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Knowledge Management 

สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก



บทน ำ 
    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก จัดตั้ง
ขึ้น ตำมกฎกระทรวงที่ประกำศในรำชกิจจำนุเบกษำ เล่ม 123 ตอนที่ 118 เมื่อวันที่ 27 พฤศจิกำยน 2549 
เรื่องกำรจัดตั้งส่วนรำชกำรในมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก กระทรวงศึกษำธิกำร พ.ศ. 2549 ว่ำ
ด้วยกำรแบ่งส่วนรำชกำรของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ภำยหลังจำกที่มหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคลตะวันออกได้แยกจำกมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยี
รำชมงคล ตำมพระรำชบัญญัติมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล พ.ศ. 2548 

    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 
โดยรวมเป็นหน่วยงำนที่มีหน้ำที่ให้กำรบริกำรสนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัย ได้แก่ งำนห้องสมุด งำน
เทคโนโลยีสำรสนเทศและงำนโสตทัศนศึกษำเข้ำด้วยกัน เพื่อบริหำรจัดกำรทรัพยำกรสำรสนเทศและ
บริกำรอย่ำงมีประสิทธิภำพ ท ำหน้ำที่บริหำรจัดกำรและส่งเสริมกำรใช้เทคโนโลยีและทรัพยำกรสำรสนเทศทุก
รูปแบบ เพ่ือสนับสนุนกำรจัดกำรศึกษำ กำรเรียนกำรสอนและกำรวิจัย รวมถึงให้บริกำรแก่ประช ำชนและ
ชุมชนแวดล้อมด้วยเทคโนโลยีสำรสนเทศที่ทันสมัย รวดเร็ว ถูกต้องและครบถ้วน 

    ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก เป็น
หน่วยงำนที่สนับสนุนภำรกิจของมหำวิทยำลัยฯ เพ่ือให้บรรลุภำรกิจของมหำวิทยำลัยฯ รวมทั้งเพ่ือปฏิบัติตำม
ภำรกิจภำยใต้หน่วยงำนที่ก ำกับดูแล มหำวิทยำลัยฯ ได้มีนโยบำยในกำรน ำกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้มำ
เป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำบุคลำกร เพ่ือให้บุคลำกรมีควำมรู้ ควำมสำมำรถและสมรรถนะที่เหมำะสมกับกำร
ปฏิบัติงำนของ แต่ละบุคคล เพ่ือผลักดันมหำวิทยำลัยฯ ให้บรรลุเป้ำหมำย และบรรลุวิสัยทัศน์ของ
มหำวิทยำลัยฯ ต่อไป โดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้อย่ำง
ต่อเนื่อง เพ่ือให้บุคลำกรได้รับกำรพัฒนำศักยภำพอย่ำงต่อเนื่องด้วยกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  

    ในปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก ได้ด ำเนินกำรตำมแผนจัดกำรควำมรู้ โดยมีขั้นตอนและผลกำรด ำเนินงำน ดังต่อไปนี้ 

    1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ 
     โดยส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก ได้
แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมค ำสั่งที่ 005 / 2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรกำรจัดกำร
ควำมรู้ (KM) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 โดยมีผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็น 
ประธำน (CKO) Chief Knowledge officer และมีผู้บริหำร เป็น คณะกรรมกำรอ ำนวยกำร ร่วมกับบุคลำกร
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน บุคลำกรของหน่วยงำนทุกคน ร่วมเป็นคณะกรรมกำรด ำเนิน
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
  



    2. ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ในปีงบประมำณที่ผ่ำนมำ  
     คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ทบทวนผลกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ใน ปีกำรศึกษำ 
2563 ที่ผ่ำนมำ เพ่ือเป็นแนวทำงในกำรจัดท ำแผนจัดกำรควำมรู้ในปีงบประมำณ 2564 โดยองค์ควำมรู้ที่
ด ำเนินกำรในปีกำรศึกษำ 2563 ประกอบไปด้วย องค์ควำมรู้เรื่อง กำรใช้งำนระบบอีเมลของมหำวิทยำลัยฯ 
และแอปพลิเคชั่นที่ให้บริกำรจำกอีเมลของมหำวิทยำลัย 

    3. ก ำหนดนโยบำยกำรด ำเนินงำนในปีงบประมำณ 2565  
     คณะกรรมกำรกำรจัดกำรควำมรู้ ได้ทบทวน และศึกษำผลกำรด ำเนินงำนที่ผ่ำนมำ รวมถึง
แนวทำงกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ และได้ก ำหนดนโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้เสนอต่อคณะกรรมกำรประจ ำ
ส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยมีนโยบำย ดังนี้ 
     3.1 ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ น ำกระบวนกำรกำรจัดกำรควำมรู้มำใช้พัฒนำ
บุคลำกรและให้เป็นส่วนหนึ่งของกำรปฏิบัติงำน โดยจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรฯ เพ่ือ
เป็นแนวทำงในกำรด ำเนินกำร 
     3.2 เสริมสร้ำงบรรยำกำศให้เอ้ือต่อกำรน ำกำรจัดกำรควำมรู้มำเป็นเครื่องมือในกำรพัฒนำ
บุคลำกรและพัฒนำงำนของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
     3.3 ส่งเสริมให้บุคลำกำรมีควำมรู้ ควำมเข้ำใจในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้สำมำรถ
ด ำเนินกำรได้อย่ำงถูกต้อง สำมำรถจัดท ำแผน ด ำเนินกำรตำมแผน และรำยงำนผลได้อย่ำงถูกต้อง 

