
 

 
 
 

ค ำสั่งมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
ท่ี         /2564 

เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี 
“ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) 

................................................................ 
 ด้วยงำนประกันคุณภำพ ส ำนักงำนอธิกำรบดี ก ำหนดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี
“ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) ในระหว่ำงวันท่ี 24-25 พฤษภำคม 2564 ผ่ำนระบบออนไลน์ ZOOM Cloud 
Meetings โดยมีวัตถุประสงค์ เพื่ อค้นหำผู้มีแนวปฏิบั ติ ท่ี เป็นเลิศ  และเป็น ตัวแทนของมหำวิทยำลัย 
ร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ในกำรสัมมนำเครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้ และเป็นเวทีให้บุคลำกรร่วมแลกเปล่ียนเรียนรู้ตำม
พันธกิจหลักในกำรด ำเนินงำน ตลอดจนกำรน ำเสนอผลงำนแนวปฏิบัติท่ีดีนั้น 
 ในกำรนี้ เพื่อให้กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกล่ำวเป็นไปด้วยควำมเรียบร้อย มีประสิทธิภำพ
และบลรรลุตำมวัตถุประสงค์ จึงขอแต่งต้ังคณะกรรมกำรด ำเนินงำนและผู้เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนว
ปฏิบัติท่ีดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) ดังรำยช่ือต่อไปน้ี 

 1 คณะกรรมการอ านวยการ  
1.1 อธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย ประธำนกรรมกำร 
1.2 รองอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธนำ  พงษ์พิริยะเดชะ)  รองประธำนกรรมกำร 
1.3 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตตรัง กรรมกำร 
1.4 รองอธิกำรบดี ประจ ำวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช  กรรมกำร  
1.5 ผู้ช่วยอธิกำรบดี ทุกท่ำน กรรมกำร 
1.6 คณบดี/ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัย ทุกท่ำน กรรมกำร 
1.7 ผู้อ ำนวยกำรส ำนัก/สถำบัน ทุกท่ำน กรรมกำร 
1.8 ผู้อ ำนวยกำรส ำนักงำนอธิกำรบดี/ส ำนักงำน/กอง ทุกท่ำน กรรมกำร 
1.9 ผู้ช่วยอธิกำรบดี (ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด) กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

โดยมอี านาจหน้าที่ ดังนี้ 
1. สนับสนุนงบประมำณ อ ำนวยกำรให้กำรจัดกิจกรรมฯ บรรลุตำมวัตถุประสงค์ 
2. ส่งเสริมให้ทุกหน่วยงำนภำยในมำหวิทยำลัย น ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกิจกรรมไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำ

ในกำรด ำเนินงำนของหน่วยงำน 
3. ส่ง เสริมสนับสนุนกำรสร้ำง เครือข่ำยกำรจัดกำรควำมรู้  ท้ั งภำยในและภำยนอกหน่วยงำน  

2 ผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” (RUTS KM) 
2.1 คณะกรรมกำรบริหำรกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนยีรำชมงคลศรีวิชัย 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ยุทธนำ  พงษ์พิริยะเดชะ รองอธิกำรบดี 

/2. ผู้ช่วย... 

admin
Typewriter
๗๙๘



 

