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ก ำหนดกำร 
 

  

ก ำหนดกำรกิจกรรม “ครุศำสตร์คลังปัญญำ” แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
“การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล” 

“KM TO INNOVATION AND DIGITAL TECHNOLOGY ORGANIZATION” 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 21 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน ์       Zoom Cloud Meetings 

 

โดย : หน่วยประกันคุณภำพ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 
 

วัน – เดือน – ปี / เวลา กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(1) วันที่ 17 พฤษภาคม 2564 

09.00 น. - 12.00 น. - พิธีเปิดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
  ประจ าปีการศึกษา 2563 
 โดย :  ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร์ 
   คณบดีคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลยี 
- เสวนาการจัดการความรู้ที่ฝังอยู่ในงานด้วยกระบวนการ KM 4.0 
      โดย :   หน่วยประกันคุณภำพ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
- เสวนาองค์ความรู้ผู้ก่อนเกษียณ (CoP 9) และเทคนิคการท างานโดยผู้บริหาร (CoP 10) 
     ผู้เสวนำ :  ผู้แทนผู้ก่อนเกษียณ และ ผู้แทนผู้บริหำร 
     ผู้น ำกำรเสวนำ : นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   นำยชนำธิป  ลีนิน 
   หน่วยประกันคุณภำพ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
https://ruts.zoom.us/j/95561161614?pwd=aGhCSDlLK1QwNGYyM0RiMmpyc2
xPZz09 
Meeting ID : 955 6116 1614 
Passcode :   12 

(2) วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 
09.00 น. - 12.00 น. - CoP 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ 

 ขอบเขต : (1) กำรส่งเสริมและพัฒนำนักวิจัยสู่กำรวิจัยเชิงพ้ืนที่ 
   (2) งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ 
   ที่บรูณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและพันธกิจอ่ืน   
 ผู้น ำกำรเสวนำ : ผศ.วำสนำ  บุญส่ง 
https://ruts.zoom.us/j/97019019885?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGU
HdFZz09 
Meeting ID :  970 1901 9885 
Passcode :  34 
 

https://ruts.zoom.us/j/95561161614?pwd=aGhCSDlLK1QwNGYyM0RiMmpyc2xPZz09
https://ruts.zoom.us/j/95561161614?pwd=aGhCSDlLK1QwNGYyM0RiMmpyc2xPZz09
https://ruts.zoom.us/j/97019019885?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
https://ruts.zoom.us/j/97019019885?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
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วัน – เดือน – ปี / เวลา กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(2) วันที่ 18 พฤษภาคม 2564 (ต่อ) 

13.00 น. - 16.00 น. - CoP 3 การบริการวิชาการ 
 ขอบเขต : (1) กำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในชุมชน 
   (2) กำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได ้  
 ผู้น ำกำรเสวนำ : นำยชนำธิป  ลีนิน 
https://ruts.zoom.us/j/93114144030?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTB
QQT09 
Meeting ID :  931 1414 4030 
Passcode :  56 

(3) วันที่ 19 พฤษภาคม 2564 
09.00 น. - 12.00 น. - CoP 4 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 

 ขอบเขต : (1) นวัตกรรมเพื่อพัฒนำวิสำหกิจวัฒนธรรม 
   (2) GREEN CAMPUS หรือ มหำวิทยำลัยสีเขียว   
 ผู้น ำกำรเสวนำ : นำยกฤษฎำ  คงพูน 
https://ruts.zoom.us/j/98088727285?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3
p4UT09 
Meeting ID :  980 8872 7285 
Passcode :  78 

13.00 น. - 16.00 น. - CoP 5 การบริหารจดัการ 
 ขอบเขต : นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล  
 ผู้น ำกำรเสวนำ : นำงทรงนคร กำรนำ 
- CoP 8 การด าเนนิงานของสายสนบัสนนุ 
 ขอบเขต : กำรน ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด ำเนินงำน 
   ของสำยสนับสนุนเพ่ือขับเคลื่อนพันธกิจ   
 ผู้น ำกำรเสวนำ : นำยอนุกูล นันทพุธ 
https://ruts.zoom.us/j/92887523149?pwd=NWQ3WTlaQUJQRUhha3RZQmNF
QjZ1Zz09 
Meeting ID :  928 8752 3149 
Passcode :  90 