ควำมหมำย / บริบท แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan)  
 กำรจัดกำรองค์ควำมรู้ เป็นเครื่องมือหนึ่งที่ใช้จัดกำรกระบวนกำรเรียนรู้ที่เกิดขึ้นจำกกำรปฏิบัติงำนเพ่ือให้
ได้มำซึ่งข้อมูลและน ำมำประมวลผลเป็นสำรสนเทศที่เป็นควำมรู้ พัฒนำควำมรู้ให้ทันสมัย เหมำะสมรวบรวม
เป็นแหล่งขุมปัญญำ และน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนกำรเผยแพร่ควำมรู้ให้กับ
ผู้สนใจทั่วไป 
    เป้ำหมำย KM : เพ่ือกำรน ำควำมรู้ไปใช้ประโยชน์ 
    ประโยชน์ KM : 1. พัฒนำคน (เพ่ิมศักยภำพ) 
          2. พัฒนำงำน (สร้ำงสรรค์นวัตกรรม) 
          3. พัฒนำองค์ควำมรู้ (มี/ใช้/รักษำ) 
 จัดกำรควำมรู้ที่มีอยู่แล้วและที่เกิดขึ้นในขณะปฏิบัติงำนทั้งที่เป็นควำมรู้ที่ส ำคัญและเป็นปัญหำที่ต้องน ำกำร

จัดกำรองค์ควำมรู้มำช่วย และด ำเนินกิจกรรมต่ำง ๆ เพื่อให้ได้มำซึ่งองค์ควำมรู้ (Knowledge Assets) มีกำร
รักษำ พัฒนำให้ทันสมัย และน ำควำมรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร ตลอดจนกำรเผยแพร่ควำมรู้ 
ดังกล่ำวสู่บุคลำกร  

    หลักกำร  
     1.  เชื่อมโยงยุทธศำสตร์ (กำรบริหำรองค์กรอย่ำงมีธรรมำภิบำล)  



    2  น ำไปใช้ได้จริงเหมำะสมกับงำนและได้จำกกำรปฏิบัติงำนประจ ำ (ควำมชัดเจนของวิธีกำร /
ขั้นตอน/กระบวนกำร/ผลผลิต/วัดได้)  
    .3 ตอบสนองเป้ำหมำย เพ่ือเพ่ิมระดับควำมพึงพอใจของผู้ใช้บริกำร  
    4 ไม่จ ำกัดรูปแบบ เพ่ือให้ได้มำซึ่งวิธีกำร/แนวปฏิบัติที่ดี ที่สนับสนุนกำรบริกำรที่ดี  
     เป้ำหมำย  
    1. พัฒนำควำมรู้ (Create/Leverage) : กำรพัฒนำควำมรู้เชิงปฏิบัติกำร  
    2. พัฒนำกำรปฏิบัติงำนและคุณภำพของงำน และกำรบริกำร  
    3. เพ่ือถ่ำยทอดและเผยแพร่ควำมรู้ 
 

 



 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) 
ประจ ำปีกำรศึกษำ พ.ศ. 2564 



RT-KM1 กำรจ ำแนกองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรผลักดันตำมประเด็นยุทธศำสตร์ของส่วนรำชกำร1 
ชื่อหน่วยงำน  ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคลตะวันออก 

ประเด็นยุทธศำสตร์ เป้ำประสงค์ ตัวช้ีวัด (KPI) เป้ำหมำยของตัวชี้วัด องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นต่อกำรปฏิบัติรำชกำร 
พัฒนำระบบกำรบริหำร
จัดกำรเพ่ือมุ่งสู่กำรเป็น
องค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดย
ใช้ IT  แบบรวมศูนย์ 

พัฒนำระบบให้บริกำร
อิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) 

บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร 
สำมำรถใช้ระบบกำร
ประชุมออนไลน์ ได้ 
ร้อยละ 100 

คู่มือกำรให้บริกำรและ
กำรใช้งำนระบบห้อง
ประชุมออนไลน์ 

กำรใช้อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ และระบบ
เทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฎิบัติงำน   

 

  

                                                           
 



RT-KM2 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT  แบบรวมศูนย์ 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฎิบัติงำน 
ตัวชี้วัด (KPI) : บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร สำมำรถใช้ระบบกำรประชุมออนไลน์ ได้ร้อยละ 100 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด : คู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์ 
ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำยเหตุ 

1 กำรบ่งชี้ควำมรู ้
-  แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
-  ประชุมและวิเครำะห์ SWOT 
-  ระดมควำมคิดและค้นหำควำมรู้ เชื่อมโยงกับ
ข้อมูลอื่นๆ ของหน่วยงำน 
-  คัดเลือกองค์ควำมรูเ้รื่อง  กำรกำรสืบค้น
ฐำนข้อมูลออนไลน ์

มกรำคม 
2565 

ประเด็นองค์
ควำมรู้ที่

ตอบสนองต่อ
ประเด็น

ยุทธศำสตร์ของ
มหำวิทยำลยั 

ได้หัวข้อองค์
ควำมรู้ที่จะ
น ำมำพัฒนำ

ระบบ
ให้บริกำร

อิเล็กทรอนิกส์ 
(e-Service) 
จ ำนวน 1 

เรื่อง 

บุคลำกรของ
ส ำนักวิทยบริกำร

ฯ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  

2 กำรแสวงหำควำมรู้ 
- ถ่ำยทอดองค์ควำมรู้และแนวปฎบิัติที่ดีจำกกำร
จัดกำรควำมรู้ในปีกำรศึกษำ 2562 
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับคณะกรรมกำรหรือผู้มี
ประสบกำรณ์ตรง (Tacit Knowledge) 

มกรำคม 
– 

มีนำคม 
2565 

จ ำนวนครั้งใน
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

2 ครั้ง บุคลำกรของ
ส ำนักวิทยบริกำร

ฯ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  



RT-KM2 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT  แบบรวมศูนย์ 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฎิบัติงำน 
ตัวชี้วัด (KPI) : บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร สำมำรถใช้ระบบกำรประชุมออนไลน์ ได้ร้อยละ 100 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด : คู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์ 
ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำยเหตุ 

3. กำรจัดคกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 
- คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  รว่มกันจัดกำร
ควำมรู้ให้เป็นระบบ โดยวิเครำะหแ์ละคัดแยกควำมรู้
เป็นประเด็นต่ำงๆ เพื่อให้ง่ำยต่อกำรเข้ำถึงและ
น ำไปใช้ 

