
ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่          /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ 

แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
................................................................ 

ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดจัด
กิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ภำยใต้แนวคิด 
“กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล KM to Innovation and Digital Technology 
Organization” ในระหว่ำงวันที่ 17 – 21 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings โดยมีวัตถุประสงคเ์พ่ือด ำเนินกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี จำกองคค์วำมรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ที่มีประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนตำมประเด็นควำมรู้ ครอบคลุมพันธกิจและมีกำรจัดเก็บเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนคลังควำมรู้และน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ภำยใต้แนวคิด “กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล KM to 
Innovation and Digital Technology Organization” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ 
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับติดตาม

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ  กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 

/ หัวหน้ำหลักสูตร...
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หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์    กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร      กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยฝึกประสบกำรณ์และสหกิจศึกษำ    กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนและอ ำนวยกำรให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของคณะในทุกระดับ มีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
จัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกคณะ 

2. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย      กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ     กรรมกำร 
นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์    กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก     กรรมกำร 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆี    กรรมกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำร 
นำยธีรภัทร   พรหมมำ    กรรมกำร   
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ก ำหนดกำรของกิจกรรมและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

2. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเขำ้ถึงระบบกำรจัดกิจกรรมออนไลน์ (URL) แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ควบคุมดูแลระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ให้มีประสิทธิภำพ ตลอด

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม 

/ 4. สรุปองคค์วำมรู้... 
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4. สรุปองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรด ำเนินกิจกรรม เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ครุศำสตร์
คลังปัญญำ อย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดประเภทและแยกหมวดหมู่ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่อที่ประชุมผู้บริหำรคณะ 
เพ่ือทรำบ 

3. คณะกรรมการฝ่ายผู้น าการเสวนา (คุณอ านวย) และผู้บันทึกการเสวนา (คุณลิขิต) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   ประธำนกรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ผู้น าการเสวนา (คุณอ านวย) : 
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ    กรรมกำร 
 

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผศ.วำสณำ   บุญส่ง     กรรมกำร 

 

 CoP 3 การบริการวิชาการ 
 นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

 CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 นำยกฤษฎำ   คงพูน     กรรมกำร 
 

 CoP 5 การบริหารจัดการ 
 นำงทรงนคร   กำรนำ     กรรมกำร 
 

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 
ผศ.บุษรำคัม   ทองเพชร    กรรมกำร 
 

CoP 8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
นำยอนุกูล   นันทพุธ     กรรมกำร 
 

CoP 9 องค์ความรู้ผู้ก่อนเกษียณ 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

CoP 10 องค์ความรู้และเทคนิคการท างานโดยผู้บริหาร 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

ผู้บันทึกการเสวนา (คุณลิขิต) : 
นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล     กรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี    กรรมกำร 

/ นำงสำวจุฑำทิพย์... 
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นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก     กรรมกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น ำกำรเสวนำ (คุณอ ำนวย) ปฏิบัติหน้ำที่ อ ำนวยกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำน บริหำรจัดกำร
กำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้สมำชิกมีกำรสื่อสำร 
น ำเสนอ แสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่ำงครบถ้วนและทั่วถึง และประเมินผลและ
สื่อสำรควำมส ำเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

2. ผู้บันทึกกำรเสวนำ (คุณลิขิต) ปฏิบัติหน้ำที่ บันทึกสกัดเนื้อหำควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน
ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ผ่ำนคลัง
ควำมรู้ของคณะ 

 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

 ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ 
 ผศ.ไชยยะ   ธนพัฒน์ศิริ 
 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์
 ผศ.วิชำญ   เพชรมณ ี
 ผศ.วำสณำ   บุญส่ง 
 ผศ.บุษรำคัม   ทองเพชร 
 ผศ.ทวิชำติ   เย็นวิเศษ 
 ผศ.ศักดิ์ชัย   ตันติวิวัทน์ 
 ผศ.อรุณ   สุขแก้ว 
 ผศ.วิมล   บุญรอด 
 ผศ.ฤทัย   ประทุมทอง 
 ผศ.ธนัสถ์   นนทพุทธ 
 ผศ.จักรกฤษฎ์   แก้วประเสริฐ 
 ผศ.ภัททิรำ   กลิ่นเลขำ 
 ผศ.จักรพงษ์   จิตต์จ ำนงค ์
 ผศ.ณปภัช   คงฤทธิ์ 
 นำยจรัญ   ธรรมใจ 
 นำยพิชิต   เพ็งสุวรรณ 
 นำยกฤษฎำ   คงพูน 
 นำงสำวฉำรีฝ๊ะ   หัดยี 
 นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล 
 นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร 
 นำงทรงนคร   กำรนำ 
 นำยอำคม   สุดรำม 
 นำยสุจริต   สิงหพันธุ์ 

