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บทนํา 
 มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย เดิมมีช่ืวา “โรงเรียนชาง
กอสรางอุเทนถวาย” สถาปนาข้ึนเมื่อวันท่ี 1 กุมภาพันธ พ.ศ. 2477 นับเปนโรงเรียนท่ีต้ังข้ึนเพื่อใหการศึกษา
ดานวิชาการกอสรางเปนแหงแรกของประเทศไทย  ไดรับการยกระดับและเปล่ียนช่ือและสังกัดเปนวิทยาลัย
เทคโนโลยีและอาชีวศึกษา วิทยาเขตอุเทนถวาย สังกัดกองสถานศึกษากรมเทคโนโลยีและอาชีวศึกษา
กระทรวงศึกษาธิการ ในป พ.ศ. 2519  ไดรับพระราชทานมหามงคลนามเปนสถาบันเทคโนโลยีราชมงคล 
วิทยาเขตอุเทนถวาย จัดการเรียนการสอนระดับประกาศนียบัตรวิชาชีพช้ันสูงในป พ.ศ. 2531 และสอนใน
ระดับปริญญาตรีตอเนื่องจากระดับ ปวส. ในสาขาสถาปตยกรรมศาสตร และสาขาทางดานการจัดการงาน
กอสราง  สาขาวิศวกรรมโยธา และไดรับการยกฐานะใหเปนมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก วิทยา
เขตอุเทนถวาย  มีฐานะเปนนิติบุคคลและเปนสวนราชการตามกฎหมายวาดวยการงบประมาณ ในสังกัด
กระทรวงศึกษาธิการโดยมีอธิการบดีเปนผูรับผิดชอบในฐานะหัวหนาสวนราชการเชนเดียวกับอธิบดีกรมตางๆ 
  เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย ซึ่งเปนเขตการศึกษาของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก                   
ท่ีประกอบดวยคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร  โดยมีสํานักงานเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย เปน
โครงการจัดต้ังภายใน เปนหนวยงานสนับสนุนวิชาการ ปฏิบัติหนาท่ีสนับสนุนชวยใหคณะวิศวกรรมศาสตรและ
สถาปตยกรรมศาสตร และหนวยงานในพื้นท่ีอุเทนถวาย สามารถดําเนินงานดานการจัดการเรียนการสอน, งาน
บริการวิชาการ, งานทํานุบํารุงศิลปวัฒนธรรม และงานวิจัย  ซึ่งเปนภารกิจของมหาวิทยาลัยฯ ไดอยางมี
ประสิทธิภาพและประสิทธิผลตรงตามเปาหมาย  

 ในปการศึกษา 2564 หนวยงานสนับสนุนวิชาการในเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย ซึ่งประกอบดวย สํานักงาน
เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย  สํานักงานคณบดีคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร ไดรวมกันดําเนินงาน
ดานการจัดการความรู แบงปนและแลกเปล่ียนเรียนรู เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีและนําไปสูการประยุกตใชใน
การปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดประโยชนสูงสุดตอองคกร 
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ความเปนมาและความสําคัญ 

การจัดการความรู (Knowledge Management : KM) คือ การรวบรวมองคความรูท่ีมีอยูในสวนราชการ
ซึ่งกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคล หรือเอกสาร มาพัฒนาใหเปนระบบ เพื่อใหทุกคนในองคกรสามารถเขาถึง
ความรู และพัฒนาตนเองใหเปนผูรู รวมท้ังปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ  

ตามท่ีมหาวิทยาลัยไดมีนโยบายเกี่ยวกับการจัดการองคความรู ท่ีมีอยูในองคกร หนวยงาน
สนับสนุนวิชาการเปนหนวยงานท่ีใหบริการและสนับสนุนการดําเนินงานแกคณะ/สถาบัน ในการเรียนการสอน
เพื่อผลิตบัณฑิตและพันธกิจดานอื่น ๆ ใหบรรลุเปาหมายและมีคุณภาพตามท่ีมหาวิทยาลัยกําหนดไว จึงตองมี
การสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และสามารถบริหารจัดการความรูท่ีมีอยูใหเกิด
ประโยชนสูงสุด เพื่อใชเปนเครื่องมือในการพัฒนาไปสูองคกรแหงการเรียนรู   

เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย   เล็งเห็นถึงความสําคัญของการจัดการความรู  ของบุคลาการสายสนับสนุน                
เพื่อพัฒนาบุคลากรแตละงานใหมีความรูและศักยภาพในการทํางานมากยิ่งข้ึน จึงไดมีแนวคิดท่ีจะทําการศึกษา
และพัฒนากระบวนการในการจัดการความรูมหาวิทยาลัย โดยใหมีการเรียนรู แบงปนความรู และแลกเปล่ียน
ความรู เกี่ยวกับการทํางาน เพื่อใหเกิดการเปล่ียนแปลงความรูท่ีอยูในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) ใหอยูใน
รูปของความรูแบบกระจางชัด (Explicit Knowledge) สงผลใหองคกรมีการพัฒนาอยางยั่งยืนตอไป 
 ดวยปจจุบัน สถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID 
19) สงผลใหเกิดวิถีการดํารงชีวิตแบบใหมหรือ New Normal ท่ีตองมีการเวนระยะหางทางสังคม (Social 
Distancing) กันมากข้ึน ทําใหระบบราชการไทยจึงตองมีการปรับเปล่ียนเขาสูวิถี New Normal ท้ังในการ
ปฏิบัติราชการในรูปแบบปกติ การประชุม ตลอดจนการกํากับ ตรวจติดตามงาน จากเดิมกรมการพัฒนาชุมชน
มีระบบหองประชุมออนไลน หรือ Session call สําหรับการประชุมในรูปแบบออนไลน  แตดวยขอจํากัดของ
การใชงานท่ีตองมีการต้ังคา การจํากัดผูเขารวมประชุม และการควบคุมระบบท่ียุงยากพอสมควร  
 เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย จึงมีการนําโปรแกรม Zoom Cloud Meeting มาใชสนับสนุนในการปฏิบัติ
ราชการในรูปแบบใหม ซึ่ง โปรแกรมฯ ดังกลาว แมจะใชงานงายและเปนมิตรกับผูใชงาน (User friendly) แต
ก็เปนเครือ่งมือชนิดใหมท่ีจําเปนท่ีผูใชงานตองมีการเรยีนรู และจัดการองคความรูจากการใชงานจริง 