เมษำยน 
2565 

จ ำนวนควำมรู้ที่
ผ่ำนกำรจดักำร
ควำมรู้ให้เป็น
ระบบ 

1 องค์ควำมรู้ บุคลำกรของ
ส ำนักวิทยบริกำร

ฯ 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  

4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ 
- คณะกรรมกำรเลือกแนวปฎิบัติทีด่ีและจดัท ำคู่มือ
กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อให้สะดวกตอ่กำรน ำไป
เผยแพร่และใช้งำน มีควำมสมบรูณ์ ถูกต้องและ
น่ำเชื่อถือ 

เมษำยน – 
พฤษภำคม 

2565 

คู่มือกำรจัดกำร
ห้องประชุม
ออนไลน ์

1 เล่ม บุคลำกร
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู้ 

ส ำนักวิทยบริกำรฯ 

  

5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ 
-  อบรมและถ่ำยทอดควำมรู ้
- เผยแพร่ควำมรู้ผ่ำนหนำ้เวบไซต ์
- เผยแพร่ควำมรูผ้่ำน Social Media 

มีนำคม 
– 

พฤษภำคม 
2565 

จ ำนวนช่อง
ทำงกำรเข้ำถึง
ควำมรู ้

2 ช่องทำง บุคลำกร
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู ้

  



RT-KM2 แผนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM Action Plan) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ชื่อหน่วยงำน : ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ประเด็นยุทธศำสตร์ : พัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรเพื่อมุ่งสู่กำรเป็นองค์กรที่มีสมรรถนะสูงโดยใช้ IT  แบบรวมศูนย์ 
องค์ควำมรู้ที่จ ำเป็น (K) : กำรใช้ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศในกำรปฎิบัติงำน 
ตัวชี้วัด (KPI) : บุคลำกรส ำนักวิทยบริกำร สำมำรถใช้ระบบกำรประชุมออนไลน์ ได้ร้อยละ 100 
เป้ำหมำยของตัวชี้วัด : คู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์ 
ล ำดับ กิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ระยะเวลำ ตัวชี้วัด เป้ำหมำย กลุ่มเป้ำหมำย ผู้รับผิดชอบ สถำนะ หมำยเหตุ 

6 กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู ้
- จัดให้มีเวทีกำรแลกเปลีย่นเรยีนรู้แก่บุคลำกรหรื
อน ำควำมรู้เข้ำสู่เวทีแลกเปลีย่นเรยีนรู้เพื่อให้เกิด
กำรน ำควำมรู้ไปใช้อย่ำงแพร่หลำย 

มีนำคม 
– 

พฤษภำคม 
2565 

 จ ำนวนครั้งของ
กำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

1 ครั้ง บุคลำกร
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู ้

  

7 กำรเรียนรู้ 
-  บุคลำกรสำมำรถน ำคูม่ือมำสนบัสนุนกำร
ปฎิบัติงำนได ้

 จ ำนวนคู่มือกำร
ให้บริกำร กำร
ใช้งำนระบบ
ห้องประชุม
ออนไลน ์

1 เล่ม บุคลำกร
มหำวิทยำลยั
เทคโนโลยีรำช
มงคลตะวันออก 

คณะกรรมกำร
จัดกำรควำมรู ้

  

 
ผู้ทบทวน...................................................................... 

( นำงสำวกวีพร บุญญำวำนิชย์) 
หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร 

....13......./..พ.ย........../.. 2564....... 

 
ผู้อนุมัติ..................................................................... 

นำยอุโฆษ แปลงประสพโชค 
ผู้อ ำนวยกำรส ำนกัวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

....13......./..พ.ย........../.. 2564........ 
 



แนวปฎิบัติที่ดี 

กำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน ์

หลักกำรและเหตุผล 

         กำรจัดกำรควำมรู  (Knowledge Management) เปนเครื่องมือส ำคัญในกำรรวบรวมและ
จัดระบบองคควำมรูหรือวิธีปฏิบัติที่มีคุณคำและจ ำเปนตอกำรปฏิบัติงำนขององคกร ทั้งควำมรูที่มีกำรบันทึกใน
รูปแบบของ เอกสำรและควำมรูที่เกิดจำกถำยทอดประสบกำรณหรือควำมเชี่ยวชำญเฉพำะบุคคล เพ่ือใหบุคลำกร
ในองคกรสำมำรถเขำถึงและน ำองคควำมรู ซึ่งเปนแนวปฏิบัติที่ดีมำใชประโยชนในกำรปฏิบัติงำนให เกิด
ประสิทธิภำพ เกิดกำรแลกเปลี่ยนเรียนรูภำยในองคกรอยำงตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนกำรพัฒนำไปสูกำรเปนองคกร
แหงกำรเรียนรู (Learning Organization) และบุคลำกรสำมำรถน ำควำมรูไปใชประโยชนไดอยำงสูงสุด แนวคิด
ส ำคัญคือกำรมีควำมรูที่จ ำเปนตอกำรปฏิบัติงำน มีกำรเรียนรูและพัฒนำอยำงตอเนื่อง ชวยใหบุคลำกรสำมำรถ
ปฏิบัติงำนไดอยำงมีประสิทธิภำพและสำมำรถสนับสนุนกำรขับเคลื่อนกำรพัฒนำส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยี
สำรสนเทศตำมยุทธศำสตรกำรเพ่ิมมูลค่ำของกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ตำมแนวทำง Thailand 4.0 และ Digital 
Universityเพ่ือกำรบรรลุเปำหมำยที่ก ำหนดไวได ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงตระหนักถึงควำมส ำคัญของกำรน ำกำร
จัดกำรควำมรู มำใชเปนเครื่องมือในกำรพัฒนำระบบกำรให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (e-Service) จึงไดด ำเนินกำร
จัดกำรควำมรูภำยในหนวยงำนอยำงตอเนื่อง 
        โดยกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 ส ำนักวิทยบริกำรฯ จึงได้ก ำหนดก ำหนด