2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สมยศ  ศรีเพิ่ม ผู้ช่วยอธิกำรบดี 
4.  นำยสันติ  สถิตวรรธนะ ผู้ช่วยอธิกำรบดี  
5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ขวัญหทัย  ใจเป่ียม  ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 
  และกำรจัดกำร 
6.  นำยภำนุมำศ  สุยบำงด ำ ผู้อ ำนวยกำรวิทยำลัยรัตภูมิ 
7.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธยำ     ภิรมย ์ กรรมกำร 
8.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์นพดล  โพชก ำเหนิด กรรมกำร 
9.  นำงอัจฉรำ   รัตนมำ กรรมกำร 
10. นำยปรีดำ   เกิดสุข กรรมกำร 
11. นำงสุธิกำญจน์   แก้วคงบุญ กรรมกำร 
12. นำยชนำธิป    ลีนิน กรรมกำร 
13. นำงณัฐสุดำ นิลโกสีย์ กรรมกำร 
14. นำงสำววีรวรรณ   อ ำภำ กรรมกำร 
15. นำยภำนุวัฒน์   หนนูคง กรรมกำร 
16. นำงสำวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์   กรรมกำร 
17. นำงสำวจุฑำทิพย์   แซ่ลิ่ม กรรมกำร 
18. นำงสำววิจิตรำ   ช่วยแก้ว กรรมกำร 
19. นำยชำติชำย   ช่ำงแก ้ กรรมกำรและเลขำนุกำร 
 

2.2 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 1 : กำรเรียนกำรสอนเพื่อพัฒนำบัณฑิต  
ขอบเขต : กำรจัดกำรเรียนกำรสอนด้วยผู้สอนท่ีมีคุณสมบัตร SMART TEACHER เพื่อพัฒนำบัณฑิตนัก

นวัตกรรม 
1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุทร  เจริญเดช  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
2.  นำงสำวนิภำพร   ช่วยธำนี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ลักษมี วิทยำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
4.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รัตนำพร อนันตสุข คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
6.  นำงสำวนุชเนตร    กำฬสมุทร ์ คณะศิลปศำสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ พวงสอน คณะศิลปศำสตร์ 
8.  นำงสำวสำลินี   ทิพย์เพ็ง คณะศิลปศำสตร์ 
9.  นำงสำวศุภวรรณ   ตันตสุทธิกุล คณะศิลปศำสตร์ 
10.  นำยพูนศักดิ์ สันติวิทยำนนท์ คณะศิลปศำสตร์ 
11.  สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
12.  นำงพจนีย์ หมวดศรี คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
13.  นำงสำวภริศฑ์ชำก์  ชดช้อย วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
14.  นำงสำวจุรีรัตน์   คงอ่อนศร ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
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15.  นำยอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยำลัยรัตภูมิ 
16.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วันดี  นวนสร้อย วิทยำลัยรัตภูมิ 
17.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ภำวนำ พุ่มไสว วิทยำลัยรัตภมูิ 
18.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์น้ ำเพ็ญ พรหมประสิทธิ์ วิทยำลัยรัตภูมิ 
19.  นำยสมชำย ตุละ วิทยำลัยรัตภูมิ 
20.  นำยปรีชำ  ชัยกูล วิทยำลัยรัตภูมิ 
21.  นำยอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยำลัยรัตภูมิ 
22.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธนะวิทย์ ทองวิเชียร วิทยำลัยรัตภูมิ 
23.  นำงสำวพรธิกำญจน์ พรหมเพชร วิทยำลัยรัตภูมิ 
24.  นำยคณิต ขอพลอยกลำง คณะเกษตรศำสตร์ 
25.  นำยวุฒิชัย สีเผือก คณะเกษตรศำสตร์ 
26.  นำยถนัด รัตนำนุพงศ์ คณะเกษตรศำสตร์ 
27.  นำยบุญธรรม แสงแก้ว คณะเกษตรศำสตร์ 
28. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จุฑำมำศ  ลักษณะกิจ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
29. นำงกมลเนตร เอียดเกิด คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
 

2.3 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 2 : งำนวิจัยและงำนสร้ำงสรรค ์
ขอบเขตท่ี 1 : กำรส่งเสริมและพัฒนำนักวิจัยสู่กำรวิจัยเชิงพื้นท่ี 
ขอบเขตท่ี 2 : งำนวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรมและงำนสร้ำงสรรค์ ท่ีบรูณำกำรกับกำรเรียนกำรสอนและ 