(4) วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 
09.00 น. - 12.00 น. - CoP 6 การประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขอบเขต : กำรประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมสู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
 ผู้น ำกำรเสวนำ : นำยชนำธิป  ลีนิน 
https://ruts.zoom.us/j/99631307034?pwd=VEdOM0EySEZpS1ZralhGV2l6NEo3
Zz09 
Meeting ID :  996 3130 7034 
Passcode :  01 
 

https://ruts.zoom.us/j/93114144030?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://ruts.zoom.us/j/93114144030?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
https://ruts.zoom.us/j/98088727285?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://ruts.zoom.us/j/98088727285?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
https://ruts.zoom.us/j/92887523149?pwd=NWQ3WTlaQUJQRUhha3RZQmNFQjZ1Zz09
https://ruts.zoom.us/j/92887523149?pwd=NWQ3WTlaQUJQRUhha3RZQmNFQjZ1Zz09
https://ruts.zoom.us/j/99631307034?pwd=VEdOM0EySEZpS1ZralhGV2l6NEo3Zz09
https://ruts.zoom.us/j/99631307034?pwd=VEdOM0EySEZpS1ZralhGV2l6NEo3Zz09
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วัน – เดือน – ปี / เวลา กิจกรรมเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
(4) วันที่ 20 พฤษภาคม 2564 (ต่อ) 

13.00 น. - 16.00 น. - CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 
 ขอบเขต : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียน 
   สู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม  
 ผู้น ำกำรเสวนำ : ผศ.บุษรำคัม ทองเพชร 
https://ruts.zoom.us/j/96749490584?pwd=V1BvQlVsdzNPNkpGRWlXaHJxc3ln
dz09 
Meeting ID :  967 4949 0584 
Passcode :  02 

(5) วันที่ 21 พฤษภาคม 2564 
09.00 น. - 12.00 น. - CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบณัฑิต 

 ขอบเขต : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยผู้สอนที่มีคุณสมบัติ 
   SMART TEACHER เพื่อพัฒนำบัณฑิตนักนวัตกรรม  
 ผู้น ำกำรเสวนำ : ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิร ิ
https://ruts.zoom.us/j/92064348638?pwd=VFB0NDRpbXFncllJcFQwd3FDaGQr
QT09 
Meeting ID :  920 6434 8638 
Passcode :  03 

13.00 น. - 16.00 น. - คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมฯ ผู้น ำกำรเสวนำและผู้บันทึกกำรเสวนำ 
  ประชุมสรุปองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
- เสร็จสิ้นกำรด ำเนินกิจกรรมครุศำสตร์คลังปัญญำ แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
  ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
https://ruts.zoom.us/j/98397749716?pwd=MGVOaDZUaW9JdlZucnVBWUhza
W80UT09 
Meeting ID :  983 9774 9716 
Passcode :  99 

 

หมายเหต ุ:  1. ก ำหนดกำรอำจมีกำรเปลี่ยนแปลงได้ตำมควำมเหมำะสม 
   2. กิจกรรมด ำเนินกำรผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 
   3. พักรับประทำนอำหำรกลำงวันตำมอัธยำศัย เวลำ 12.00 น. – 13.00 น. 
   4. ระยะเวลำในกำรพักช่วงเช้ำและช่วงบ่ำย ให้เป็นไปตำมที่ผู้น ำกำรเสวนำก ำหนด 
 
 

     
 

https://ruts.zoom.us/j/96749490584?pwd=V1BvQlVsdzNPNkpGRWlXaHJxc3lndz09
https://ruts.zoom.us/j/96749490584?pwd=V1BvQlVsdzNPNkpGRWlXaHJxc3lndz09
https://ruts.zoom.us/j/92064348638?pwd=VFB0NDRpbXFncllJcFQwd3FDaGQrQT09
https://ruts.zoom.us/j/92064348638?pwd=VFB0NDRpbXFncllJcFQwd3FDaGQrQT09
https://ruts.zoom.us/j/98397749716?pwd=MGVOaDZUaW9JdlZucnVBWUhzaW80UT09
https://ruts.zoom.us/j/98397749716?pwd=MGVOaDZUaW9JdlZucnVBWUhzaW80UT09
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IED KM – CoP 2021 
 