องค์ควำมรู้ กำรพัฒนำระบบให้บริกำรอิเล็กทรอนิกส์ (E-Service) หัวข้อกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้อง

ประชุมออนไลน์ 

วัตถุประสงค ์
        1. เตรียมควำมพร้อมสู่กำรเพ่ิมมูลค่ำกำรบริกำรผ่ำนอิเล็กทรอนิกส์ 
        2. บุคลำกรสำมำรถใช้ระบบกำรประชุมออนไลน์ได้ 
        3. บุคลำกรผู้รับผิดชอบสำมำรถติดตั้งอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับกำรประชุมได้อย่ำงมี
ประสิทธิภำพ 

  



ก ำหนดหน้ำที่และควำมรับผิดชอบ 
       โดยแบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ  ระดับสูงสุด ระดับนโยบำย และระดับปฏิบัติกำร 
         1. ระดับสูงสุด มีหน้ำที่ ควบคุม ก ำกับ ดูแลติดตำมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ 
          ผู้รับผิดชอบ 
          - ผู้อ ำนวยกำรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
         2. ระดับนโยบำย มีหน้ำที่  
          - ก ำหนดนโยบำยและแนวทำงในกำรจัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้ 
          - สนับสนุน ส่งเสริมให้บุคลำกรด ำเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
          ผู้รับผิดชอบ 
          - รองผู้อ ำนวยกำรทุกท่ำน   
          3. ระดับปฎิบัติกำร มีหน้ำที่  
          - จัดท ำแผนกำรจัดกำรควำมรู้และด ำเนินกำรตำมแผน 
          - รำยงำนผลกำรด ำเนินงำนและประเมินผลเพื่อปรับปรุงแก้ไขแผนกำรด ำเนินงำน 
          - รวบรวมควำมรู้ที่ได้จำกกำรจัดกำรควำมรู้ซึ่งเป็นแนวปฎิบัติที่ดีมำปรับใช้ให้เป็นประโยชน์ 
           ต่อกำรปฎิบัติงำนจริง 
          ผู้รับผิดชอบ 
          - หัวหน้ำส ำนักงำนผู้อ ำนวยกำร หัวหน้ำงำน และบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ทุกท่ำน 

ขั้นตอนกำรด ำเนินงำนกำรจัดกำรควำมรู้ 
       เพ่ือใหกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรูของส ำนักวิทยบริกำรฯ  มีทิศทำงและรูปแบบเปนไปตำมเปำ
หมำยจึงไดก ำหนดรูปแบบกระบวนกำรจัดกำรควำมรูใหเหมำะสมเขำกับวัฒนธรรมขององคกร โดยในปกำรศึกษำ 
2564 ไดก ำหนดรูปแบบของกระบวนกำรจัดกำรควำมรูออกเปน 7 ขั้นตอน สรุปไดดังนี้ 
        ขั้นตอนที่ 1 กำรบ่งช้ีควำมรู้ 

         1. แต่งตั้งคณะกรรมกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำนักวิทยบริกำรฯ ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
ส ำนักวิทยบริกำรฯ แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ตำมค ำสั่งส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ที่ 
005/2564 เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  (KM) ประจ ำปีกำรศึกษำ 2564 
        2. กำรคัดเลือกประเด็นควำมรู้เพ่ือจัดกำรควำมรู้ 
        คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ส ำรวจองค์ควำมรู้ที่จ ำเป็นจะสำมำรถผลักดันประเด็นยุทธศำสตร์
ของส ำนักวิทยบริกำรฯ โดยคัดเลือกด ำเนินกำร คือ “กำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์” 

  

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 1/2564 

กำรคัดเลือกประเด็นควำมรู้เพื่อจัดกำรควำมรู้  

เมื่อวันที่ 19 มกรำคม 2565 

        ขั้นตอนที่ 2 กำรแสวงหำควำมรู้ 
         ผู้บริหำรและบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรฯ ร่วมก ำหนดแนวทำงกิจกรรมตำมวงจรกำรจัดกำร
ควำมรู้  
        1. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม (Transition and behavior management) จัดบรรยำกำศที่ท ำงำน
ให้มีบรรยำกำศผ่อนคลำยและเพ่ิมมุมส ำหรับพักผ่อนระหว่ำงกำรท ำงำนเพ่ือใช้เป็นพ้ืนที่ในกำรพูดคุยปรึกษำปัญหำ
หำรือในปัญหำที่เกิดขึ้นระหว่ำงกำรท ำงำนและเปิดโอกำสให้บุคลำกรในหน่วยงำนได้ช่วยกันออกควำมคิดเห็นใน
กำรก ำหนดเป้ำหมำยขององค์กรหรือกำรให้บริกำต่ำงๆ โดยกำรสนับสนุนและผลักดันของผู้บริหำร จำกในอดีต
บุคลำกรแต่ละส่วนงำนเมื่อมำปฎิบัติงำนในช่วงเช้ำจะเข้ำนั่งประจ ำที่ก็มีกำรปรับเปลี่ยนมำเป็นนั่งจิบกำแฟหรือนั่ง
พูดคุยปรึกษำหำรือในเรื่องของงำนที่ผ่ำนมำว่ำมีควำมบกพร่องในกำรบริกำรด้ำนใดบ้ำงและจะแก้ไขอย่ำงไร 