 

 

วัตถุประสงค 

1. รวบรวมองคความรูท่ีกระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลเพื่อจัดทําเปนคลังความรู 
2. เพื่อพัฒนาระบบและกลไกการปฏิบัติงานโดยใชองคความรู (Knowledge  Working)  ท่ีเหมาะสม  

ทันสมัยและถูกตอง  เพื่อใหผลปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ   
3. เพื่อสงเสริมและพัฒนาการสรางความรู ตลอดจนวัฒนธรรมขององคกรแหงการเรียนรู  ใหบุคลากรทุก

คนเปนผูมีความรู   
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กระบวนการและข้ันตอนในการดําเนินการ 

  เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย ไดดําเนินกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู ถายทอดองคความรู ทักษะของผูมี
ประสบการณตรง (Tacit Knowledge) เพื่อคนหาแนวปฏิบัติท่ีดีในการทํางานและเผยแพรสูกลุมเปาหมาย 
และจัดเก็บเปนคลังความรูขององคกร  

สําหรับกระบวนการในการจัดการความรู (Knowledge Management Process) นั้น มี
หลากหลายรูปแบบ ซึ่งรูปแบบหนึ่งท่ีสามารถนํามาใชเปนแนวคิดในการจัดการความรู จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ
ได คือ กระบวนการจัดการความรู (KM Process) 7 ข้ันตอน ของสํานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ 
(กพร.) โดยจัดทําเปนกระบวนการท่ีหมุนเวียนอยางตอเนื่อง ซึ่งประกอบดวย 

 
1. การบงช้ีความรู (Knowledge Identification) เปนการบงช้ีความรูท่ีองคกรจําเปนตองมี และวิเคราะห
รูปแบบและแหลงความรูท่ีมีอยู โดยการตอบคําถามวา เราตองมีความรูท่ีจําเปนขององคกรเรื่องอะไร และเรา
มีความรูนั้นแลวหรือยัง 

แตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูสายสนับสนุน เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย และแตงต้ัง           
นางสาวณัฏฐพัชร คลายสมบัติ เปนผูประสานงานการจัดการความรู (KM Facilitator) ระดับหนวยงาน
สนับสนุนวิชาการ ประจําปการศึกษา 2564 ซึ่งทําหนาท่ีสงเสริม สนับสนุน และเปนแกนหลักในการ 
ดําเนินการและประสานการจัดการความรูแกบุคลากรสายสนับสนุน 

เนื่องดวย เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย มีนโยบายสงเสริมใหบุคลากรใหเปนผูมีความสามารถในการ
เรียนรูและปรับตัวไดทันตอการเปล่ียนแปลง ดังนั้น การแตงต้ังคณะกรรมการการจัดการความรูสายสนับสนุน 
เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย ประจําปการศึกษา 2564 นี้  จึงมีกรรมการทานเดิมและกรรมการทานใหม รวมกันเสนอ
ขอคิดเห็น ทบทวนถึงปญหาและอุปสรรคในการทํางานเพื่อแกไขปญหา เพื่อใหสอดคลองกับสถานการณการ
แพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนาสายพันธุใหม 2019 (COVID-19) เพิ่มประสิทธิภาพในการทํางาน ลด
ข้ันตอนกระบวนการทํางาน และลดการใชทรัพยากรภายในหนวยงาน 

ประเด็นความรูท่ีได คือ “การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM” เปาหมาย
ของการจัดการความรูคือ “การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM” มีเปาหมายของตัวช้ีวัดตาม
แผนการ จัดการความรู คือ มีการเผยแพรองคความรู เรื่อง การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม 
ZOOM ผานชองทาง อยางนอย 3 ชองทาง  และ ผูไดรับการเผยแพรองคความรูมีความพึงพอใจตอการนําองค
ความรูไปใชงานกลุมเปาหมาย ท่ีจะพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน คือ บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ       
เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก  

 
2. การสรางและแสวงหาความรู (Knowledge Creation and Acquisition) จากแหลงตาง ๆ ท่ีกระจัด
กระจายอยูท้ังภายในและภายนอก เพื่อจัดทําเนื้อหาใหตรงกับความตองการ โดยการหาคําตอบวา ความรูอยูท่ี
ใคร อยูในรูปแบบอะไร และจะนํามาเก็บรวบรวมกันไดอยางไร 

ตามแผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2564 ท่ีเขตพื้นท่ีอุเทนถวายไดวางไว การจัด
กิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู จะรวมกันแลกเปล่ียนเรียนรู ประมาณ 6-7 ครั้ง โดยจัดต้ังแตเดือน มีนาคม ถึง 
เดือนเมษายน 2565 ซึ่งคณะกรรมการจะตองรวมกันจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรูอยางตอเนื่อง โดยใชเวลา