/ นำยธนัท... 
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 นำยธนัท   ธนอัศวพล 
 นำยสมพงษ์   แก้วหวัง 
 นำยกระวี   อนนตรี 
 นำยนวพล   เทพนรินทร์ 
 นำยขจรศักดิ์   พงศ์ธนำ 
 นำยปิติพงศ์   เกิดทิพย์ 
 นำยอำลำวีย์   ฮะซำนี 
 นำยณัฐพงษ์   หมันหลี 
 นำยรัญชกร   จันจ ำปำ 
 นำยเมธัส   เทพไพฑูรย ์

นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
นำงสำวอภิชญำ   ขวัญแก้ว 
นำยณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ 
นำยฐำปนิค   ตีระพันธ์ 
นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย 
นำงสำวนภำรัตน์  เกษตรสมบูรณ ์
นำยอนุกูล   นันทพุธ 
นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
นำงสำวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์
นำยชนำธิป   ลีนิน 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก 
นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์ 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์ 
นำงสำวอัญชลี   สะอำด 
นำงสำวฐำนิตดำ   ชูรำษฎร์ 
นำงจุฑำธิป   สังข์ศิลป์ชัย 
นำยธีรภัทร   พรหมมำ 
นำงสำวอริสรำ   พรหมอินทร ์
นำงสำวสิริพร   นับถือบุญ 
นำงสำวจิระภำ   เภ่ำเวช 
นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด 
นำงสำวภำรดี   พงศ์จินต ์
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ตำมก ำหนดกำร ดังนี้ 

/ วนัที.่.. 
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- วันที่ 17 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมเสวนำกำรจัดกำรควำมรู้ที่ฝังอยู่ในงำนด้วยกระบวนกำร KM 4.0 และ 
กิจกรรมเสวนำองค์ควำมรู้ผู้ก่อนเกษียณ (CoP 9) และเทคนิคกำรท ำงำนผู้บริหำร (CoP 10) 

- วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 2 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

- วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 5 กำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 8 กำรด ำเนินงำนของสำยสนับสนุน 

- วันที่ 20 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 6 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 7 กำรพัฒนำนักศึกษำ 

- วันที่ 21 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 1 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต 

2. ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทัง้นี้ จนกว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
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ค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

ที ่          /2564 
เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ 

แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
................................................................ 

ด้วยคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ก ำหนดจัด
กิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ภำยใต้แนวคิด 
“กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล KM to Innovation and Digital Technology 
Organization” ในระหว่ำงวันที่ 17 – 21 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud 
Meetings โดยมีวัตถุประสงค์เพ่ือด ำเนินกำรค้นหำแนวปฏิบัติที่ดี จำกองคค์วำมรู้ทั้งท่ีมีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้
ที่มีประสบกำรณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนตำมประเด็นควำมรู้ ครอบคลุมพันธกิจและมีกำรจัดเก็บเป็นระบบ 
โดยเผยแพร่เป็นลำยลักษณ์อักษรผ่ำนคลังควำมรู้และน ำมำปรับใช้ในกำรปฏิบัติงำนจริง นั้น 

ในกำรนี้ เพ่ือให้กำรด ำเนินกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำ 
ปีกำรศึกษำ 2563 ภำยใต้แนวคิด “กำรจัดกำรควำมรู้สู่กำรเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล KM to 
Innovation and Digital Technology Organization” เป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย ต่อเนื่อง มีประสิทธิภำพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย จึงขอแต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ 
แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการและก ากับติดตาม

คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี ประธำนกรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยบริหำรและวำงแผน  กรรมกำร 
รองคณบดีฝ่ำยพัฒนำนักศึกษำ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยวิจัยและกำรต่ำงประเทศ  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยยุทธศำสตร์และหำรำยได้  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมศิลปวัฒนธรรม  กรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยกิจกรรมนักศึกษำ  กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำครุศำสตร์อุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำสำขำเทคโนโลยีอุตสำหกรรม กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำอุตสำหกำร กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำไฟฟ้ำ  กรรมกำร 

/ หัวหน้ำหลักสตูร...
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หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำวิศวกรรมแมคคำทรอนิกส์   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีสื่อสำรมวลชน   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำเทคโนโลยีปิโตรเลียม   กรรมกำร 
หัวหน้ำหลักสูตรสำขำวิชำระบบโทรคมนำคมและเครือข่ำย (ต่อเนื่อง) กรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนบริหำรและวำงแผน      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนพัฒนำนักศึกษำและศิษย์เก่ำสัมพันธ์    กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยบริกำรวิชำกำร      กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยฝึกประสบกำรณ์และสหกิจศึกษำ    กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. สนับสนุนและอ ำนวยกำรให้กำรจัดกิจกรรมเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพและ
บรรลุวัตถุประสงค์ตำมเป้ำหมำย 