พันธกิจอื่น 
1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุภำวดี  มำกอ้น วิทยำลัยรัตภูมิ 
2.  นำงชญำดำ เฉลียวพรหม คณะศิลปศำสตร์ 
3.  นำยธีระชัย ชูน้อย คณะศิลปศำสตร์ 
4.  นำงธิดำพร  เรืองเริงกุลฤทธ์ิ คณะศิลปศำสตร์ 
5.  นำงสำวกำนต์พิชชำ  ดุลยะลำ คณะศิลปศำสตร์ 
6.  นำงสำวกำญจนพัฐ กลับทับลัง คณะศิลปศำสตร์ 
7.  นำงสำวรุ่งทิพย์ รัตนพล คณะศิลปศำสตร์ 
8.  นำงจินตนำ เจริญเนตรกุล คณะศิลปศำสตร์ 
9.  นำงสำวสำลินี  ทิพย์เพ็ง คณะศิลปศำสตร์ 
10. นำงสำวน้ ำฝน ชูพูล คณะศิลปศำสตร์ 
11. นำงสำวศุภวรรณ  ตันตสุทธิกุล คณะศิลปศำสตร์  
12. นำงสำวเศวตฉัตร  นำคะชำต คณะศิลปศำสตร์ 
13. นำงสำวประภำพรรณ แก้วสิยำ คณะศิลปศำสตร์ 
14.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนัสสวำส กุลวงศ์ คณะศิลปศำสตร์ 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์พูนศักดิ์ สันติวิทยำนนท์ คณะศิลปศำสตร์ 
16. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ธำรินทร์ มำนีมำน คณะศิลปศำสตร์ 
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17. นำงสำวบุญญำ  วุทธชูศิลป์ คณะศิลปศำสตร์ 
18. นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
19. สพ.ญ.ดร.กิติกำนต์ สกุณำ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
20. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วัฒนำ วัฒนกุล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
21. รองศำสตรำจำรย์สุแพรวพันธ์ โลหะลักษณำเดช  คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง  
22. รองศำสตรำจำรย์พชร เพ็ชรประดับ  คณวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง  
23. นำงสำวทัศนำภำ ว่องสน่ันศิลป์  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง  
24. นำงสำวกัญจน์กมล กลิ่นหอม  คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
25. นำงสำวมณฑิรำ เกียรติถำวรนันท์ คณะศิลปศำสตร์ 
26. นำงสำวรัตนำ อุ่นจันทร์ คณะเกษตรศำสตร์ 
27. นำงสำวนภัสวรรณ เลี่ยมนิมิตร คณะเกษตรศำสตร์ 
28. นำงสำวณปภัช ช่วยชูวงศ์ คณะเกษตรศำสตร์ 
29. นำงสำวจรีวรรณ จันทร์คง คณะเกษตรศำสตร์ 
30. นำงสำวบุญบรรจง สำยลำด สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
31. นำงสำวกชธินันท์   ทองค ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
32. ดร.บุปผชำติ แต่งเกลี้ยง คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
 

2.4 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 3 : การบริการวิชาการ 
ขอบเขตท่ี 1 : กำรบริกำรทำงวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดควำมเข้มแข็งในชุมชน 
ขอบเขตท่ี 2 : กำรบริกำรวิชำกำรท่ีก่อให้เกิดรำยได้ 

1.  นำงสำวสุพัชชำ  ชูเสียงแจ้ว คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
2. นำงสำวนัฏฐำ  คเชนทร์ภักดี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์สุไหลหมำน หมำดโหยด คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
4.  นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
5.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มำลินี ฉินนำนนท์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
6.  นำงปิยวรรณ   ชูพูล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
7.  นำงสำวขวัญตำ ตันติก ำธน คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
8.  นำยสุดนัย เครือหลี คณะเกษตรศำสตร์ 
9.  นำงสุธิกำญจน์ แก้วคงบุญ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
10.  นำงสุภำพร ไชยรัตน์ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
11.  นำยพรประเสริฐ ทิพย์เสวต คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
12. นำยสหพงศ์ สมวงค์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
13. นำงสำวเพียงออ ยีสำ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
14. นำงสำวเกวลี ชัยชำญ คณะวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
15. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ อวยพร  วงศ์กูล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
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2.5 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 4 : กำรท ำนุบ ำรุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม 
ขอบเขตท่ี 1 : นวัตกรรมเพื่อพฒันำวิสำหกิจวัฒนธรรม  
ขอบเขตท่ี 2 : GREEN CAMPUS หรือ มหำวิทยำลัยสีเขียว 