5 
 
 
 

ในการพูดคุยแลกเปล่ียนความรูผานโปรแกรม ZOOM ครั้งละประมาณ 2 ช่ัวโมง คณะกรรมการการจัดการ
ความรูทุกทานจะรวมกันถายทอดถึงประสบการณในการทํางานภายใตหัวขอ “การใชงานการประชุมออนไลน
ผานโปรแกรม ZOOM” ซึ่งเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย เล็งเห็นวาองคความรูของแตละคนลวนมีความสําคัญ หากได
ถายทอดออกมาจะไดความรูใหม ๆ และยังคงรักษาองคความรูเดิมใหคงอยูกับองคกรตอไป การบอกเลาถึง
ประสบการณในการพัฒนาระบบงานในสวนงานตาง ๆ เปนการเปดโอกาสใหมีการแลกเปล่ียนเรียนรูจากการ
ปฏิบัติงานจริง ท้ังนี้ในการดําเนินกิจกรรมแตละครั้งมีการจดบันทึกความรู ท่ีไดทุกครั้งในแบบบันทึกการ
แลกเปล่ียนเรียนรู 
    

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) เปนการแบงชนิดและประเภทของ
ความรู เพื่อจัดทําระบบใหงายและสะดวกตอการคนหาและใชงาน โดยการตอบคําถามวา ความรูท่ีสรางมาจะ
เก็บอยางไร และจะแบงประเภทหัวขออยางไร 

จากการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู เขตพื้นท่ีอุเทนถวาย นําขอมูลความรูท่ีไดมาจัดเก็บ
อยางเปนระบบ โดยเผยแพรผาน Website ของเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย, ไลนกลุม KM, ไลนกลุมสํานักงานเขต
พื้นท่ีอุเทนถวาย ,ไลนกลุมคณะวิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร และแผนพับประชาสัมพันธ เพื่อ
เปดโอกาสใหบุคลากรเขามาแลกเปล่ียนเรียนรู แสดงความคิดเห็น และนําความรูท่ีไดไปปรับใชใหเปน
ประโยชนตอการทํางาน และนํากลับมาแลกเปล่ียนเรียนรู ผลของการนําไปใชวาใชแลวดีอยางไร หรือมี
ขอเสนอแนะเพิ่มเติม ซึ่งเปนการแชรประสบการณและความรูใหม ๆ 

 
4. การประมวลและกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) เปนการจัดทํา
รูปแบบและ “ภาษา” ใหเปนมาตรฐานเดียวกันท่ัวท้ังองคกร รวมท้ังเรียบเรียงปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และ
ตรงกับความตองการ โดยหาคําตอบวาจะทําใหเขาใจงายและสมบูรณไดอยางไร 

คณะกรรมการการจัดการความรูและผูประสานงานการจัดการความรู (Km Facilitator) นํา
ขอมูลท่ีไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรูจากผูเช่ียวชาญและจากการแลกเปล่ียนเรียนรูแชรความคิดเห็นผาน ผาน 
Website KM ของเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย, ไลนกลุม KM, ไลนกลุมสํานักงานเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย ,ไลนกลุมคณะ
วิศวกรรมศาสตรและสถาปตยกรรมศาสตร มาประมวลและกล่ันกรองความรูเพื่อใหทุกหนวยงานในองคกร
สามารถนาไปประยุกตใชในการทํางาน คือ “การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM” โดยมี 

 
5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) คือ ความสามารถในการเขาถึงความรูไดอยางสะดวก รวดเร็ว 
ในเวลาท่ีตองการ โดยการพิจารณาวาเราสามารถนําความรูมาใชงานไดงายหรือไม หรือทําอยางไรเพื่อจะให
เขาถึงความรูได 

เพื่อใหบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ เขาถึงองคความรูไดงาย คณะกรรมการการจัดการ
ความรูและผูประสานงานการจัดการความรู (KM Facilitator) ไดนําเทคโนโลยีสารสนเทศท่ีมีอยูในองคกรมา
ใช มีการเผยแพรในเว็ปไซต รวมถึงการประชาสัมพันธสรางทางเลือกการนําความรูไปใชประโยชน 2 ทาง คือ 
1) Push (การปอนความรู) คือ การสงขอมูล/ความรูใหผูรับโดยผูรับไมไดรองขอ โดยแจง เทคนิค ประโยชน
ของการนําเทคโนโลยีมาใชเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการทํางาน ผาน Line กลุม KM  
2) Pull (การใหโอกาสเลือกใชความรู) เปดโอกาสใหบุคลากรสามารถเลือกใชความรูท่ีจะนําไปใชไดท่ี 
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Website http://off.uthen.rmutto.ac.th/off/ 
 
 
6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) ทําไดหลายวิธี โดยเฉพาะความรูในรูปแบบ Tacit 
Knowledge ท่ีจะตองทําใหมีการถายทอดออกมาใหได โดยอาศัยเรื่องมือตาง ๆ เชน การจัดทําเอกสาร การ
จัดทําฐานความรู  การสรางชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) การสรางระบบพี่เล้ียง 
(Mentoring System) การ สับเป ล่ียนงาน (Job Rotation) เปนตน   กรณี ท่ี เปน  Explicit Knowledge 
สามารถจัดทํา เปนเอกสารหรือในรูปแบบฐานความรูโดยใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เปนตน 
 