  

กิจกรรม “ครศุาสตร์คลังปัญญา” แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 
“การจัดการความรู้สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและเทคโนโลยีดิจิทัล” 

“KM TO INNOVATION AND DIGITAL TECHNOLOGY ORGANIZATION” 
ระหว่ำงวันที่ 17 – 21 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบกำรประชุมออนไลน์        Zoom Cloud Meetings 

 

โดย : หน่วยประกันคุณภำพ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
คณะครุศำสตรอ์ุตสำหกรรมและเทคโนโลยี มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 

 

 

ลงทะเบียนเขา้ร่วมกิจกรรม 
(ตามก าหนดการ) 

ระบบลงทะเบยีน : URL ที ่
https://forms.gle/HzoA9E9V1GkbLWfaA 

หรือ SCAN QR CODE 
 

 

 

 

     
 

 

 

https://forms.gle/HzoA9E9V1GkbLWfaA
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IED KM – CoP 2021 

  

วันที่ : 17 พฤษภำคม 2564 เวลา :  09.00 น. - 12.00 น. 
  

กิจกรรม : - พิธีเปิดกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ประจ าปีการศึกษา 2563 
 

 โดย : ผศ.ปิยะ  ประสงค์จันทร ์
  คณบดีคณะครศุำสตร์อุตสำหกรรมและเทคโนโลย ี
 

- เสวนาการจัดการความรู้ทีฝ่ังอยู่ในงานดว้ยกระบวนการ KM 4.0 
 

      โดย :  หน่วยประกันคุณภำพ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 
 

- เสวนาองค์ความรู้ผู้ก่อนเกษียณ (CoP 9) และเทคนิคการท างานโดยผู้บริหาร (CoP 10) 
 

     ผู้เสวนา :  ผู้แทนผู้ก่อนเกษียณ 
   นำยขจรศักด์ิ  พงศ์ธนำ 
   นำยสุจริต  สิงหพันธ์ุ 
 

   ผู้แทนผู้บริหาร 
   ผศ.วำสณำ  บุญส่ง 
   ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ ำนงค ์
 

     ผู้น าเสวนา : นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี
   ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน 
   นำยชนำธิป  ลีนิน 
   หน่วยประกันคุณภำพ ฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/95561161614?pwd=aGhCSDlLK1QwNGYyM0RiMmpyc2xPZz09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID : 955 6116 1614 
Passcode :   12 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้บริหาร บุคลากรสายวิชาการ และ บคุลากรสายสนับสนุน ในสังกัดคณะฯ ทุกท่าน 
 

 

 
 

 

 

 

https://ruts.zoom.us/j/95561161614?pwd=aGhCSDlLK1QwNGYyM0RiMmpyc2xPZz09
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IED KM – CoP 2021 

  

วันที่ : 18 พฤษภำคม 2564 เวลา :  09.00 น. - 12.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ CoP 2 งานวิจัยและงานสรา้งสรรค์ 
ขอบเขต : (1) กำรส่งเสริมและพัฒนำนกัวิจัยสู่กำรวิจัยเชิงพื้นที่ 
  (2) งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ที่บรูณำกำรกับกำรเรียนกำรสอน 
  และพันธกิจอ่ืน 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/97019019885?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  970 1901 9885 
Passcode :  34 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   ผศ.วำสณำ   บุญส่ง 
ผู้เสวนา :   - 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.ศักดิ์ชัย  ตันติวิวัทน์ 
    2. ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
    3. ผศ.ภัททริำ  กลิ่นเลขำ 
    4. ผศ.จักรพงษ์  จิตต์จ ำนงค์ 
    5. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดย ี
    6. นำยธนัท  ธนอัศวพล 
    7. นำยเมธัส  เทพไพฑูรย์ 
    8. นำยรัญชกร  จันจ ำปำ 
    9. นำยฐำปนิค  ตีระพันธ์ 
    10. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
    11. นำยเอกศกัดิ์  สงสังข ์
    12. นำยชนำธิป   ลีนิน 
ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 

