
 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 คุณเอ้ือ   นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณอ านวย นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณประสาน นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณกิจ  นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
 คุณวิศาสตร์ นายสมัคร นาคเกษม 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ผู้เข้าร่วมกิจกรรมการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 
1 นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
2 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
3 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
6 นางศรวีิไล พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
8 นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
9 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวศิริพร บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
11 นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
12 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 นายประภิณวิชฬ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
14 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
16 นายขจรศักดิ์ บ ารุงสินมั่น หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
17 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 นายวรวุฒ ิ สาสิงห์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
19 นางสาวอรวรรณ มุกนนท์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
20 นางสาวสุวภา น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
21 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
22 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
23 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 
 
 



 
กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

กลุ่ม การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 
 

 คุณเอ้ือ   นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณอ านวย นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณประสาน นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณกิจ  นายสมัคร นาคเกษม 
 คุณลิขิต  นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ 
 คุณวิศาสตร์ นายสมัคร นาคเกษม 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) 

เรื่อง การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 
ล าดับ ชื่อ-สกุล สังกัด 

1 นางสาวซูไฮบ๊ะ ดอเลาะ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
2 นางศุภานัน ปิ่นเจริญ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
3 ดร.ภัทริกา สูงสมบัติ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
4 ผศ.สุนีย์ สัมมาทัต หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
5 ผศ.ธนัฎฐา อ านวยวัฒนะกุล หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
6 นางศรวีิไล พวกน้อย หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
7 นางสาวนิสากร น่วมศรีนวล งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
8 นางสาวสุนันทา แก้วกระจ่าง งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
9 ผศ.ดร.วีรวรรณ จันทนะทรัพย์ สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
10 นางสาวศิริพร บัวสีตัน งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
11 นางสาวสายรุ้ง แก้วน้อย งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
12 ผศ.ดร.ชาญวิทย ์ ปราบพยัคฆ์ หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
13 นายประภิณวิชฬ์ ทาวัน งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 
14 ดร.ลาวัณย์ฉวี สุจริตตานนท์ หมวดวิชาวิทยาศาสตร์ 
15 ผศ.ดร.ปิยะพงษ์ ปานแก้ว สาขาวิชาวัสดุศาสตร์อุตสาหกรรม 
16 นายขจรศักดิ์ บ ารุงสินมั่น หมวดวิชาคณิตศาสตร์และสถิติ 
17 ผศ.นิภาพร ปัญญา สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
18 นายวรวุฒ ิ สาสิงห์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
19 นางสาวอรวรรณ มุกนนท์ งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
20 นางสาวสุวภา น้อยจาก งานบริหารทั่วไปและงานวางแผน 
21 ดร.ดวงฤทัย นิคมรัฐ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
22 ผศ.ดร.วรินธร บุญยะโรจน์ สาขาวิชาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีสิ่งแวดล้อม 
23 นางภภัสสร สิงหธรรม สาขาวิชาวิทยาการคอมพิวเตอร์ 
24 นางสาวอัจฉรา เฉลิมเกียรติ งานวิชาการ วิจัยและบริการวิชาการ 

 
 
 
 



 
บันทึกการเล่าเรื่อง 

กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
เรื่อง การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 

วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 
รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายสมัคร นาคเกษม
(ผู้เล่า) 

งานบริหารงานทั่วไป (อาคารสถานที่และยานพาหนะ) น าเสนอการขอใช้อาคาร
สถานที ่คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล 
พระนคร ซึ่งบุคลากรด าเนินงาน ประกอบด้วย 
1. นายสมัคร นาคเกษม (หัวหน้าอาคารสถานที่และยานพาหนะ) 
2. นางกุหลาบ นาคเกษม (พนักงานทั่วไป) 
3. นายภัทธร ภักดีทัยวิรสุข (พนักงานขับรถยนต์) 
4. นาย มงคล พรหมวิจิตร์ (พนักงานขับรถยนต์) 
ภาระงาน อาคารสถานที่และยานพาหนะ ประกอบด้วย 
- จัดท าทะเบียนที่ดินและสิ่งก่อสร้างทุกประเภท 
- ด าเนินการวางแผนการใช้พ้ืนที่ในบริเวณคณะฯ 
- การปรับปรุงซ่อมแซม บ ารุงรักษาครุภัณฑ์ อาคารสถานที่ และสาธารณูปโภค 
- ด าเนินการพัฒนาอาคารสถานที่และสภาพแวดล้อม 
- จัดและตกแต่งสถานที่งานเฉพาะกิจต่างๆ 
- จัดท าทะเบียนครุภัณฑ์ยานพาหนะทุกประเภท 
- ควบคุมและด าเนินการเกี่ยวกับใช้ยานพาหนะตามระเบียบส านักนายกรัฐมนตรี
ว่าด้วยรถราชการ 
- จัดระบบการเบิกจ่ายน้ ามันเชื้อเพลิง น้ ามันหล่อลื่นและวัสดุยานพาหนะทุก
ประเภท 
- ด าเนินเกี่ยวกับดูแลรักษาและซ่อมบ ารุงยานพาหนะ 
- ด าเนินการเกี่ยวกับทะเบียนยานพาหนะทุกประเภทควบคุมและพัฒนาการปฏิ
งานของพนักงานขับรถ 
- จัดท าประวัติการได้มา การใช้และซ่อมบ ารุงยานพาหนะทุกประเภท 
- ด าเนินการทดสอบความสิ้นเปลืองน้ ามันเชื้อเพลิงของยานพาหนะทุกประเภท 
- จัดท าสถิติการใช้น้ ามันเชื้อเพลิงและน้ ามันหล่อลื่นประจ าเดือน 
- งานอ่ืนๆ 



บันทึกการเล่าเรื่อง 
กิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผู้เล่า/ผู้ถาม รายละเอียดของเรื่อง 
นายสมัคร นาคเกษม
(ผู้เล่า) 

กิจกรรมอาคารสถานที่ 

 



 
ภาพประกอบกิจกรรมถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

เรื่อง การใช้อาคาร-สถานที่เบื้องต้น 
วันที่ 31 พฤษภาคม 2564 เวลา 9.00 – 9.30 น. 

รูปแบบออนไลน์ (Google meet) 

 

 



 

 



 

 



 

 

 

 