        2. กำรสื่อสำร (Communication) กำรแลกเปลี่ยนข้อมูลของบุคลำกรแต่ละส่วนงำนของส ำนัก
วิทยบริกำรฯ อำศัยสื่อสังคมออนไลน์เข้ำมำช่วยในกำรสื่อสำร อำทิเช่น Facebook Line เป็นต้น ในกำรสื่อสำร
เบื้องต้นหรือกำรประชำสัมพันธ์ข่ำวสำรต่ำงๆ 
        3. กระบวนกำรและเครื่องมือ ซึ่งเป็นกระบวนกำรหลักๆ ในกำรจัดกำรควำมรู้มี 7 กระบวนกำร
โดยจะกล่ำวถึงรำยละเอียดในกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ (KM process) ส่วนนี้ เป็นแกนหลักของกำรจัดกำร
ควำมรู้ทั้งหมด และเปิดเวทีส ำหรับแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge forum) นั้นคือให้บุคคลำกรภำยในองค์กร
สับเปลี่ยนหมุนเวียนขึ้นไปบรรยำยและแนะน ำเทคนิคต่ำงๆ ในกำรเข้ำร่วมประชุมออนไลน์   
 

 
ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 2/2564 

กำรคัดเลือกประเด็นควำมรู้เพื่อจัดกำรควำมรู้ 

เมื่อวันที่ 17 กุมภำพันธ์ 2565 
  



 
ภำพกำรประชุมคณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ครั้งที่ 3/2564 

กำรคัดเลือกประเด็นควำมรู้เพื่อจัดกำรควำมรู้ 

เมื่อวันที่ 22 มีนำคม 2565 
 

        ขั้นตอนที่ 3 กำรจัดกำรควำมรู้ให้เป็นระบบ 

       1. บ่งชี้ควำมรู้เป็นกำรค้นหำว่ำ ควำมรู้ที่ส ำคัญ ต่อกำรบรรลุเป้ำหมำย คืออะไรอยู่ที่ใคร ยังขำด
ควำมรู้อะไร ในขั้นตอนนี้ทำงส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้ใช้วิธีกำรระดมสมอง (Brainstorming) 
พบว่ำ บุคลำกรส่วนมำกยังขำดทักษะในกำรใช้งำนระบบกำรประชุมออนไลน์ เนื่องจำกเจ้ำหน้ำที่ในแต่ละท่ำนมี
ควำมเชี่ยวชำญในแต่ละด้ำนที่แตกต่ำงกัน ท ำให้มักจะเกิดปัญหำทุกครั้งที่มีกำรประชุมในรูปแบบออนไลน์ขึ้น อำทิ
เช่น พูดแล้วเสียงไม่ออก หรือ ไม่ได้ยินเสียงในกำรประชุม กำรมีเสียงรบกวนระหว่ำงประชุมเนื่องจำกกำรต่อ
อุปกรณ์ท่ีผิดพลำด หรือกำรตั้งค่ำต่ำงๆ ของอุปกรณ์ท่ีใช้ในกำรประชุม มี  
       2. กำรสร้ำงและแสวงหำควำมรู้เป็นกำรหำวิธีในกำรดึงเอำควำมรู้จำกแหล่งต่ำง ๆ เช่น เว็บไซต์ 
ตัวบุคคล ผู้ให้บริกำร ในกระบวนนี้ได้น ำเอำกระบวนกำรในกำรสร้ำงควำมรู้ที่เกิดจำกกำรผสมผสำนระหว่ำง
ควำมรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit knowledge) คือเทคนิคกำรสืบค้นสำรสนเทศจำกเอกสำร ต ำรำต่ำง ๆ และควำมรู้ที่ฝัง
ลึกอยู่ในตัวบุคคล (Tacit knowledge) คือควำมรู้ที่ได้จำกตัวบุคคล ซึ่งประกอบด้วย 4 กระบวนกำร  คือ 
        - Socialization คือกำรสร้ำงควำมรู้ด้วยกำรแบ่งปันประสบกำรณ์ โดยกำรจัดอบรมเชิง
ปฏิบัติกำร เรื่อง กำรใช้งำนระบบประชุมออนไลน์  ส ำหรับบุคลำกรส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ซึ่ง
เป็นกำรถ่ำยทอดเรื่องรำวประสบกำรณ์ และเทคนิคที่แต่ละคนมีควำมเชี่ยวชำญให้แก่สมำชิกในองค์กรได้เรียนรู้ไป
พร้อม ๆ กัน   
        - Externalization คือ กำรน ำควำมรู้ในตัวบุคคล แปลงเป็นควำมรู้ที่สำมำรถจับต้องได้หรือ
เป็นลำยลักษณ์อักษร คือกำรจัดท ำคู่มือกำรใช้งำนระบบ Zoom Application 



        - Combination คือ กำรผสมผสำนควำมรู้ที่ชัดแจ้งมำรวมกัน นั้นคือกำรน ำเอำควำมรู้ด้ำน
กำรใช้งำนเครื่องมือต่ำงๆ กำรต่อเชื่อมอุปกรณ์เพ่ือใช้ในกำรประชุมออนไลน์   
        - Internalization คือ กำรน ำควำมรู้ที่ได้มำใหม่ไปใช้ปฏิบัติหรือลงมือท ำจริง ๆ นั้นคือ 
น ำเอำเล่มคู่มือคู่มือกำรใช้งำนระบบ Zoom Application ทั้งในบทบำทของผู้เข้ำร่วมประชุม ผู้รับผิดชอบระบบ
กำรประชุม และกำรต่อเชื่อมอุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์ส ำหรับกำรกำรประชุมโดยเผยแพร่ใน Website Fan page 
Facebook   
         3. กำรจัดควำมรู้ให้เป็นระบบ เมื่อได้เนื้อหำควำมรู้มำแล้วต้องมีกำรแบ่งประเภทควำมรู้จัดท ำ

สำรบัญเพ่ือ ให้กำรเก็บรวบรวมและกำรค้นหำได้ง่ำย สะดวกและรวดเร็ว ในขั้นตอนนี้หลังจำกจัดอบรมเชิงปฏิบัติ

แล้วนั้น ได้จัดท ำเล่มคู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์ขึ้นมำโดยรวบรวมเอำเทคนิคและ

วิธีกำรกำรด ำเนินงำนของทุก ๆ คนที่ได้ร่วมกันถ่ำยทอดมำในรูปแบบเอกสำรและคลิปวีดีโอเผยแพร่หน้ำเวบไซต์ 