7. การเรียนรู (Learning) เปนการนําความรูไปใชประโยชนในการตัดสินใจ ซึ่งเปนการเรียนรูโดยมีนัยสําคัญ
คือ Learning by doing วา ความรูท่ีจําเปนซึ่งถูกบงช้ีหรือกําหนดไวในข้ันตอนท่ี 1 นั้น ไดถูกนําไปใช
ประโยชนในงานจริงหรือไม และกอใหเกิดการแกปญหาและปรับปรุงองคกรใหดีข้ึนไดอยางไรบาง 
  การนําความรูไปใชเพื่อใหเกิดประโยชนตอการปฏิบัติงาน เกิดการเรียนรูและประสบการณ
ใหมๆ ท้ังนี้มีกระบวนการติดตามผลการนาความรูไปใชประโยชน โดยใชแบบติดตามการนําความรูไปใช
ประโยชนไดจริง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://off.uthen.rmutto.ac.th/off/
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แหลงเผยแพรขอมูล 
 

1. เว็บไซตของเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย 
 

 
เผยแพรผานทางเว็บไซตของเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย โดยเลือกหัวขอ KM > คลิกหัวขอ KM สายสนับสนุน > เขาสู 
เว็บไซต KM 
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2. Line กลุม 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
3. แผนโปสเตอร 



Join Meeting ระบุ Meeting ID ระบชืุอ่ กด Join 

Sign Up ระบ ุขอ้มลู Activate Mail ระบุ Password 

 
 
 
 
 
  
 
 
 

จากสถานการณการแพรระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา 2019  (โควิด-19) หลายองคกรเกิดการ
เปล่ียนแปลงในการทํางาน ตองทํางานอยูบาน (work from home) ทําให              ซ่ึงเปนโปรแกรมหรือ 
แอปพลิเคชั่นหนึ่งที่เหมาะกับการประชุมออนไลน เขามามีบทบาท สําค ัญข้ึนท ันที เนื องจากต ิดต้ัง
ง าย ใช งานได ท้ังคอมพ ิวเตอร และม ือถ ือ สามารถเขารวมประชุมไดไมวาคุณจะอยูที่ไหน  เพียง
แคคุณมี อินเตอรเน็ตสําหรับออนไลน 

 
 
 

 
 
https://zoom.us 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

Download ZOOM Cloud Meetings 

https://zoom.us/


1 2 3 4 5 6 7 8 9 

ต ัง้คา่ตา่ง ๆ ไดท้ี ่Settings 

 
 
 

zoom.us/download 

 
 
 
 
 

 ใชไ้ดท้ ัง้ Android, iOS และ PC 
 สามารถ Share Scene หนา้จอได ้

 
 

 ปรบั Skin Tone และเปลีย่นพืน้หลงัได ้
 ฟร!ี ประชุม 100 คน และบนัทกึได ้ 40 นาท ี

 

สรา้งหอ้งประชุม นดัหมายประชุมลว่งหนา้ 
 
 
 
 
 
 
 

คลกิ Start Zoom 
รว่มหอ้งประ ชุมกบัผูอ้ ืน่ (ตอ้งม ี ID) 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 
 
 
 
 



1. Mute/Unmute : เปิด-ปิดเสยีง (กรณีไมพู่ด ควรปิดไมค)์ 
2. Stop Video/Start Video : เปิด-ปิดกลอ้งวดิโีอ 
3. Invite : เชญิผูเ้ขา้รว่มประชุม 
4. Manage Participants : จดัการผูเ้ขา้ประชุม 
5. Share Screen : แชรห์นา้จอน าเสนอ (เปิดไดค้ร ัง้ละคน) 
6. Chat : พูดคุยผา่นกลุม่ประชุม (สามารถเลอืกรายบุคคลได)้ 
7. Record : บนัทกึวดิโีอการประชุม 
8. Reactions : สง่ไอคอนโตต้อบ 
9. End Meeting : จบการประชุม/ออกจากการประชุม 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ภาคผนวก 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 



รายงานการประชุมการจัดการความรู คร้ังท่ี 1/2565 
เพื่อกําหนดประเด็นความรูท่ีจําเปน ประจําปการศึกษา 2564 

วันศุกรท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 
............................................................................................................. 

ผูมาประชุม  
1. นางสาวดวงฤทัย อินลวง 
2. นางสาวนันทมาลิน ณ นคร 
3. นางสาวกุลนัดดา สายสอน 
4. นางสาวณัฏฐพัชร คลายสมบัติ 
5. นางสาวมนธิชา  อรามศรี 
6. นางสาวสุมารินทร พงษสิทธิ์ 
7. นางสาวธัญวรัตน โพธิ์ศร ี
8. นางสาวมุกดา  เส็งจีน 
9. นางสาววิชุตา  ทองทาฉาง 
10. นางสาววรวรรณ อักษรภักดี 

ผูเขารวมประชุม 
 ไมมี 
ผูไมมาประชุม 

ไมมี 
เปดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1 เรื่องแจงเพื่อทราบ 
  รายงานผลการดําเนินการจัดการองคความรูประจําปการศึกษา 2563 หัวขอประเด็นความรู : 
การทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง ถายทอดองคความรูโดยผูทรงคุณวุฒิ รองศาสตราจารยยิ่งยง รุงฟา (ตําแหนง
ปจจุบัน) มีพนักงานสายสนับสนุนท่ีสงขอเสนอโครงการวิจัย (โดยใชทุนสวนตัว) จํานวนท้ังหมด 5 ทาน (เปน
คณะกรรมการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2563  ท้ังหมด 4 ทาน โดยเรียงลําดับ ขอ 1 – 4)  ไดแก 