1.  นำยอัมรินทร์ สันตินิยมภักดี วิทยำลัยรัตภูมิ 
2.  นำยไกรวิทย์  ชูชำต ิ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
3.  ผศ.นุชำกร คงยะฤทธ์ิ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
4.  นำงสำวรัตนำภรณ์ สถิตย์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
5.  นำงสำวปำนหทัย ปำนสิทธิ์ ส ำนักงำนวิทยำเขคนครศรีธรรมรำช 
6.  ผศ.จ ำเลือง เหตุทอง คณะเกษตรศำสตร์ 
8.  นำงสำวสุนีย์ ศรีช ู คณะเกษตรศำสตร์ 
9.  นำงสำวชุติมณฑ์ ช ำนำญกิจ คณะเกษตรศำสตร์ 
10.  นำงสำวเสำวนีย์ สังข์ชุม คณะเกษตรศำสตร์ 
11.  นำยสรำวุฒิ จันสุกสี คณะเกษตรศำสตร์ 
12.  นำยสดุดี   ชูสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
13.  นำยชัยชุมพล ชูรำษฎร ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
14.  นำยศุภสัณห์ ชัยอนันตกูล คณะวิศวกรรมศำสตร ์
15.  นำยโภคิน คงสิน คณะวิศวกรรมศำสตร ์
16.  นำยธเนศ สืบประดิษฐ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
17.  นำยนเรศ ศรีสุระคุปต์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
18.  นำยป่ินชัย เกษสวัสด์ิ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
19.  นำยวิฆเนศ เพชรสุวรรณ ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
20.  นำยเดชนรินทร์ ตะปินำ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
21.  นำงสำวเกศกุฎำ โกฏิกุล คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
 

2.6 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 5 : กำรบริหำรจัดกำร 
ขอบเขตท่ี 1 : นวัตกรรมกำรให้บริกำรด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล 

1. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์วิภำวี แสงสร้อย คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
2. นำงอนันตนิจ  ชุมศร ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
3. นำงสำวมัติยำภรณ์  ศรีใส วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
4. นำงกฤติยำภรณ์ บุญเดช คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
5. นำงสำวกนกวรรณ จู้ห้อง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
6. นำงพิชำมญช ์ วัฒนสุข ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
7. นำยเอกศักด์ิ คมคำย คณะเกษตรศำสตร์ 
8. ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กรนก โภคสัวสด์ิ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
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2.7 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 6 : กำรประกันคุณภำพกำรศึกษำ 
ขอบเขตท่ี 1 : กำรประยุกต์และพัฒนำนวัตกรรมสู่กำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ 

1.  นำงรจวรรณ รำมแก้ว คณะศิลปศำสตร์ 
2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์รวิวรรณ พวงสอน คณะศิลปศำสตร์ 
3.  นำงสำวศินีนำฎ พูลเกื้อ คณะศิลปศำสตร์ 
4.  สพ.ญ.กัตติเนตร สกุลสวัสดิพันธ์ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
5.  นำงสำวอริสรำรัศ ธุระกิจ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
6.  นำงสำวสุภำภรณ์ กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
7.  นำงสำวจำรี กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
8.  นำงสำวภริศฑ์ชำก์  ชดช้อย วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
9.  นำงสำวมัติยำภรณ์  ศรีใส วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรมและกำรจัดกำร 
10.  นำงรำตรี  สุยบำงด ำ วิทยำลัยรัตภูมิ 
11.  นำงจงกลนี ศรีจงกล ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
12.  นำงวัชรี   กกแก้ว ส ำนักงำนวิทยำเขตตรัง 
13.  นำงจันตินำ สุชำฎำ คณะเกษตรศำสตร์ 
14.  นำงจันตินำ สุชำฎำ คณะเกษตรศำสตร์ 
15.  นำงสำวกชธินันท์ ทองค ำ สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
16.  นำงสำวพรเพ็ญ จันทรำ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
17.  นำงสำวกัญญำ  ผันแปรจิตต์ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 