 

https://ruts.zoom.us/j/97019019885?pwd=YmhtWlUwWGJDbm92NXFxa0hGUHdFZz09
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IED KM – CoP 2021 

  

วันที่ : 18 พฤษภำคม 2564 เวลา :  13.00 น. - 16.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 3 การบริการวิชาการ 
ขอบเขต : (1) กำรบริกำรทำงวิชำกำรที่ก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในชุมชน 
  (2) กำรบริกำรวิชำกำรที่ก่อให้เกิดรำยได้ 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/93114144030?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  931 1414 4030 
Passcode :  56 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   นำยชนำธิป   ลีนิน 
ผู้เสวนา :   1. นำยจรัญ   ธรรมใจ 
    2. นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล 
    3. นำยณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ ์
    2. ผศ.วิมล  บุญรอด 
    3. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี
    4. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
    5. นำยชนำธิป   ลีนิน 
    6. นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน ์
ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 

 

 
 

https://ruts.zoom.us/j/93114144030?pwd=aXltdHMvS2xUTmpNSEFtbDJGaTBQQT09
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IED KM – CoP 2021 

  

วันที่ : 19 พฤษภำคม 2564 เวลา :  09.00 น. - 12.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ CoP 4 การท านุบ ารุงศลิปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขต : (1) นวัตกรรมเพื่อพัฒนำวิสำหกิจวัฒนธรรม 
  (2) GREEN CAMPUS หรือ มหำวิทยำลัยสีเขียว 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/98088727285?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  980 8872 7285 
Passcode :  78 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   นำยกฤษฎำ   คงพูน 
ผู้เสวนา :   1. นำงสำวมณฑนรรห์  วัฒนกุล 
    2. นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.จักรกฤษฎ์  แก้วประเสริฐ 
    2. ผศ.ภัททริำ   กลิ่นเลขำ 
    3. อภิชญำ  ขวัญแก้ว 
    4. อำลำวีย ์  ฮะซำน ี
    5. นำงสำวนภำรัตน ์ เกษตรสมบูรณ ์
    6. นำงสำวจุฑำมำศ จันโททัย 
ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 

 

 

 
 

https://ruts.zoom.us/j/98088727285?pwd=NlhMelVqbTdQU0ZXd0VUQ1UyZ3p4UT09
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IED KM – CoP 2021 

  

วันที่ : 19 พฤษภำคม 2564 เวลา :  13.00 น. - 16.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรียนรู้ CoP 5 การบริหารจดัการ และ CoP 8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน 
ขอบเขต : (1) นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 
  (2) กำรน ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัลมำใช้ในกำรด ำเนินงำนของสำยสนับสนุน 
  เพื่อขับเคลื่อนพันธกิจ  

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/92887523149?pwd=NWQ3WTlaQUJQRUhha3RZQmNFQjZ1Zz09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  928 8752 3149 
Passcode :  90 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   1. นำงทรงนคร   กำรนำ 
    2. นำยอนุกูล   นันทพุธ 
ผู้เสวนา :   1. นำงสำวจุฑำทิพย ์ ด ำมำก 
    2. นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์
    3. นำยชนำธิป  ลีนิน 
    4. นำยธีรภัทร   พรหมมำ 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ 
    2. นำยเมธัส  เทพไพฑูรย์ 
    3. นำยรัญชกร  จันจ ำปำ 
    4. นำยฐำปนิค   ตีระพันธ์ 
    5. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
    6. นำงสำวฤทัยรัตน์  สุวรรณเรืองศรี 
    7. นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์
    9. นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี
    10. นำงสำววรวลัญช์  มงคลชยำนันต ์
    11. นำงสำวอัญชลี  สะอำด 
    12. นำงสำวฐำนิตดำ  ชูรำษฎร ์
    13. นำงจุฑำธิป   สังข์ศิลป์ชัย 
    14. นำงสำวอริสรำ  พรหมอินทร ์
    15. นำงสำวสริิพร  นับถือบุญ 
    16. นำงสำวจิระภำ  เภ่ำเวช 
    17. นำงสำวฟำรีดำ  หีมชูด 
    18. นำงสำวภำรดี  พงศ์จินต ์

https://ruts.zoom.us/j/92887523149?pwd=NWQ3WTlaQUJQRUhha3RZQmNFQjZ1Zz09
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IED KM – CoP 2021 

ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 
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IED KM – CoP 2021 

  

วันที่ : 20 พฤษภำคม 2564 เวลา :  09.00 น. - 12.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ CoP 6 การประกันคณุภาพการศึกษา 
ขอบเขต : กำรประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมสู่กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ภำยใต้แนวคิด : การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารข้อมูลสารสนเทศประกันคุณภาพการศึกษา  
  Concept of the Development of Information Systems for Internal QA 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/99631307034?pwd=VEdOM0EySEZpS1ZralhGV2l6NEo3Zz09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  996 3130 7034 
Passcode :  01 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   นำยชนำธิป   ลีนิน 
ผู้เสวนา :   1. นำยนวพล   เทพนรินทร ์
    2. นำยชนำธิป   ลีนิน 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.ณปภัช  คงฤทธิ ์
    2. ผศ.จักรพงษ์   จิตตจ์ ำนง 
    3. ผศ.วิมล  บุญรอด 
    4. นำยจรัญ  ธรรมใจ 
    5. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี
    6. นำงสำวนุชจิเรศ  แก้วสกุล 
    7. นำยอำลำวีย ์  ฮะซำน ี
    8. นำงสำวอภิชญำ ขวัญแก้ว 
    9. นำยสมพงษ ์  แก้วหวัง 
    10. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
    11. นำงสำวฟำรีดำ  หีมชูด 
    12. นำงสำวภำรดี  พงศ์จินต ์
ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรฝี๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 

https://ruts.zoom.us/j/99631307034?pwd=VEdOM0EySEZpS1ZralhGV2l6NEo3Zz09
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วันที่ : 20 พฤษภำคม 2564 เวลา :  13.00 น. - 16.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ CoP 7 การพัฒนานักศึกษา 
ขอบเขต : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรค์ของผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/96749490584?pwd=V1BvQlVsdzNPNkpGRWlXaHJxc3lndz09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  967 4949 0584 
Passcode :  02 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   ผศ.บุษรำคัม   ทองเพชร 
ผู้เสวนา :   1. ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ ์
    2. นำยนรงฤทธิ์   เสนำจิตร 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.ภัททิรำ  กลิ่นเลขำ 
    2. นำยอำลำวีย์  ฮะซำน ี
    3. นำยณัฐวุฒิ   สุภำรัตน์ 
    4. นำงสำวจุฑำมำศ จันโททัย 
    5. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
    6. นำยเอกศักดิ์   สงสังข ์
    7. นำงสำวจิระภำ  เภ่ำเวช 
    8. นำยชนำธิป   ลีนิน 
    9. นำงสำวกมลนัทธ์  อุทัยรัตน ์
ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 

 

 
 

https://ruts.zoom.us/j/96749490584?pwd=V1BvQlVsdzNPNkpGRWlXaHJxc3lndz09
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วันที่ : 21 พฤษภำคม 2564 เวลา :  09.00 น. - 12.00 น. 
  

กิจกรรม : กิจกรรมเสวนำแลกเปลี่ยนเรยีนรู้ CoP 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต 
ขอบเขต : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยผู้สอนที่มคีุณสมบัติ SMART TEACHER  
  เพื่อพัฒนำบัณฑิตนักนวัตกรรม 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/92064348638?pwd=VFB0NDRpbXFncllJcFQwd3FDaGQrQT09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  920 6434 8638 
Passcode :  03 

    