         4. กำรประมวลและกลั่นกรองควำมรู้ก่อนน ำเผยแพร่ เพ่ือไม่ให้ผู้ที่น ำควำมรู้ไปใช้สับสน 
รวมทั้งรูปแบบของข้อมูลเพ่ือควำมสะดวกในกำรป้อนเข้ำสู่ระบบ โดยกำรจัดประชุมและอภิปรำยตรวจสอบเล่ม
ควำมถูกต้องในกำรใช้ค ำกำรจัดวำงรูปแบบ   
         5. กำรเข้ำถึงควำมรู้ก ำหนดวิธีกำรกระจำยควำมรู้สู่ผู้ใช้โดยกำรจัดท ำเล่มคู่มือกำรคู่มือกำร
ให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์ทั้งรูปแบบรูปเล่มเอกสำรและไฟล์ดิจิทัล เผยแพร่ใน Website 
และ  Fan page Facebook 
         6. กำรแลกเปลี่ยนควำมรู้เป็นกำรจัดให้มีช่องทำงกำรถ่ำยทอดควำมรู้จำกผู้รู้เช่น ผู้รู้จัดท ำ

เอกสำรคู่มือ บันทึกประสบกำรณ์กำรปฏิบัติงำนส ำหรับผู้สนใจไว้ศึกษำเป็นต้น 

         7. กำรเรียนรู้ (Learning) เมื่อควำมรู้ขององค์กรมีกำรน ำไปใช้จนเกิดกำรเรียนรู้และเกิดองค์
ควำมรู้ใหม่กลับมำให้องค์กร โดยแลกเปลี่ยนแบ่งปันให้ผู้อ่ืน น ำไปใช้อีก กำรเรียนรู้เป็นส่วนส ำคัญในกำรท ำให้เกิด
องค์ควำมรู้ขององค์กรเพ่ิมขึ้น ซึ่งองค์กรจะมีวิธีกำรสนับสนุนให้เกิดกำรเรียนรู้ในระยะเริ่มต้นของกำรท ำโครงกำร
กำรจัดกำรควำมรู้ควรให้ควำมส ำคัญกับกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม กำรสื่อสำรและกำรให้ควำมรู้เรื่องกำรจัดกำร
ควำมรู้ก่อน เนื่องจำกทั้ง 3 องค์ประกอบนี้จะมีส่วนส ำคัญในกำรปรับสภำพบรรยำกำศขององค์กรให้ KM process 
เติบโตได้ในส่วนของกำรสื่อสำรและกำรให้ควำมรู้นั้นมีวิธีกำรมำกมำย จะโดยกำรอบรม หนังสือเวียนทำง web ก็
แล้วแต่ควำมเหมำะสมแต่ควำมยำกมันอยู่ที่ว่ำจะมีกิจกรรมอะไรบ้ำงที่จะท ำให้เกิดกำรปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 
บำงครั้งพฤติกรรมที่พึงประสงค์อำจจะมีแฝงอยู่แล้ว กำรประชุมคิดหำสำเหตุที่แท้จริงของปัญหำ ที่ประชุมจะต้อง
พยำยำมให้ช่วยกันคิดและแสดงควำมคิดออกมำดัง ๆ ควำมคิดของทุกคนจะถูกน ำขึ้นบนจอ ถ้ำบรรยำกำศกำร
ประชุมแบบนี้เกิดขึ้นบ่อย ๆ พฤติกรรมกำรเรียนรู้และแลกเปลี่ยนแบ่งปันจะกลำยเป็นส่วนหนึ่งของกำรท ำงำนไป
โดยไม่รู้ตัว เพรำะทุกคนจะกล้ำน ำเสนอ แบ่งปันควำมรู้ของตัวเองออกมำ คนที่ยังมีควำมรู้น้อยก็จะเรียนรู้เพ่ิมพูน
ควำมรู้เพื่อจะได้มีส่วนร่วมมำกข้ึน 



        ขั้นตอนที่ 4 กำรประมวลผลและกลั่นกรองควำมรู้ 
        คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้  น ำร่ำง คู่มือกำรกำรใช้งำน Zoom Cloud Meeting และ คู่มือกำร
เตรียมควำมพร้อมในกำรใช้งำนห้องประชุม  โดยคณะกรรมกำร ได้ท ำกำรสอบถำม และลงมือปฎิบัติ ตำมคู่มือ  
เพ่ือน ำมำปรับปรุงแก้ไขข้ันตอนกำรใช้งำนให้มีควำมถูกต้องและง่ำยต่อกำรใช้งำนเพ่ือปรับปรุงร่ำงคู่มือให้สมบูรณ์ 
        ขั้นตอนที่ 5 กำรเข้ำถึงควำมรู้ 

       เผยแพร่ คู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์  ดังนี้ 
        1. เผยแพร่ผ่ำนเวบไซต์ ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        2. เผยแพร่ผ่ำนสังคมออนไลน์ Facebook ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
        ขั้นตอนที่ 6 กำรแบ่งปันแลกเปลี่ยนควำมรู้ 

       ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ได้ด ำเนินกำรฝึกอบรมกำรใช้งำน ให้แก่บุคลำกรสำย
วิชำกำร สำยสนับสนุน และนักศึกษำ   

        ขั้นตอนที่ 7 กำรเรียนรู้ 

       คู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบห้องประชุมออนไลน์    

คุณค่ำต่อองค์กรจำกวิธีปฎิบัติที่ดี 
        จำกกำรด ำเนินกำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ ตั้งแต่ปี 2557 

จนถึงปัจจุบัน ส่งผลให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดี และเกิดกำรพัฒนำด้ำนต่ำงๆ ดังนี้ 