1. นางสาวสุมารินทร พงษสิทธิ์ 
2. นางสาวนันทมาลิน ณ นคร 
3. นางสาวกุลนัดดา สายสอน 
4. นางสาวนันทาวดี แยมเจริญ 
5. นางสาวสุชีรา สายะรัตนชัย 

 
 มติท่ีประชุม  รับทราบ  
 
ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไมมี 



ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
กําหนดหัวขอประเด็นความรูท่ีจําเปนเพื่อทําการแลกเปล่ียนเรียนรูประจําปการศึกษา 2564 

โดยคณะกรรมการจัดการความรูท้ัง 10 ทาน รวมกันเสนอหัวขอท่ีสนใจ ดังนี้ 
1. นางสาวดวงฤทัย  อินลวง :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ 
2. นางสาวนันทมาลิน  ณ นคร :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ 
3. นางสาวกุลนัดดา  สายสอน :  การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM 
4. นางสาวณัฏฐพัชร  คลายสมบัติ :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ /ประชุมออนไลนฯ 
5. นางสาวมนธิชา อรามศรี :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ/หัวขอใหม 
6. นางสาวสุมารินทร  พงษสิทธิ์ :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ 
7. นางสาวธัญวรัตน  โพธิ์ศร ี :  การสรางชองทางการส่ือสารระหวางสวนงาน 
8. นางสาวมุกดา เส็งจีน :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ 
9. นางสาววิชุตา ทองทาฉาง :  ทําเรื่องการทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนงตอ 
10. นางสาววรวรรณ  อักษรภักดี :  การสรางชองทางการส่ือสารระหวางสวนงาน 
 
สรุปผลการเสนอหัวขอ ดังนี ้

1. การทําผลงานเพื่อเขาสูตําแหนง (3 คะแนน) 
2. การสรางชองทางการส่ือสารระหวางสวนงาน (0 คะแนน) 
3. การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM (7 คะแนน) 

 
มติท่ีประชุม ท่ีประชุมมีมติรวมกันในการเลือกหัวขอเพื่อทําการแลกเปล่ียนเรียนรูประจําปการศึกษา 

2564 “การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM” 
 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 
1. การเพิ่มชองทางการส่ือสารระหวางสวนงาน : ปจจุบันสํานักงานเขตพื้นท่ีอุเทนถวายไดสรางเพจ

วิทยาเขตอุเทนถวาย เพื่อเปนชองทางในการใหขอมูลสําหรับผูติดตอขอรับบริการจากหนวยงาน
ตางๆของเขตพื้นท่ีอุเทนถวาย  

2. การใชโปรแกรมการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM : การทําใหผูเขารวมประชุมทานอื่น
สามารถแชรหนาจอได ในกรอบสีแดง ใหเลือกเปน All Patticipants ท้ัง 2 กรอบ 



 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวณัฏฐพัชร  คลายสมบัติ 
 
 
 
 

ประมวลภาพผูเขารวมการประชุมการจัดการความรู 
 คร้ังท่ี 1/2565 

เพื่อกําหนดประเด็นความรูท่ีจําเปน ประจําปการศึกษา 2564 
วันศุกรท่ี 9 มีนาคม พ.ศ. 2565 

 

 



รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2565 
หัวขอ “การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM”  

วันจันทร ท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 
............................................................................................................. 

ผูมาประชุม  
11. นางสาวดวงฤทัย อินลวง 
12. นางสาวนันทมาลิน ณ นคร 
13. นางสาวกุลนัดดา สายสอน 
14. นางสาวณัฏฐพัชร คลายสมบัติ 
15. นางสาวมนธิชา  อรามศรี 
16. นางสาวสุมารินทร พงษสิทธิ์ 
17. นางสาวมุกดา  เส็งจีน 
18. นางสาววิชุตา  ทองทาฉาง 
19. นางสาววรวรรณ อักษรภักดี 

ผูเขารวมประชุม 
 ไมมี 
ผูไมมาประชุม 

1. นางสาวธัญวรัตน โพธิ์ศร ี(ลา) 
เปดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
เนื่องจากการประชุมใน วันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2565 คุณดวงฤทัย อินลวง พบปญหาในการ
ไมโครโฟนระหวางประชุม คือ เวลาพูด คณะกรรมการทานอื่นไมไดยินเสียง ท่ีประชุมแนะนําให
เปล่ียนอุปกรณไมโครโฟน หรือ อาจใชอุปกรณในการเขารวมประชุมมากกวา 1อุปกรณ เชน ใช
คอมพิวเตอร รวมกับ โทรศัพทมือถือ เผ่ืออุปกรณอันใดอันหนึ่งมีปญาหา เชน คอมพิวเตอรไม
รองรับไมโครโฟน ก็สามารถใชระบบเสียงจากโทรศัพทมือถือ หรือ คอมพิวเตอรไมมีกลอง ก็
สามารถใชกลองจากมือถือแทน เปนตน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
1. นําเสนอแผนการจัดการองคความรู ประจําปการศึกษา 2564  
2. นําเสนอปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนรู ประจําปการศึกษา 2564 



มติท่ีประชุม  ขอใหปรับแกท้ังแผนการจัดการความรูและปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
และ รายงานผลการแกไขใน ไลนกลุม KM 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 