2.8 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 7 : การพัฒนานักศกึษา 
ขอบเขตท่ี 1 : นวัตกรรม สิ่งประดิษฐ์หรืองำนสร้ำงสรรคข์องผู้เรียนสู่กำรน ำไปใช้ประโยชน์ต่อสังคม 

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อเนก  สำวะอินทร์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
2.  นำงสำวสุภำรัตน์ คงประดิษฐ ์ คณะศิลปศำสตร์ 
3.  นำงชญำดำ เฉลียวพรหม คณะศิลปศำสตร์ 
4.  นำงสำวศินีนำฎ พูลเกื้อ คณะศิลปศำสตร์ 
5.  นำงสำวเศวตฉัตร   นำคะชำต คณะศิลปศำสตร์ 
6.  นำงสำวประภำพรรณ แก้วสิยำ คณะศิลปศำสตร์ 
7.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์มนัสสวำส กุลวงศ์ คณะศิลปศำสตร์ 
8.  นำยสุรเชษฐ์ จ ำนงจิตร คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
9.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์อุไรวรรณ วัฒนกุล คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
10.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชำญยุทธ สุดทองคง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
11.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรยฌ์ำนิกำ แซ่แง่ ชูกลิ่น คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
12.  นำงสำววำรีรัตน์  ขุนทอง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
13.  นำงสำวมณฑิรำ เกียรติถำวรนันท์ คณะศิลปศำสตร์ 
14.  นำยสิริพงษ์ วงศ์พรประทีป คณะเกษตรศำสตร์  
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15.  นำยประเสริฐ  นนทกำญจน์ คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
16.  นำงสำวชัญญำนุช โมรำศิลป์ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
17.  นำยปิยะพงศ์  เสนำนุช คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
18.  นำยสำมำรถ ศรีกำญจน์ คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
19. นำยฐำนวิทย์ แนมใส คณะวิศวกรรมศำสตร ์
 

2.9 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 8 : กำรด ำเนินงำนของสำยสนับสนุน 
ขอบเขตท่ี 1 : กำรน ำนวัตกรรมหรือเทคโนโลยีดิจิทัล มำใช้ในกำรด ำเนินงำนของสำยสนับสนุนเพื่อขับเคลื่อน