2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลำกรของคณะในทุกระดับ มีกำรน ำองค์ควำมรู้ที่ได้รับจำกกำร
จัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำนตำมหน้ำที่รับผิดชอบ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนกำรสร้ำงเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ ทั้งภำยในและภำยนอกคณะ 

2. คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย     ประธำนกรรมกำร 
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   รองประธำนกรรมกำร 
หัวหน้ำส ำนักงำนคณบดี      กรรมกำร 
หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย      กรรมกำร 
หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ     กรรมกำร 
นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์    กรรมกำร 
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก     กรรมกำร 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆี    กรรมกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำร 
นำยธีรภัทร   พรหมมำ    กรรมกำร   
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ก ำหนดวิธีกำรด ำเนินกิจกรรม ก ำหนดกำรของกิจกรรมและด ำเนินกำรจัดกิจกรรมให้ส ำเร็จ
ลุล่วงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกิจกรรม 

2. ประชำสัมพันธ์ช่องทำงกำรเขำ้ถึงระบบกำรจัดกิจกรรมออนไลน์ (URL) แก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
3. ควบคุมดูแลระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ให้มีประสิทธิภำพ ตลอด

ระยะเวลำในกำรจัดกิจกรรม 

/ 4. สรุปองคค์วำมรู้... 
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4. สรุปองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจำกกำรด ำเนินกิจกรรม เผยแพร่ผ่ำนเว็บไซต์ครุศำสตร์
คลังปัญญำ อย่ำงเป็นระบบ มีกำรจัดประเภทและแยกหมวดหมู่ 

5. สรุปผลกำรด ำเนินกิจกรรมและรำยงำนผลกำรด ำเนินกิจกรรมต่อที่ประชุมผู้บริหำรคณะ 
เพ่ือทรำบ 

3. คณะกรรมการฝ่ายผู้น าการเสวนา (คุณอ านวย) และผู้บันทึกการเสวนา (คุณลิขิต) 

ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   ประธำนกรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

ผู้น าการเสวนา (คุณอ านวย) : 
CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ    กรรมกำร 
 

CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 
ผศ.วำสณำ   บุญส่ง     กรรมกำร 

 

 CoP 3 การบริการวิชาการ 
 นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

 CoP 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
 นำยกฤษฎำ   คงพูน     กรรมกำร 
 

 CoP 5 การบริหารจัดการ 
 นำงทรงนคร   กำรนำ     กรรมกำร 
 

CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 
ผศ.บุษรำคัม   ทองเพชร    กรรมกำร 
 

CoP 8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
นำยอนุกูล   นันทพุธ     กรรมกำร 
 

CoP 9 องค์ความรู้ผู้ก่อนเกษียณ 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

CoP 10 องค์ความรู้และเทคนิคการท างานโดยผู้บริหาร 
นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดยี     กรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
 

ผู้บันทึกการเสวนา (คุณลิขิต) : 
นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล     กรรมกำร 
นำยชนำธิป   ลีนิน     กรรมกำร 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี    กรรมกำร 

/ นำงสำวจุฑำทิพย์... 
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นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก     กรรมกำร 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์    กรรมกำร 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. ผู้น ำกำรเสวนำ (คุณอ ำนวย) ปฏิบัติหน้ำที่ อ ำนวยกำร วำงแผนกำรด ำเนินงำน บริหำรจัดกำร
กำรด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภำยในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ให้สมำชิกมีกำรสื่อสำร 
น ำเสนอ แสดงควำมคิดเห็น แลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่ำงครบถ้วนและทั่วถึง และประเมินผลและ
สื่อสำรควำมส ำเร็จของชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

2. ผู้บันทึกกำรเสวนำ (คุณลิขิต) ปฏิบัติหน้ำที่ บันทึกสกัดเนื้อหำควำมรู้ที่ได้จำกกำรแลกเปลี่ยน
ในชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) จัดท ำฐำนข้อมูลองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดีเผยแพร่ผ่ำนคลัง
ควำมรู้ของคณะ 

