
 
 

ค าสั่งมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
ที ่1653/๒๕60 

เรื่อง แต่งต้ังคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ 
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” 

................................................. 

 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยจัดให้มีการประเมินคุณภาพการศึกษาภายใน ทั้งในระดับหลักสูตร 
ระดับคณะและระดับสถาบัน อีกทั้งมีการลงนามในข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการในการจัดการความรู้ระหว่าง
เครือข่ายมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์ และมีการด าเนินงาน
อย่างต่อเนื่องตลอดมา โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัยมีการด าเนินการคัดเลือกและน าเสนอแนวปฏิบัติที่
เป็นเลิศ (Best Practices) จากกระบวนการและระบบการปฏิบัติงานของหน่วยงานภายในมหาวิทยาลัย ในด้านต่างๆ 
อาทิ ด้านการเรียนการสอน ด้านคุณภาพของบัณฑิต ด้านการวิจัย ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรมและด้านการพัฒนาสถาบัน เ พ่ือเข้าร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ในโครงการสัมมนาเครือข่าย                
การจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล สถาบันการพลศึกษาและสถาบันบัณฑิตพัฒนศิลป์                           
(KM Network Sharing) ในทุกปีการศึกษา 

 กองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ ส านักงานอธิการบดี จึงเห็นควรจัดโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” เพ่ือเป็นการน าแนวความคิด หลักการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของ
ชุมชนนักปฏิบัติโดยวิธีการเล่าเรื่อง (Storytelling) สกัดขุมความรู้และบริหารจัดการคลังความรู้เป็นแก่นความรู้ในปี
การศึกษา 2560 (ปีงบประมาณ พ.ศ.2561) และเป็นการน าแนวคิดจากการจัดการความรู้ (Knowledge Sharing) 
แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ (Best Practices) เป็นการลดเวลาที่ใช้ในการปรับปรุงประสิทธิภาพ เนื่องจากเป็นการเรียนรู้จาก
ประสบการณ์ของผู้ที่ท าได้ส าเร็จแล้วการประยุกต์และปรับใช้ให้เหมาะสมกับองค์กรของตนเองและเป็นการพัฒนา
คุณภาพที่มีประสิทธิผลต่อการด าเนินงานของมหาวิทยาลัย ในการนี้ เพ่ือให้การด าเนินงานโครงการฯ เป็นไปตาม
วัตถุประสงค์ จึงของแต่งตั้งคณะกรรมการด าเนินงานและผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ดังต่อไปนี้ 

1. คณะกรรมการอ านวยการ 
1.1 อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย  ประธานกรรมการ 
1.2 รองอธิการบดีฝ่ายวิชาการ     กรรมการ 
1.3 รองอธิการบดีฝ่ายบริหาร     กรรมการ 
1.4 รองอธิการบดีฝ่ายวางแผนและพัฒนา    กรรมการ 
1.5 รองอธิการบดีฝ่ายวิจัยและบริการวิชาการ   กรรมการ 
1.6 รองอธิการบดีฝ่ายกิจการนักศึกษา    กรรมการ 
1.7 รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตตรัง    กรรมการ 
1.8 รองอธิการบดีประจ าวิทยาเขตนครศรีธรรมราช   กรรมการ 
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1.9 ผู้ช่วยอธิการบดีทุกท่าน     กรรมการ 
1.10 คณบดี / ผู้อ านวยการวิทยาลัยทุกท่าน   กรรมการ 
1.11 ผู้อ านวยการส านัก / สถาบัน ทุกหน่วยงาน   กรรมการ 
1.12 ผู้อ านวยการส านักงานอธิการบดี    กรรมการ 
1.13 ผู้อ านวยการกองทุกหน่วยงาน    กรรมการ 
1.14 ผู้อ านวยการส านักงานสภามหาวิทยาลัย   กรรมการ 
1.15 ผู้อ านวยการส านักงานนิติการ    กรรมการ 
1.16 หัวหน้าหน่วยตรวจสอบภายใน    กรรมการ 
1.17 หัวหน้าหน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม   กรรมการ 
1.18 ประธานโครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม  กรรมการ 
1.19 ผู้อ านวยการกองวิเทศสัมพันธ์และการประกันคุณภาพ  กรรมการและเลขานุการ 
 
หน้าที่ของคณะกรรมการอ านวยการ ดังนี้ 
 1. สนับสนุนงบประมาณ อ านวยการให้การจัดโครงการฯ บรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงานน าความรู้ที่ได้รับไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาหน่วยงาน 
 3. ส่งเสริมและสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้ระหว่างหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 