พันธกิจของมหำวิทยำลัย 
1.  นำงสำวกฤษณำพร  นวลสระ วิทยำลัยรัตภูมิ 
2.  นำยอำซัน วงค์หมัดทอง วิทยำลัยรัตภูมิ  
3.  นำงสำวนรำธร   ศรีสมบัติ คณะศิลปศำสตร์ 
4.  นำงสำวพณิตำ คชกูล วิทยำลัยรัตภูมิ 
5.  นำงสำวจำรี กลิ่นแก้ว คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
6.  นำงสำวอริสรำรัศ ธุระกิจ คณะสัตวแพทยศำสตร์ 
7.  นำงสำวจุรีรัตน์   คงอ่อนศร ี คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
8.  นำงกฤติยำภรณ์ บุญเดช คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
9.  นำงสำวกนกวรรณ จู้ห้อง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
10.  นำยโฆษิต รัตนบุรินทร์ วิทยำลัยรัตภูมิ 
11.  นำงสิรินำรถ ชูพันธ ์ วิทยำลัยรัตภูมิ 
12.  นำงสำวแสงเทียน จันทร์แสงทอง วิทยำลัยรัตภูมิ 
13.  นำงสำวธัชกร   กัญกำญจนะ วิทยำลัยรัตภูมิ 
14.  นำงสำวปิยนุช ศรีพรมทอง วิทยำลัยรัตภูมิ 
15.  นำยศุภกร แก้วละเอียด วิทยำลัยรัตภูมิ 
16.  นำงสุภำพร ซื่อสกุล ส ำนักงำนวิทยำเขตนครศรีธรรมรำช 
17.  นำยสุริยะ  ตำเตะ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
18.  นำงกันต์กนิษฐ์ แสนพำนิช สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
19.  นำยจักรพันธ์ คงนคร สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
20.  นำงสำวธนำภรณ์ ว่องวรำนนท์ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
21.  นำงสำวสุภำวดี กลิบใหม่ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
22.  นำยสมภพ ยี่สุ่น สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
23.  นำงสำวจิตตมำส  ฤทธิเดช สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
24.  นำยภำกรณ์ จู้ห้อง สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
25.  นำยธำนี สังฆะวัง สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
26.  นำงสำวชรินรัตน์ ผกำมำศ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
27.  นำงสำววิศนี รัตนอร่ำมสวัสด์ิ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
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28.  นำยสุรินทร์ บุญรอด สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
29.  นำยพงศ์พันธ์ โชติพันธ์ สถำบันทรัพยำกรธรรมชำติและสิ่งแวดล้อม 
30.  นำงอณงค์ทิพย์ วงศ์กูล คณะเกษตรศำสตร์ 
31.  นำงอรนุช จิตตำรมย์ คณะเกษตรศำสตร์ 
32.  นำงศรีสุดำ ทองไชย คณะเกษตรศำสตร์ 
33.  ว่ำท่ี ร้อยตรีฉัตรชัย ศรีเพิ่ม คณะเกษตรศำสตร์ 
34.  นำยเสกศักด์ิ น้ ำรอบ คณะเกษตรศำสตร์ 
35.  นำงสำวนลินสุดำ ปรสันติสุข คณะเกษตรศำสตร์ 
36.  นำงสำววิยะดำ แสงวงค์ คณะเกษตรศำสตร์ 
37.  นำงอภิชญำ หงษ์ทอง คณะเกษตรศำสตร์ 
38.  นำยเชิด    คงห้อย สถำบันวิจัยและพัฒนำ 
39.  นำงสำวกฤษณำพร   นวลสระ วิทยำลัยรัตภูมิ 
40.  นำยอำซัน  วงค์หมัดทอง วิทยำลัยรัตภูมิ 
41.  นำงสำวศรัญญำ  แก้วปนทอง คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยี 
42.  ว่ำท่ี ร.ต.หญิงสุพรรณี เกตุแก้ว คณะวิศวกรรมศำสตร ์
43.  นำงสำวพัชรี  ทองช่วย คณะวิศวกรรมศำสตร ์
44.  นำงสำวอัชฌำ  ทิมกุล คณะวิศวกรรมศำสตร ์
45.  นำงนภำพร  สมบูรณ์ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
46.  นำงโยทกำ  ศรีบุรุษ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
47.  นำงสำวกำญจนำ  ทองตีบ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
48.  นำงสำวปิยะวรรณ  ญชื่น คณะวิศวกรรมศำสตร ์
49.  นำงสำวณัฏฐณิดำ  ทองเอียด คณะวิศวกรรมศำสตร ์
50.  นำงสำวศิริวรรณ  หนูกำรุโณ คณะวิศวกรรมศำสตร ์
51.  นำงสำวภรชนก  ณ สงครำม คณะวิศวกรรมศำสตร ์
52.  นำงสำวสภุำพร   ขุนทอง คณะเทคโนโลยีกำรจัดกำร 
 