        1.  ด้ำนกำรพัฒนำบุคลำกร   กำรจัดกำรควำมรู้ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ
กระตุ้นให้บุคลำกรเข้ำมำมีส่วนร่วม และท ำงำนเป็นทีม ท ำให้เกิดวิธีปฏิบัติที่ดีในกำรปฏิบัติงำน ก่อให้เกิดกำร
พัฒนำควำมรู้ทักษะและศักยภำพในกำรปฏิบัติงำนอย่ำงเป็นระบบ สำมำรถน ำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ตำมวงจร
คุณภำพ PDCA ครบทั้งวงจร ไปใช้ในกำรปรับปรุง พัฒนำกำรปฏิบัติงำนของตนเองให้เกิดประสิทธิภำพ  
ประสิทธิผล และสร้ำงนวัตกรรมกำรให้บริกำรของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศได้อย่ำงต่อเนื่อง 
รวมทั้งสร้ำงวัฒนธรรมกำรเผยแพร่และเสริมสร้ำงควำมสัมพันธ์ที่ดีระหว่ำงบุคลำกรผู้ร่วมงำน 
        2. ด้ำนกำรพัฒนำงำน จำกกำรด ำเนินกิจกรรมกำรจัดกำรควำมรู้ ท ำให้เกิดกำรท ำงำนข้ำมสำย
งำนระหว่ำงบุคลำกรที่ปฏิบัติงำนในหน่วยงำน ของส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศ มีกำรปรับปรุงและ
พัฒนำกระบวนกำรปฏิบัติงำนในทุกๆ ด้ำนอย่ำงต่อเนื่องซึ่งจะเป็นกลไกขับเคลื่อนให้ส ำนักวิทยบริกำรและ
เทคโนโลยีสำรสนเทศพัฒนำกำรด ำเนินงำนให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่ก ำหนดไว้ 
         3.  ด้ำนกำรพัฒนำองค์กร ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศมีองค์ควำมรู้ที่เกิดจำกกำร
จัดกำรควำมรู้  ท ำให้สำมำรถรักษำองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญขององค์กรให้คงอยู่ รวมทั้งมีกำรน ำองค์ควำมรู้ไปต่อยอดให้
เกิดองค์ควำมรู้ใหม่ๆ ส่งผลให้เกิดนวัตกรรมที่มีประโยชน์ต่อผู้ใช้บริกำรและผู้ปฏิบัติงำน ซึ่งนับว่ำเป็นกลไกขับ



เคลื่อนที่ส่งผลให้ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้ และสนับสนุน ส่งเสริมให้
มหำวิทยำลัยก้ำวไปสู่กำรเป็นองค์กรแห่งควำมเป็นเลิศต่อไป 
        4.  ด้ำนกำรพัฒนำสังคม  นอกจำกกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือรักษำองค์ควำมรู้ภำยในของส ำนักวิทย
บริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศแล้ว ในบทบำทของกำรเป็นศูนย์กำรเรียนรู้ของมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีรำชมงคล
ตะวันออกและชุมชนภำคตะวันออก ส ำนักวิทยบริกำรและเทคโนโลยีสำรสนเทศยังค ำนึงถึงกำรจัดกำรควำมรู้เพ่ือ
รักษำองค์ควำมรู้ที่เป็นภูมิปัญญำท้องถิ่นไว้ให้แก่คนรุ่นหลัง รวมถึงเปิดโอกำสให้หน่วยงำนและชุมชนได้ใช้ควำมรู้ที่
จัดเก็บไปต่อยอด เช่น ควำมรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีสำรสนเทศ กำรพัฒนำปรับปรุงสิ่งสนับสนุนกำรเรียนกำรสอน 
กำรใช้งำนระบบห้องสมุดอัตโนมัติ กำรเขียนของบประมำณด้ำนเทคโนโลยีสำรสนเทศ เป็นต้น ก่อให้เกิดเป็น
ประโยชน์ต่อกำรเรียนรู้ของสังคมโดยรวม และพัฒนำไปสู่สังคมแห่งกำรเรียนรู้ต่อไป 

ผลลัพธ์และแนวโน้มของผลกำรด ำเนินงำน 
     จำกกำรที่ส ำนักวิทยบริกำรฯ ก ำหนดประเด็นควำมรู้ “คู่มือกำรให้บริกำรและกำรใช้งำนระบบ
ห้องประชุมออนไลน์”  นั้นท ำให้บุคลำกร สำมำรถน ำไปลดขั้นตอนและข้อจ ำกัด  ในกำรใช้บริกำรสำรสนเทศโดย
กำรประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสำรสนเทศและสื่อสังคมออนไลน์เพ่ือเพ่ิมช่องทำงในกำรเข้ำถึงสำรสนเทศ และเผยแพร่
องค์ควำมรู้สู่สำธำรณชน 

 



คูมือการใชงาน

ZOOM  

Cloud Meetings



วิธีการเขาใชงานโปรแกรม Zoom (ผานตัวโปรแกรม)

2

เมื่อทําการติดต้ังโปรแกรม zoom เรียบรอยแลว (ดาวนโหลดตัวติดต้ังไดที่ 

https://zoom.us/download) ใหทําการเรียกใชงานโปรแกรม แลวทําการ 

Sign in เพ่ือเขาใชงาน

การเขาใชงานโปรแกรมผานเว็บไซตใหเขาไปที่ https://zoom.us แลวทํา

การ Sign in เพ่ือเขาใชงาน

วิธีการเขาใชงานโปรแกรม Zoom

(ผานเว็บไซต)
การเขาใชงานโปรแกรม Zoom ดวย 

e-mail ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี

ราชมงคลตะวันออก @rmutto.ac.th 

โดยทําการเขาใชงานเดียวกัน

กับการเขา e-mail ของ Google



การเขาใชงานโปรแกรม Zoom

3

ใส e-mail ของ rmutto.ac.th

กรอก e-mail และ password

เพ่ือเขาใชงานโปรแกรม Zoom

1

2

3

4
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การเขาใชงานโปรแกรม Zoom

ขอมูลผูใช
สรางและจัดการการประชุม

ขอมูลการใชงานตาง ๆ
เก็บบันทึกการประชุมที่บันทึกไวบนคลาวด

ปรับแตงการต้ังคาหองประชุม
ขอมูลบัญชีและประเภทผูใช

การรายงานจํานวนการประชุมตาง ๆ

หลัก ๆ ในการใชงาน Zoom คือการ

สรางหองประชุม หัวขอท่ีใชงานบอย ๆ 

คือ Meetings และ Recordings

(ผานเว็บไซต)
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

1
2

3

Upcoming

จะเปนการสราง Schedule meetings 

(สรางหองประชุมลวงหนา)

