แซ่ภู่     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๒. นายพิเชฐ  จิรประเสรฐิวงศ์    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๓. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ดวงแข  สขุโข   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๔. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประเทืองทิพย์  โรจนวิภาต  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๕. นายสุนทร  เหรียญจื้อ    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๖. ผู้ช่วยศาสตราจารย์ธานี  คงเพ็ชร   มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๗. นายทวิช  นามคํา     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
๔๘. นางสาวเปมิกา จรรยาดี    มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร 
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