2.10 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 9 : องค์ควำมรู้ของผู้ก่อนเกษียณ 
ขอบเขตท่ี 1 กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ด้ำนกำรสอนและกำรปฏิบัติงำนของผู้ก่อนเกษียณ 

1.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์จรัญ  ไชยศร   คณะเกษตรศำสตร์ 
2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ชัยสิทธิ์  ปรีชำ  คณะเกษตรศำสตร์ 
3.  นำงชวนพิศ  เจยำคม  คณะบริหำรธุรกิจ 

2.11 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ชุมชนนักปฏิบัติ CoP 10 : องค์ความรู้ของผู้ดำรงตำแหนง่บริหาร 
ขอบเขตท่ี 1 : กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และประสบกำรณ์ของผู้ด ำรงต ำแหน่งบริหำร 

1.  รองศำสตรำจำรย์จรูญ  เจริญเนตรกุล คณะวิศวกรรมศำสตร ์  
2.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์ประเสริฐ  ทองหนูนุ้ย คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
3.  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์กฤษฎำ  พรำหมณ์ชูเอม คณะวิทยำศำสตร์และเทคโนโลยีกำรประมง 
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/โดยให้มี... 



 

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
   1. เข้ำร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตำมวัน เวลำและสถำนท่ีท่ีก ำหนด 
  2. ร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้แนวปฏิบัติท่ีดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” 
  3. ร่วมกิจกรรมกำรน ำเสนอผลงำนแนวปฏิบัติท่ีดีของอำจำรย์และบุคลำกรสำยสนับสนุน และกิจกรรม
กำรน ำเสนอแนวปฏิบัติท่ีดี “ชุมชนนักปฏิบัติ” 
  4. ประเมินควำมพึงพอใจในกำรจัดกิจกรรม 
  5. น ำองค์ควำมรู้ท่ีได้รับจำกกำรจัดกิจกรรมในครั้งนี้ ไปประยุกต์ใช้ในกำรพัฒนำกำรด ำเนินงำนของ
หน่วยงำน 

 3. คณะกรรมการด าเนินงานกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู้แนวปฏิบัติที่ดี “ชุมชนนักปฏิบัติ”  
3.1  ผู้ช่วยศำสตรำจำรย์เสนอ  สะอำด ประธำนกรรมกำร 
3.2  นำงสำววีรวรรณ  อ ำภำ กรรมกำร 
3.3  นำงสำวมัชชรินทร์ สังข์ไพฑูรย์ กรรมกำร 
3.4  นำงสำวจุฑำทิพย์  แซ่ลิ่ม กรรมกำร 
3.5  นำงสำววิจิตรำ  ช่วยแก้ว กรรมกำร 
3.6  นำงสำวสุชำดำ  บุญโท กรรมกำร  
3.7  นำงสำวอภิชญำ  ลิมปนะพิทยำธร  กรรมกำร 
3.8  นำยชำติชำย  ช่ำงแก้ กรรมกำรและเลขำนุกำร  

โดยให้มีอ านาจหน้าที่ ดังนี้ 
  1. ด ำเนินกำรจัดกิจกรรม ให้ส ำเร็จลุล่วงตำมเป้ำหมำยและวัตถุประสงค์ของกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  2. อ ำนวยควำมสะดวกแก่ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม 
  3. สรุปและรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรจัดกิจกรรม พร้อมเสนอต่อหัวหน้ำงำนและส่วนท่ีเกี่ยวข้อง 

 ท้ังนี้ จนกว่ำกำรด ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้และรำยงำนผลกำรด ำเนินกำรแล้วเสร็จ 

  สั่ง ณ วันท่ี      เดือน พฤษภำคม พ.ศ. 2564 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

(ศำสตรำจำรย์สุวัจน์  ธัญรส) 
อธิกำรบดีมหวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลศรีวิชัย 
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