2. ผู้เข้าร่วมโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” 

 2.1 วิทยากรภายในโครงการสัมมนาเชิงปฏิบัติการการแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี              
“ชุมชนนักปฏิบัติ” 
 1. ผศ.เธียรชัย พันธ์คง มหาวิทยาลัยหาดใหญ่ 

 2.2 คณะกรรมการบริหารเครือข่ายการจัดการความรู้ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 
 1. รศ.จารุยา ขอพลอยกลาง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 2. ผศ.ธยา ภิรมย์ คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 3. นางอัจฉรา รัตนมา คณะบริหารธุรกิจ 

 2.3 CoP ที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : บัณฑิตนักปฏิบัติ Hands – On 
 ๑. นายภาคภูมิ บุญญาศรีรัตน์ คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นางสาวฉัตรดาว ไชยหล่อ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. นายพิษณุ อนุชาญ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๔. นางสาวฉารีฝ๊ะ หัดยี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๕. นางสาวจุฑามาศ จันโททัย คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๖. นางผ่องศรี พัฒนมณี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 ๗. นางกลอยใจ ครุฑจ้อน คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. นายเจษฎา ร่มเย็น คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๙. นางสาวโสพิศพิไล ทองใส คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๑๐. ผศ.พัชราภรณ์ วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
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 ๑๑. ผศ.สกุลรัตน์ แสนปุตะวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๒. นางสาวอุมาพร ขิมมากทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. นายนเรศ ขวัญทอง คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. นายอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๕. นายศิววงศ ์ เพชรจุล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๑๖. นางกรรณิกา บัวทองเรือง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๑๗. ผศ.สุธรรม ชุมพร้อมญาติ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

2.4 CoP ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์  : การสร้างงานวิจัยเพื่อการน าไปใช้สู่การเป็น        
Thailand 4.0 
 ๑. นางสาวธันยพร อริยะเศรณี คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. รศ.ผกากรอง เทพรักษ์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. นางสาวงามเพชร อัมพรวัฒนพงศ์ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๔. ผศ.ธนัสถ์ นนทพุทธ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๕. นายณัฐพงษ์ หมันหลี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๖. ผศ.ธนากรณ์ ด าสุด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. นางกัลยาณี ทองเลี่ยมนาค คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๘. นายกิตติชนม์ อุเทนะพันธ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๙. นางสาวเดือนพัตรา จันทร์สุด คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๐. นางสาวสุภาภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. นายวีระศักดิ์ ไชยชาญ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. นางสาวน้ าเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๓. นางสาวจิรัชญา บุญช่วย วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๑๔. นายอภิรัญธ์ จันทร์ทอง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 

2.5 CoP ที่ 3 การบริการวิชาการ : การบริการวิชาการแบบพันธกิจสัมพันธ์เพื่อสร้างชุมชนเข้มแข็ง 
 ๑. นายณัฐวุฒิ จันทร์ศรีบุตร คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นายสมบูรณ์ ประสงค์จันทร์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. ผศ.ปิยาภรณ์ อรมุต คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๔. นายจรัญ ธรรมใจ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๕. ว่าที่ ร.ต.เดชวิน แก้วศรีวงศกร คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๖. นางสาววรรณกร พลพิชัย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 ๗. ผศ.พนม อินทฤทธิ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. นางสุวัฒนา พวงสุวรรณ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๙. นายฤกษ์ชัย ช่วยมั่ง คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๐. นางสาวจารีพร เพชรชิต คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๑. นางสาวกัญญา บัวสุวรรณ คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๒. นางหทัยทิพย์ น้ าขาว คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๓. ผศ.สุใหลหมาน หมาดโหยด คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
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 ๑๔. นางสาวสุมนา ปาธะรัตน์ คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๕. นางสาวสุภาวด ี มากอ้น วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๖. นางสาวสุญาพร ส้อตระกูล วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๑๗. นางสาวเสาวคนธ์ ชูบัว วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ๑๘. นางพัชรี ผินรับ ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
 ๑๙. ผศ.ไชยยะ ธนพัฒน์ศิริ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๒๐. นางสาวปุณฑริก เกิดทิพย์ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๒๑. นางสาวภิสาย ขุนทอง หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 
 ๒๒. นางสาวตุลยดา อุดมศิลป์ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2.6 CoP ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม : การสร้างนวัตกรรมจากทุนทางวัฒนธรรมสู่การขับเคลื่อน 
Thailand 4.0 
 ๑. นางสาวพิมพ์อักษร แก้วภักดี คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นางสาวสุภารัตน์ คงประดิษฐ์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. นางสาวปวีกรณ ์ สุรบรรณ์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๔. นายชูเกียรติ กล้าศักดา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕. นายจักรพงษ์ จิตต์จ านง คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๖. นายเอกศักดิ์ สงสังข ์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๗. นายอัครเดช ศิวรักษ์ คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีการประมง 
 ๘. นางราตร ี เขียวรอด คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙. ว่าที่ ร.ต.ศุภชัย บุญเพ็ง คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๑๐. นายธันย์ญากิตติ์ จันทร์เกิด คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๑. ผศ.ดวงเดือน สงฤทธิ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๒. สพ.ญ.ดิลกา ชุมทอง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. นางสาวจันทิรา เจือกโว้น คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. นางชนิภักดิ ์ ครชาตรี ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
 ๑๕. นางสาวฑิตยา รัตนรักษ์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
 ๑๖. นางกาญต์ยุพิน หิรัญรัตน์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
 ๑๗. นายวีระชัย อินทรอนันต์ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๘. นางสาวกฤษณา นวลสระ วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๙. นางสาวดวงกมล กรรมแต่ง วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ๒๐. นายอภิชาต คัญทะชา โครงการจัดตั้งศูนย์ศิลปและวัฒนธรรม 