 
4. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 

 ผศ.ปิยะ   ประสงค์จันทร์ 
 ผศ.ไชยยะ   ธนพัฒน์ศิริ 
 ผศ.กรภัทร   เฉลิมวงศ ์
 ผศ.วิชำญ   เพชรมณ ี
 ผศ.วำสณำ   บุญส่ง 
 ผศ.บุษรำคัม   ทองเพชร 
 ผศ.ทวิชำติ   เย็นวิเศษ 
 ผศ.ศักดิ์ชัย   ตันติวิวัทน์ 
 ผศ.อรุณ   สุขแก้ว 
 ผศ.วิมล   บุญรอด 
 ผศ.ฤทัย   ประทุมทอง 
 ผศ.ธนัสถ์   นนทพุทธ 
 ผศ.จักรกฤษฎ์   แก้วประเสริฐ 
 ผศ.ภัททิรำ   กลิ่นเลขำ 
 ผศ.จักรพงษ์   จิตต์จ ำนงค ์
 ผศ.ณปภัช   คงฤทธิ์ 
 นำยจรัญ   ธรรมใจ 
 นำยพิชิต   เพ็งสุวรรณ 
 นำยกฤษฎำ   คงพูน 
 นำงสำวฉำรีฝ๊ะ   หัดยี 
 นำงสำวนุชจิเรศ   แก้วสกุล 
 นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร 
 นำงทรงนคร   กำรนำ 
 นำยอำคม   สุดรำม 
 นำยสุจริต   สิงหพันธุ์ 

/ นำยธนัท... 
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 นำยธนัท   ธนอัศวพล 
 นำยสมพงษ์   แก้วหวัง 
 นำยกระวี   อนนตรี 
 นำยนวพล   เทพนรินทร์ 
 นำยขจรศักดิ์   พงศ์ธนำ 
 นำยปิติพงศ์   เกิดทิพย์ 
 นำยอำลำวีย์   ฮะซำนี 
 นำยณัฐพงษ์   หมันหลี 
 นำยรัญชกร   จันจ ำปำ 
 นำยเมธัส   เทพไพฑูรย ์

นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
นำงสำวอภิชญำ   ขวัญแก้ว 
นำยณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ 
นำยฐำปนิค   ตีระพันธ์ 
นำงสำวจุฑำมำศ  จันโททัย 
นำงสำวนภำรัตน์  เกษตรสมบูรณ ์
นำยอนุกูล   นันทพุธ 
นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
นำงสำวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์
นำยชนำธิป   ลีนิน 
นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี
นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก 
นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต์ 
นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน์ 
นำงสำวอัญชลี   สะอำด 
นำงสำวฐำนิตดำ   ชูรำษฎร์ 
นำงจุฑำธิป   สังข์ศิลป์ชัย 
นำยธีรภัทร   พรหมมำ 
นำงสำวอริสรำ   พรหมอินทร ์
นำงสำวสิริพร   นับถือบุญ 
นำงสำวจิระภำ   เภ่ำเวช 
นำงสำวฟำรีดำ   หีมชูด 
นำงสำวภำรดี   พงศ์จินต ์
 

โดยมีอ ำนำจหน้ำที่ ดังต่อไปนี้ 

1. เข้ำร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้กิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings ตำมก ำหนดกำร ดังนี้ 

/ วนัที.่.. 
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- วันที่ 17 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมเสวนำกำรจัดกำรควำมรู้ที่ฝังอยู่ในงำนด้วยกระบวนกำร KM 4.0 และ 
กิจกรรมเสวนำองค์ควำมรู้ผู้ก่อนเกษียณ (CoP 9) และเทคนิคกำรท ำงำนผู้บริหำร (CoP 10) 

- วันที่ 18 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 2 งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค์ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 3 กำรบริกำรวิชำกำร 

- วันที่ 19 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 4 กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 5 กำรบริหำรจัดกำร 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 8 กำรด ำเนินงำนของสำยสนับสนุน 

- วันที่ 20 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 6 กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 7 กำรพัฒนำนักศึกษำ 

- วันที่ 21 พฤษภำคม 2564 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 1 กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต 

2. ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม
3. น ำควำมรู้ที่ได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรด ำเนินงำน ตำมหน้ำที่รับผิดชอบ

ให้ผู้ที่ได้รับกำรแต่งตั้งตำมค ำสั่งคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี  
รำชมงคลศรีวิชัย ฉบับนี้ ปฏิบัติหน้ำที่ตำมที่ได้รับมอบหมำยอย่ำงเคร่งครัด เพ่ือให้กำรด ำเนินกำรเป็นไปด้วยควำม
เรียบร้อย มีประสิทธิภำพ ประสิทธิผลและบรรลุตำมวัตถุประสงค์ 

ทั้งนี้ จนกว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมฯ และรำยงำนผลกำรด ำเนินงำนแล้วเสร็จ 

สั่ง ณ วันที่  เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564 

(ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ปิยะ ประสงค์จันทร์) 
คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 

ร่ำง/พิมพ์ 
ตรวจ 
ทำน 
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