3. การเปน Host (ในการประชุมมี Host ไดเพียง 1 คน เทานั้น) 
- ควรเขาหองประชุมกอนเพื่อเตรียมตัวและทําการทดสอบระบบตางๆ กอนเริ่มประชุม  
- Host สามารถควบคุมการใชกลองและไมโครโฟนของผูเขารวมประชุมทุกทาน เชน Host 

สามารถปดไมโครโฟนและปดกลองของผูรวมประชุมได 
-  Host ไมสามารถเปดไมโครโฟนหรือกลองของผูเขาประชุม หาก Host  ตองการใหผูเขารวม

ประชุมเปดกลอง/ไมโครโฟน จะสงคําขอไปยังผูเขารวมประชุมทานนั้นๆ  
- Host สามารถแตงต้ังผูชวย (Co-Host) กี่คนก็ได ซึ่งผูชวยสามารถควบคุมการใชกลองและ

ไมโครโฟนของผูเขารวมประชุมไดเชนเดียวกับ Host 
- กรณี Host ตองออกจากการประชุม จะตองโอน Host ใหผูอื่นกอนเสมอ  

4. การเปล่ียนรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง 
- ประชุมดวยโทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการ Androi ไมสามารถรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง  
- ประชุมดวยโทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS สามารถรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง  
- ประชุมดวยคอมพิวเตอร สามารถรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง 

5. การสรางหองประชุม ZOOM 
- กรณี ซื้อ license สามารถประชุมยาวไดตามท่ีตองการ 
- กรณี ไมมี license สามารถประชุมไดประมาณ 40 นาที/ครั้ง 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวณัฏฐพัชร  คลายสมบัติ 
 
 

ประมวลภาพผูเขารวมการประชุมการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2564 
 คร้ังท่ี 2/2565 วันจันทรท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

 



รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 2/2565 
หัวขอ “การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM”  

วันจันทร ท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2565 
............................................................................................................. 

ผูมาประชุม  
20. นางสาวดวงฤทัย อินลวง 
21. นางสาวนันทมาลิน ณ นคร 
22. นางสาวกุลนัดดา สายสอน 
23. นางสาวณัฏฐพัชร คลายสมบัติ 
24. นางสาวมนธิชา  อรามศรี 
25. นางสาวสุมารินทร พงษสิทธิ์ 
26. นางสาวมุกดา  เส็งจีน 
27. นางสาววิชุตา  ทองทาฉาง 
28. นางสาววรวรรณ อักษรภักดี 

ผูเขารวมประชุม 
 ไมมี 
ผูไมมาประชุม 

2. นางสาวธัญวรัตน โพธิ์ศร ี(ลา) 
เปดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
เนื่องจากการประชุมใน วันศุกรท่ี 9 มีนาคม 2565 คุณดวงฤทัย อินลวง พบปญหาในการ
ไมโครโฟนระหวางประชุม คือ เวลาพูด คณะกรรมการทานอื่นไมไดยินเสียง ท่ีประชุมแนะนําให
เปล่ียนอุปกรณไมโครโฟน หรือ อาจใชอุปกรณในการเขารวมประชุมมากกวา 1อุปกรณ เชน ใช
คอมพิวเตอร รวมกับ โทรศัพทมือถือ เผ่ืออุปกรณอันใดอันหนึ่งมีปญาหา เชน คอมพิวเตอรไม
รองรับไมโครโฟน ก็สามารถใชระบบเสียงจากโทรศัพทมือถือ หรือ คอมพิวเตอรไมมีกลอง ก็
สามารถใชกลองจากมือถือแทน เปนตน 
 
มติท่ีประชุม  รับทราบ 
 

ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 
3. นําเสนอแผนการจัดการองคความรู ประจําปการศึกษา 2564  
4. นําเสนอปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนรู ประจําปการศึกษา 2564 



มติท่ีประชุม  ขอใหปรับแกท้ังแผนการจัดการความรูและปฏิทินการจัดกิจกรรมแลกเปล่ียนเรียนรู 
และ รายงานผลการแกไขใน ไลนกลุม KM 
ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 

6. การเปน Host (ในการประชุมมี Host ไดเพียง 1 คน เทานั้น) 
- ควรเขาหองประชุมกอนเพื่อเตรียมตัวและทําการทดสอบระบบตางๆ กอนเริ่มประชุม  
- Host สามารถควบคุมการใชกลองและไมโครโฟนของผูเขารวมประชุมทุกทาน เชน Host 

สามารถปดไมโครโฟนและปดกลองของผูรวมประชุมได 
-  Host ไมสามารถเปดไมโครโฟนหรือกลองของผูเขาประชุม หาก Host  ตองการใหผูเขารวม

ประชุมเปดกลอง/ไมโครโฟน จะสงคําขอไปยังผูเขารวมประชุมทานนั้นๆ  
- Host สามารถแตงต้ังผูชวย (Co-Host) กี่คนก็ได ซึ่งผูชวยสามารถควบคุมการใชกลองและ

ไมโครโฟนของผูเขารวมประชุมไดเชนเดียวกับ Host 
- กรณี Host ตองออกจากการประชุม จะตองโอน Host ใหผูอื่นกอนเสมอ  

7. การเปล่ียนรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง 
- ประชุมดวยโทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการ Androi ไมสามารถรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง  
- ประชุมดวยโทรศัพทมือถือ ระบบปฏิบัติการ iOS สามารถรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง  
- ประชุมดวยคอมพิวเตอร สามารถรูปโปรไฟลและภาพพื้นหลัง 

8. การสรางหองประชุม ZOOM 
- กรณี ซื้อ license สามารถประชุมยาวไดตามท่ีตองการ 
- กรณี ไมมี license สามารถประชุมไดประมาณ 40 นาที/ครั้ง 

 
 มติท่ีประชุม รับทราบ 
   
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวณัฏฐพัชร  คลายสมบัติ 
 
 

ประมวลภาพผูเขารวมการประชุมการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2564 
 คร้ังท่ี 2/2565 วันจันทรท่ี 14 มีนาคม พ.ศ. 2565

 



รายงานการประชุมการจัดการความรู ครั้งท่ี 4/2565 
“การใชงานการประชุมออนไลนผานโปรแกรม ZOOM” หัวขอ แนะนําเมนูตางๆ 

วันอังคาร ท่ี 22 มีนาคม พ.ศ. 2565 
............................................................................................................. 