ผู้เขา้ร่วม : ผู้น าการเสวนา :   ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ 
ผู้เสวนา :   1. ผศ.บุษรำคมั   ทองเพชร 
    2. นำงสำวอภิชญำ ขวัญแก้ว 
ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ :  1. ผศ.กรภัทร  เฉลิมวงศ ์
    2. ผศ.ฤทัย    ประทุมทอง 
    3. ผศ.จักรกฤษฎ ์ แก้วประเสริฐ 
    4. ผศ.ภัททริำ  กลิ่นเลขำ 
    5. นำงสำวฉำรีฝ๊ะ หัดย ี
    6. นำยอำลำวีย ์  ฮะซำน ี
    7. นำยณัฐพงษ ์  หมันหล ี
    8. นำยเมธัส  เทพไพฑูรย์ 
    9. นำยรัญชกร  จันจ ำปำ 
    10. นำยณฐัวุฒิ  สุภำรัตน์ 
    11. นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล 
    12. นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก 
    13. นำงสำวสริิอร  ตระกูลเมฆ ี
ผู้บันทึกการเสวนา :  นำงสำวฉำรีฝ๊ะ  หัดย ี  ประธำนกรรมกำร 
    นำงรุ่งนภำ   แก้วนวล  กรรมกำร   
    นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆ ี กรรมกำร 
    นำงสำวจุฑำทิพย์  ด ำมำก  กรรมกำร 
    นำงสำวกมลนัทธ ์ อุทัยรัตน ์ กรรมกำร 
    นำยชนำธิป   ลีนิน  กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

** ผู้สนใจเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และยงัมิได้แจ้งรายชื่อผ่านระบบฯ สามารถลงทะเบียนเข้ารว่ม
กิจกรรมได้เพิ่มเติมในวันและเวลาที่จัดกิจกรรม และเขา้ถึงระบบได้ตาม URL ของกิจกรรม ** 

https://ruts.zoom.us/j/92064348638?pwd=VFB0NDRpbXFncllJcFQwd3FDaGQrQT09
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IED KM – CoP 2021 

 

วันที่ : 21 พฤษภำคม 2564 เวลา :  13.00 น. - 16.00 น. 
  

กิจกรรม : - คณะกรรมกำรด ำเนินกิจกรรมฯ ผู้น ำกำรเสวนำและผู้บันทึกกำรเสวนำ 
  ประชุมสรุปองค์ควำมรู้และแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2563 

    

URL : https://ruts.zoom.us/j/98397749716?pwd=MGVOaDZUaW9JdlZucnVBWUhzaW80UT09 
    

QR CODE : 

 

Meeting ID :  983 9774 9716 
Passcode :  99 

    

ผู้เขา้ร่วม : - คณะกรรมการด าเนินกิจกรรมครุศาสตร์คลังปัญญา แนวปฏิบัติที่ดีชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 
 รองคณบดีฝ่ำยวิชำกำรและวิจัย    ประธำนกรรมกำร 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   รองประธำนกรรมกำร 
 หัวหน้ำส ำนักงำนคณบด ี     กรรมกำร 
 หัวหน้ำงำนวิชำกำรและวิจัย      กรรมกำร 
 หัวหน้ำหน่วยประกันคุณภำพ     กรรมกำร 
 นำงสำววรวลัญช์   มงคลชยำนันต์   กรรมกำร 
 นำงสำวจุฑำทิพย์   ด ำมำก    กรรมกำร 
 นำงสำวสิริอร   ตระกูลเมฆี   กรรมกำร 
 นำงสำวกมลนัทธ์   อุทัยรัตน์    กรรมกำร 
 นำยธีรภัทร   พรหมมำ    กรรมกำร   
 นำยชนำธิป   ลีนิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

- คณะกรรมการฝ่ายผู้น าการเสวนา (คุณอ านวย) 
 ผู้ช่วยคณบดีฝ่ำยส่งเสริมวิชำกำรและงำนทะเบียน   ประธำนกรรมกำร 
 นำยชนำธิป   ลีนิน    กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

 ผู้น าการเสวนา (คุณอ านวย) : 
 CoP 1 ผศ.ไชยยะ  ธนพัฒน์ศิริ   กรรมกำร 
 CoP 2 ผศ.วำสณำ   บุญส่ง    กรรมกำร 
 CoP 3 นำยชนำธิป  ลีนิน    กรรมกำร 
 CoP 4 นำยกฤษฎำ  คงพูน    กรรมกำร 
 CoP 5 นำงทรงนคร  กำรนำ    กรรมกำร 
 CoP 6 นำยชนำธิป  ลีนิน    กรรมกำร 
 CoP 7 ผศ.บุษรำคัม  ทองเพชร    กรรมกำร 
 CoP 8 นำยอนุกูล   นันทพุธ    กรรมกำร 

 

 

https://ruts.zoom.us/j/98397749716?pwd=MGVOaDZUaW9JdlZucnVBWUhzaW80UT09