2.7 CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ : เทคโนโลยีสารสนเทศกับการบริหารจัดการ 
 ๑. นางวิไลพร ฟุ้งเกียรติไพบูลย์ คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นายกมลเทพ เซี้ยนอุ้ย คณะบริหารธุรกิจ 
 ๓. นายโกสินทร์ ทีปรักษพันธ์ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๔. นางสาวพรเพ็ญ จันทรา คณะวิศวกรรมศาสตร์ 
 ๕. นางสาวนลพรรณ ขันติกุลานนท์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
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 ๖. นายอนุกูล นันทพุธ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๗. นายสราญพงศ์ หนูยิ้มซ้าย คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. นายพรประเสริฐ ทิพย์เสวต คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๙. นางสาวนุชเนตร นาคพันธ์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๑๐. นายสาธิต บัวขาว คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๑. นางดวงชีวัน มนตราลักษณ์ คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๒. นางสาววาสนา ร่มเย็น คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๓. นางสาวกัญญาภัค ศรีสุข คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๔. นายศุภกร แก้วกรเอียด วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๕. ผศ.ประภาศรี ศรีชัย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑๖. นายเชิด คงห้อย สถาบันวิจัยและพัฒนา 
 ๑๗. นายธนพัต ธรรมโชต ิ ส านักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 ๑๘. นางสาวเสาวรภย ์ สุวรรณกิจ ส านักงานอธิการบดี 
 ๑๙. นางสาวจุฑารัตน์ สุวรรณณะ ส านักงานสภามหาวิทยาลัย 
 ๒๐. นางสาวสรัลชนา ถีราวุฒิ ส านักงานนิติการ 
 ๒๑. นางสาวจุติพร ไชยสวัสดิ์ กองประชาสัมพันธ์ 
 ๒๒. นายสุขรัฐจิต มงคลศิริเจริญ หน่วยบริการทางวิชาการแก่สังคม 

2.8 CoP ที่ 6 การประกันคุณภาพการศึกษา : ยกระดับคุณภาพด้วยกระบวนการ Act (PDCA) 
 ๑. นางสาวสริตา ชื่นชม คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นางรจวรรณ รามแก้ว คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. นางสาวทัชชญา สังขะกูล คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๔. นายพัชร แสงสุวรรณ คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๕. นางสาวสิริอร ตระกูลเมฆี คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๖. นางรุ่งนภา แก้วนวล คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๗. ผศ.วิทยากร ฤทธิมนตรี คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๘. นางสาวศรัญญา แก้วปนทอง คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๙. นางสาวกัญญา ผันแปรจิตต์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๑๐. ผศ.ยืนยง วาณิชย์ปกรณ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๑. นางจันตินา สุชาฎา คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๑๒. นางสาวสายใจ แก้วอ่อน คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๓. สพ.ญ.เฉลิมขวัญ เอ้ือละพันธ์ คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๔. นางสาวทิพย์รัตน์ ช่วยธาน ี คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๕. นางราตรี สุยบางด า วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๖. นางสาวแสงเดือน แก้วกลาง วิทยาลัยการโรงแรมและการท่องเที่ยว 
 ๑๗. นางสาวมัติยาภรณ์ ศรีใส วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ๑๘. นางสาวภัณฑิกา มีเสน ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
 ๑๙. นางสาวสุพิศตา พัสมุทร ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
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 ๒๐. นางดารุณี พรานชู ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 
 

