
ก ำหนดกำร 
กำรจัดกิจกรรมกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 

ระหว่ำงวันที่ 30-31 พฤษภำคม 2565 
ผ่ำนระบบออนไลน์ Zoom Cloud Meetings 

วันที่ 30 พฤษภำคม 2565 กิจกรรมวันแรก เริ่มเวลำ 
เวลำ ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม 

08.30-08.45 น. ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 
(บุคลากรทุกคนพร้อมเพรียงกัน) 

- ผู้เข้าร่วมเสวนาลงทะเบียนเข้ารว่มผ่านระบบออนไลน์โปรแกรม  Zoom 
cloud Meetings (ห้องรวม) ทุกคน เพื่อรับทราบวัตถุประสงค/์กิจกรรมการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้แนวปฏิบัติที่ด/ีเกณฑ์การประเมินและการด าเนินรายการ 
 -กล่าวเปิดงาน  
  โดย ศาสตราจารยส์ุวัจน์  ธัญรส อธิการบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
ศรีวิชัย 
- กล่าวช้ีแจงก าหนดการ/ จ านวนผู้ส่งผลงาน/ จ านวนผู้เข้าร่วมกิจกรรม/ 
เกณฑ์การพิจารณาผลงาน/ วิธีการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์และการด าเนิน
กิจกรรม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด ผู้ช่วยอธิการบดี 
- ร่วมรับฟังการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ก่อน
เกษียณ CoP 9 

09.00 – 12.00 
น. 

ผู้น าเสวนาองค์ความรู/้ผูเ้สวนา
องค์ความรู้และผูร้่วมรับฟังการ

เสวนาองค์ความรู ้
 

การเสวนาถ่ายทอดองค์ความรู้และประสบการณ์ด้านการสอนและการ
ปฏิบัติงานของผู้ก่อนเกษียณ CoP 9 ถ่ายทอดองค์ความรู้ของผู้ก่อนเกษียณ  
โดยมผีู้ร่วมเสวนา จ านวน 3 ท่าน ดังนี ้ 
1) ผศ. จ ารูญ  สมบูรณ์  คณะวิศวกรรมศาสตร ์
2) ผศ. สุชาดา  ก่อตระกลู คณะบริหารธรุกิจ 
3) อาจารยส์ุขกมล  รัตนสภุา คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
ผู้น ำเสวนำโดย อาจารย์สุธิกาญจน์  แก้วคงบุญ 

13.00 น. 
เป็นต้นไป 

(แต่ละ CoP จะเริ่ม
ด าเนินการเวลา

เดียวกัน) 

ผู้เสวนาและผู้ร่วมรับฟัง 
การเสวนาในแต่ละ CoP 

(น าเสนอ 15 นาที 
ถามตอบ 5 นาที รวม 20 นาที) 

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วันแรก จ านวน 3 CoP ดังนี ้ 

CoP ที่ 1 การเรียนการสอนเพื่อพัฒนาบัณฑิต : การจัดการเรยีนการสอนด้วย
ผู้สอนที่มีคณุสมบัติ SMART  TEACHER เพื่อพัฒนาบัณฑิตนักนวัตกรรม 
CoP ที่ 6  การประกันคณุภาพการศึกษา : การบริหารจดัการระบบการประกัน
คุณภาพการศึกษา 
CoP ที่ 7 การพัฒนานักศึกษา : สิ่งประดิษฐห์รืองานสร้างสรรค์ของผู้เรียนสู่
การน าไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

ผู้เสวนา  และ 
ผู้ร่วมรับฟังการเสวนาในแต่ละ 

CoP 

- ประเมินผลงานแนวปฏิบตัิที่ดีใน CoP ที่เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ท่ี 
ir.rmutsv.ac.th/node/717 โดย 1 สิทธิ/คน/CoP 
หมายเหตุ : กรณีเข้ารับฟังหรือแลกเปลี่ยนหลาย CoP ให้มีสิทธิประเมินได้
เท่ากับ CoP ที่เข้าร่วม แต่ท้ังนี้ผู้ประเมินต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรมครบถ้วน 
ใน CoP นั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ 
- ผู้ร่วมรับฟังการเสวนาทุกคนต้องบันทึกองค์ความรู้ทุกเรื่องที่รับฟังใน CoP นั้น 
โดยดาวนโ์หลดแบบฟอร์มที่ http://ir.rmutsv.ac.th/km/form และจัดส่ง
มายังงานประกันคณุภาพการศึกษา ภายในวันท่ี 6 มิถุนายน 2565 ผ่าน 
google drive ที ่https://drive.google.com/drive/folders/1NajYS-
kq7wtirw55vRrDA61xmnzzN-jp?usp=sharing 

ผู้น าเสวนา สรุปแนวปฏบิัติที่ดีใน CoP นั้น ๆ และกลา่วปิดกิจกรรม 
 
 
 

http://ir.rmutsv.ac.th/node/717
http://ir.rmutsv.ac.th/km/form


 

วัน 31 พฤษภำคม 2565 กิจกรรมวันที่ 2 เริ่มเวลำ 

เวลำ ผู้เกี่ยวข้อง กิจกรรม 

09.00 น. 

ผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกคน 

เข้าร่วมผ่านระบบออนไลนโ์ปรแกรม  Zoom cloud Meetings (ห้องรวม) 
ทุกคนเพื่อรับทราบวัตถุประสงค/์กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้/เกณฑ์การ
ประเมินและการด าเนินรายการ 
- กล่าวช้ีแจงก าหนดการ/จ านวนผูส้่งผลงาน/จ านวนผูเ้ข้าร่วมกจิกรรม/เกณฑ์
การพิจารณาผลงาน/วิธีการลงคะแนนผ่านระบบออนไลน์และการด าเนิน
กิจกรรม 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์เสนอ  สะอาด  ผู้ช่วยอธิการบดี 
- ร่วมร่วมรับฟังกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ในวันที่ 2 ประกอบด้วย 
3 CoP ดังนี ้(แยกตามห้อง ดัง CoP ที่สนใจ) 

09.10. น. เป็นต้นไป 
 

(แต่ละ CoP จะเริ่ม
ด าเนินการเวลา

เดียวกัน) 

ผู้น าเสวนา/ผู้เสวนาและ 
ผู้ร่วมรับฟังการเสวนาในแต่ละ 

CoP 
(น าเสนอ 15 นาที 

ถามตอบ 5 นาที รวม 20 
นาที) 

กิจกรรมการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ช่วงที่ 1 จ านวน 3 CoP ดังนี ้

CoP ที่ 2 งานวิจัยและงานสร้างสรรค์ : การสร้างงานวิจัย สิ่งประดษิฐ์ 
นวัตกรรมและงานสร้างสรรค์สูส่ังคม/ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงาน
สร้างสรรค์ ท่ีบรณูาการกับการเรียนการสอนและพันธกิจอ่ืน 

CoP ที่ 4 การท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม : นวัตกรรมเพื่อพัฒนา
วิสาหกิจวัฒนธรรม / GREEN CAMPUS หรือ มหาวิทยาลัยสีเขียว 
CoP ที่ 8 การด าเนินงานของสายสนับสนุน : การน านวัตกรรมหรือเทคโนโลยี
ดิจิทัล มาใช้ในการด าเนินงานของสายสนบัสนุนเพื่อขับเคลื่อนพันธกจิของ
มหาวิทยาลยั 

13.00น. เป็นต้นไป 
 

 
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ช่วงที่ 2  เริ่มเวลา 13.00 น เป็นต้นไป 
จ านวน 2 CoP ดังนี้  

 
 

CoP ที่ 3 วิชาการรับใช้สังคม : วิชาการรับใช้สังคมที่ก่อให้เกิดรายได้ หรือ
ความเข้มแข็งในชุมชน 

  CoP ที่ 5 การบริหารจัดการ : นวัตกรรมการให้บริการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

 
ผู้เสวนา  และ 

ผู้ร่วมรับฟังการเสวนาในแต่ละ 
CoP 

- ประเมินผลงานแนวปฏิบตัิที่ดีใน CoP ที่เข้าร่วม ผ่านระบบออนไลน์ท่ี 
ir.rmutsv.ac.th/node/717 โดย 1 สิทธิ/คน/CoP 
หมายเหตุ : กรณีเข้ารับฟังหรือแลกเปลี่ยนหลาย CoP ให้มีสิทธิประเมินได้
เท่ากับ CoP ที่เข้าร่วม แต่ท้ังนี้ผู้ประเมินต้องเข้าร่วมตลอดกิจกรรมครบถ้วน 
ใน CoP นั้นๆ ตั้งแต่ต้นจนจบ 
- ผู้ร่วมรับฟังการเสวนาทุกคนต้องบันทึกองค์ความรู้ทุกเรื่องที่รับฟังใน CoP นั้น 
โดยดาวนโ์หลดแบบฟอร์มที่ http://ir.rmutsv.ac.th/km/form และจัดส่ง
มายังงานประกันคณุภาพภายในวนัท่ี 6 มิถุนายน 2565 ผ่าน google drive 
ที ่https://drive.google.com/drive/folders/1NajYS-
kq7wtirw55vRrDA61xmnzzN-jp?usp=sharing 

 ผู้น าเสวนา สรุปแนวปฏบิัติที่ดีใน CoP นั้น ๆ และกลา่วปิดกิจกรรม 
  
 

 

 QR Code เข้าร่วมกจิกรรม 30-31 พ.ค. 2565 
 Meeting ID: 922 7631 2151 Passcode: 449996 

 

http://ir.rmutsv.ac.th/node/717
http://ir.rmutsv.ac.th/km/form