ผูมาประชุม  
29. นางสาวดวงฤทัย อินลวง 
30. นางสาวนันทมาลิน ณ นคร 
31. นางสาวกุลนัดดา สายสอน 
32. นางสาวณัฏฐพัชร คลายสมบัติ 
33. นางสาวมนธิชา  อรามศรี 
34. นางสาวสุมารินทร พงษสิทธิ์ 
35. นางสาวมุกดา  เส็งจีน 
36. นางสาววิชุตา  ทองทาฉาง 
37. นางสาววรวรรณ อักษรภักดี 
38. นางสาวธัญวรัตน โพธิ์ศร ี

ผูเขารวมประชุม 
 ไมมี 
ผูไมมาประชุม 

ไมมี 
เปดประชุมเวลา   14.00 น. 
 
ระเบียบวาระท่ี 1   เรื่องแจงเพื่อทราบ 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๒ รับรองรายงานการประชุม  
- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๓ เรื่องสืบเนื่อง 
- ไมมี 

 
ระเบียบวาระท่ี ๔ เรื่องเพื่อพิจารณา 

- ไมมี 

ระเบียบวาระท่ี ๕ เรื่องอื่นๆ 
1. เมนู Security จะอยูบน Control Bar คลิกปุม Security จะมีเมนูยอยข้ึน โดยแบงเปน2 สวน

ดังนี้  
 
 
 



 
 
สวนแรก ประกอบดวย Lock Meeting และ Enable Waiting Room 
- Lock Meeting : คือการล็อคหองประชุมเพื่อไมใหผูอื่นเขาประชุมไดอีก เชน กําหนดจํานวน
ผูเขารวมประชุมไว 50 คน เมื่อครบจํานวนแลว ก็ล็อคหองประชุม 
- Enable Waiting Room : คือ ใหผูมาใหมหลังจากเริ่มประชุมไปอยูในหองพักคอย รอ Host 
อนุมัติใหเขารวมการประชุม 
สวนท่ี 2 Allow participants to คือการอนุญาตหรือไมอนุญาตใหผูเขารวมประชุมทําส่ิงตางๆ 
(คลิก√ คือการอนุญาต) โดยมีรายละเอียดดังนี้ Share Screen ,Chat , Rename Themselves 
และ Unmute Themselves 
- Share Screen : คือ อนุญาตหรือไมอนุญาต ใหผูเขารวมประชุมแชรหนาจอ 
- Chat : คือ อนุญาตหรือไมอนุญาต ใหผูเขารวมประชุมสนทนาผานแชท 
- Rename Themselves คือ อนุญาตหรือไมอนุญาต ใหผูเขารวมประชุมเปล่ียนช่ือตัวเอง 
- Unmute Themselves คือ อนุญาตหรือไมอนุญาต ใหผูเขารวมประชุมปดอุปกรณเสียงของ
ตัวเอง 

 2. การแชรหนาจอในโปรแกรม Zoom 
  - Share Screen : เมนูนี้จะอยูบน Control Bar โดยปกติ ผูท่ีสามารถแชรหนาจอไดจะตองเปน 

Host เทานั้น แตถาตองการใหผูเขารวมประชุมทานอื่นสามารถแชรหนาจอได ตองไปต้ังคา
เพิ่มเติม ดังนี้  



   
 
 - เมื่อคลิก ท่ี Share Screen หนาตาง Select a window or an application that you want to 
share จะถูกเปดข้ึนมา (ดังภาพดานลาง) เลือกหนาจอท่ีเราตองการแชร จากนั้นกด Share หนาจอของเราจะ
ถูกแชรทันที 

   
 - หนาจอท่ีถูกแชร จะมีกรอบสีเขียว 
  
  
 
 
 
 
 
 
 



 
 - ในขณะแชรหนาจอสามารถใชเครื่องมือเพิ่มเติมท่ีชวยในการอธิบายหรือนําเสนอได โดยการใช
เครื่องมือ Annotate ท่ีสามารถพิมพขอความตางๆ หรือขีดเขียนเสนตางๆ เพิ่มเขาไปได 
 
 

 
 
- หากตองการใหผูเขารวมประชุมทานอื่นสามารถแชรหนาจอได กดท่ีเครื่องหมาย ในกรอบสีแดง 

 



- จะปรากฏ ดังภาพดานลาง ใหเลือกเปน All Participants ท้ัง 2 อัน ผูเขารวมประชุมทุกคนจึงสามารถแชร
หนาจอได  แตจะแชรไดครั้งละ 1 คนเทานั้น 
 