2.9 CoP ที่ 7 การพัฒนานักศึกษา : การพัฒนานักศึกษาสู่ Thailand 4.0 
 ๑. นางรัสมนต์ ยุระพันธ์ คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นางศศิธร สุวรรณปัทมะ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. นางสาวเจนจิรา ขุนทอง คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ 
 ๔. นางวรลักษณ์ แก้วเอียด คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๕. นางสาวภารดี พงศ์จินต์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๖. นายอนุชิต วิเชียรชม คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๗. นายสามารถ ศรีกาญจน์ คณะเทคโนโลยีการจัดการ 
 ๘. นางสาววิยะดา แสงวงศ์ คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๙. นางสาวฐิตารีย์ สมรูป คณะอุตสาหกรรมเกษตร 
 ๑๐. น.สพ.วรรษกร ขอพลอยกลาง คณะสัตวแพทยศาสตร์ 
 ๑๑. นายศุภวัฒน์ อินทร์เกิด คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี 
 ๑๒. นางธมลชนก คงขวัญ วิทยาลัยรัตภูมิ 
 ๑๓. นายเข้มนที ศรีสุขล้อม วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรมและการจัดการ 
 ๑๔. นางเพชรรัตน์ ศิริไพศาล ส านักงานวิทยาเขตตรัง 
 ๑๕. นายอภิชาต มัคสิงห์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ไสใหญ่ 
 ๑๖. นางสาวปานหทัย ปานสิทธิ์ ส านักงานวิทยาเขตนครศรีธรรมราช ทุ่งใหญ่ 

2.10 CoP ที่ 8 การน าประสบการณ์หรือแนวปฏิบัติที่ดีด้านการสอนหรือการปฏิบัติงานถ่ายทอดเชิง
ระบบก่อนเกษียณอายุราชการ 
 ๑. นางปาลิตา เอกอุรุ คณะบริหารธุรกิจ 
 ๒. นายจักรายุธ มุ่งศิริ คณะศิลปศาสตร์ 
 ๓. รศ.สุชาติ เย็นวิเศษ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๔. นางสิริพร เลิศวิทยาวิวัฒน์ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมและเทคโนโลยี 
 ๕. ผศ.ทิวา รักนิ่ม คณะเกษตรศาสตร์ 
 ๖. นางวันดี นวนสร้อย วิทยาลัยรัตภูมิ 

 
หน้าที่ ของผู้ เ ข้ าร่ วมโครงการสัมมนา เชิ งปฏิบัติ การการแลกเปลี่ ยน เรี ยนรู้ แนวปฏิบัติที่ ดี              

“ชุมชนนักปฏิบัติ” ดังนี้ 
 1. เข้าร่วมโครงการฯ ในวัน เวลาและสถานที่ที่ก าหนด 
 2. ร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ตาม CoP 

3. ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ 
4. น าความรู้จากการร่วมเสวนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาพัฒนาหน่วยงานให้มีประสิทธิภาพและ

ประสิทธิผล 
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3. คณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ผู้ช่วยอธิการบดี (ผศ.เสนอ สะอาด)    ประธานกรรมการ 
 2. นายชาติชาย  ช่างแก้     กรรมการ 
 3. นางสาววีรวรรณ อ าภา     กรรมการ 
 4. นางสาวกาญจนา คูนิอาจ     กรรมการ 
 5. นางสาวสุชาดา บุญโท     กรรมการ 
 6. นางสาวจุฑาทิพย์ แซ่ลิ่ม     กรรมการ 
 7. นางสาวอภิชญา ลิมปนะพิทยาธร    กรรมการ 
 8. นายชนาธิป  ลีนิน     กรรมการและเลขานุการ 
 

หน้าที่ของคณะกรรมการด าเนินงาน ดังนี้ 
 1. ประสานงาน ด าเนินการจัดโครงการฯ ให้ส าเร็จลุล่วงตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ 
 2. อ านวยความสะดวกแก่วิทยากรและผู้เข้าร่วมโครงการ 

3. ประเมินความพึงพอใจในการจัดโครงการฯ 
4. สรุปผลการจัดโครงการฯ และรายงานต่อหัวหน้าหน่วยงาน 
 

 ทั้งนี้ จนกว่าการด าเนินการโครงการและรายงานผลการด าเนินการโครงการแล้วเสร็จ 
 

  สั่ง ณ วันที่ 29 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ.2560 
 
 
 
 
 
 (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ยงยุทธ หนูเนียม) 

รักษาราชการแทน 
อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลศรีวิชัย 

 