 
3. การบันทึกการประชุมในโปรแกรม Zoom 

- เราสามารถบันทึกการประชุมเก็บไวได เพื่อนําไปแชรตอหรือเพื่อกลับมาทบทวนเนื้อหาการ
ประชุมยอนหลัง ซึ่งโดยปกติผูท่ีมีสิทธิ์บันทึกการประชุมก็คือผูเปดหองประชุมนั่นเอง แตในกรณีท่ี
ผูรวมประชุมรองขอและผูเปดการประชุมอนุญาต ผูรวมประชุมก็สามารถบันทึกการประชุมได
เชนกัน ปุม Record จะอยูดานลาง บริเวณ Control Bar เมื่อตองการบันทึกใหคลิกท่ีปุม 
Record 
 

 
- โปรแกรมจะเริ่มทําการบันทึกทันที และจะมีสัญลักษณตามรูปดานลาง 
 



 
 
- ถาตองการพักการบันทึกไวช่ัวคราว ใหคลิกท่ีปุม  Pause Recording แตถาตองการหยุดบันทึก 
ใหคลิกท่ีปุม Stop recording ดังรูปภาพดานลาง 
 

 
- เมื่อเสร็จส้ินการบันทึกและปดหองประชุมแลว  โปรแกรมจะข้ึนหนาตางแจงเตือนการแปลงไฟล
บันทึกข้ึนมา  ใหรอจนกวาจะครบ 100% ไฟลบันทึกการประชุมจะถูกแปลงเปนไฟล mp4 โดย
อัตโนมัติ โดยจะถูกเก็บไวในโฟลเดอร C:\Users\[ช่ือผูใช]\Documents\Zoom\ 



 
- เมื่อกระบวนการแปลงเสร็จส้ิน โฟลเดอรท่ีจัดเก็บไฟลบันทึกการประชุมจะถูกเปดข้ึนมา 

 
 
4. การใชไอคอนยกมือ “Raise Hand” ใน Chat 
 - คลิกท่ี Reaction จากนั้นคลิก Raise Hand เพื่อให Host ไดทราบวาผูเขารวมประชุมมี
คําถาม หรือมีปญหาขอสงสัย เพราะบางทีการประชุมออนไลนรวมกนัหลายคน การกดยกมือจะ
เปนการงายตอการเรียกความสนใจจาก Host 

 
- เมื่อผูเขารวมประชุมไดรับคําตอบจาก Host แลวใหคลิก Lower Hand เพื่อเอามือลงดวย 

 
 
5. วิธีเพิ่มโฮสตรวม Co-Host ในโปรแกรม Zoom (Host เปนผูแตงต้ัง Co-Host) 
    - คลิกท่ี Participants ท่ีแถบควบคุมดานลาง 



 
 - แถบ Participants จะเปดข้ึนมาทางดานขวา ใหเล่ือนเมาสไปวางเหนือรายช่ือผูประชุมท่ี
ตองการต้ังเปน Co-host จะมีปุมคําส่ังปรากฏข้ึนมา ใหคลิกท่ีปุม More 

 
- จะมีเมนูคําส่ังปรากฏออกมา ใหคลิกท่ีคําส่ัง Make Co-host 

 



- จะมีปอปอัปถามวา ตองการต้ังผูประชุมรายนี้เปน Co-host หรือไม ถาแนใจแลวใหคลิกปุม 
Yes เพียงแคนี้ก็เปนอันเสร็จส้ินข้ันตอนการเพิ่ม Co-host เราก็จะมีผูชวยควบคุมหอมประชุมโดย
ท่ีเราไมสูญเสียสิทธิ์ใด ๆ และเรายังสามารถเพิกถอนสิทธิ์ของ Co-host เมื่อไหรก็ไดอีกดวย 

 
6. วิธีต้ังคนอื่นเปน Host แทนเราในโปรแกรม Zoom 
 - ในการประชุมดวยโปรแกรม Zoom บางที Host อาจจะมีความจําเปนตองใหคนอื่นควบคุม
หองประชุมแทนเรา เชน ในกรณีท่ีเราไมวาง หรืออะไรก็ตาม เราสามารถมอบหมายใหคนอื่น
ควบคุมหองประชุมแทนเราได โดยการต้ังใหคนอื่นเปน Host แทนเรานั่นเอง แต เราจะสูญเสีย
สิทธิ์ในการเปน Host หรือจะทําอะไรในฐานะ Host ไมไดอีก นอกจากคนท่ีเรามอบสิทธิ์ใหนั้นจะ
ต้ังเรากลับเปน Host เหมือนเดิม วิธีต้ังคนอื่นเปน Host สามารถทําไดดังนี้   คลิกท่ี Participants 
ท่ีแถบควบคุมดานลาง 
 

 
 - แถบ Participants จะเปดข้ึนมาทางดานขวา ใหเล่ือนเมาสไปวางเหนือรายช่ือผูประชุมท่ี
ตองการต้ังเปน Host จะมีปุมคําส่ังปรากฏข้ึนมา ใหคลิกท่ีปุม More 

   
  - จะมีเมนูเพิ่มเติมข้ึนมา ใหคลิกท่ีเมนู Make Host 



 
- จะมีปอปอัปถามวา ตองการกําหนดใหผูประชุมรายนี้เปน Host หรือไม ใหคลิกปุม Yes ผู
ประชุมคนท่ีเราเลือกก็จะกลายเปนโฮสตทันที 

 

 
มติท่ีประชุม รับทราบ 
 
   
ปดประชุมเวลา 16.00 น. 
ผูจดรายงานการประชุม  นางสาวณัฏฐพัชร  คลายสมบัติ 
 
 
 
 

ประมวลภาพผูเขารวมการประชุมการจัดการความรูประจําปการศึกษา 2564 
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