สามารถกําหนดวัน และเวลาในการใชงานหอง

ประชุม เ ม่ือถึง วันและเวลาท่ีกําหนดหอง

ประชุมจะถูกเปดใหใชงาน

(ผานเว็บไซต)
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting
Topic: ต้ังชื่อหองประชุม

Description: ใสรายละเอียดตาง ๆ

When: ต้ังคาวันและเวลา
ในการประชุม

Duration: กําหนดเวลาใน
การใชงานหองประชุม

Recurring meeting:

หากมีการประชุมเวลาหัวขอเดิมหลายวัน ไมตอง

มาสรางหองประชุมหลาย ๆ หองไว                

ถาเลือกหัวขอนี้ระบบจะทําการสรางหองประชุม

ให 1 หอง สามารถใชงานไดตามวันเวลาที่กําหนด 

โดยไมตองมานั่งเปล่ียนเลขหองประชุมทุกวัน

Recurrence : สามารถเลือกไดวาจะซ้ําทุกวัน ทุกสัปดาห หรือ                  
ทุกเดือน

End date : หัวขอนี้จะไปสัมพันธกับหัวขอ When ดานบนวา             
จะต้ังเวลาจบการใชงานหองวันไหน สามารถเลือกต้ังคาได

ระบบจะเตือนวาถาเปนไอดีปกติจะใชงานหองประชมุไดแค 40 นาทีตอครั้ง

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting
Security: กําหนดรหัสผานสําหรับ
เขาหองประชุม

Waiting Room: สรางหองรับรองใหผูเขาประชุม (รอแอดมินดึงเขาหองประชุม)

Require authentication to join:

อนุญาตใหเฉพาะผูที่ Sign in เขา

ระบบเทานั้นถึงจะเขารวมประชุมได
Video: เปดกลองอัตโนมัติเมื่อเขาประชุม Host: เจาของหองประชุม

Participant: ผูเขารวมประชุม

Audio: เลือกระบบเสียงให

เปน Telephone and 

Computer Audio ไวเพ่ือใช
งานไดทั้งสองระบบ

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

Allow participants to join anytime : ให

ผูเขารวมประชุมเขาหองประชุมไดทุกเวลา

Mute participants upon entry: ปดเสียง

ผูเขารวมอัตโนมัติเมื่อเขาหองประชุม

Automatically record meeting on the local 

computer : บันทึกการประชุมอัตโนมัติลงในเคร่ือง

ที่ใชเปนเคร่ือง Host (เจาของหองประชุม)

Enable additional data center regions for 

this meeting: เปดใชงาน Data Center  

เพ่ิมเติม กรณีมีปญหาเก่ียวกับเครือขายของ 

Zoom เองApprove or block entry for users from 

specific countries/regions: อนุญาตหรือปดก้ัน

ผูใชในบางประเทศ

เมื่อต้ังคาเรียบรอยใหทําการบันทึกขอมูล

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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การสรางหองประชุม Meeting

เม่ือทําการบันทึกเสร็จสิ้นแลวระบบจะแจงรายละเอียด

ของการสรางหองประชุม Zoom มาใหตรวจสอบ             

ความถูกตอง เราสามารถแกไข หรือลบ ไดตลอดเวลา

สามารถเพ่ิมการประชุมนี้ลงในปฏิทินงาน เพ่ือให

แจงเตือนไดอีกดวย โดยปฏิทินจะมีของ Google, 

Yahoo และ Outlook

ลิงกของหองประชุมที่สรางขึ้นจะพิมพหรือคัดลอก 

URL นี้เพ่ือเขาประชุมก็ได

กด Copy Invitation จะแสดง Meeting ID และ 

Passcode หลังจากนั้นทําการ Copy สงใหกับ

ผูเขารวมประชุม ตามชองทางตางๆ ตอไป

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

การเพ่ิมหองประชุมเขาไปในปฏิทินใหกดที่ปุม 

ในที่นี้จะใชปฏิทินของ Google เมื่อเลือกแลวระบบจะใหทําการ Sign in 

เขาไปใน e-mail ที่ใชสรางหอง

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

การตรวจสอบสิทธิ์การเขาถึงบัญชีของ Google ใหทําการ 

กดปุมดําเนินการตอเพ่ือเขาใชงานปฏิทิน

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

เมื่อเขามาในปฏิทินแลวจะเห็นไดวามีประชุมที่เราได

สรางขึ้นมาถูกเพ่ิมเขามาตามวันและเวลาที่เราไดสราง

หองประชุมไวแลว

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

เมื่อทําการกลับมาที่หัวขอ Upcoming

แลวจะเห็นวามีหองประชุมที่ไดสรางไว

ปรากฏขึ้น

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

สามารถตรวจสอบหองประชุมที่เคยสรางไว

กอนหนานี้ไดในหัวขอ “Previous”

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

Personal Room จะเปนสวนที่

แสดงรายละเอียดของเจาของบัญชี

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

การเรียกดูบันทึกการประชุมใหไปท่ีหัวขอ Recordings 

ซ่ึงจะมีการบันทึกอยู 2 ประเภท ดังนี้

1. Cloud Recordings

การบันทึกบนคลาวดคือการบันทึก

การประชุมลงบนคลาวดฺเซิรฟเวอรซึ่ง

เราสามารถดาวนโหลดไฟลบันทึกการ

ประชุมนี้ออกมาไดในภายหลัง

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การสรางหองประชุม Meeting

การเรียกดูการบันทึกการประชุม Recordings

2. Local Recordings

เปนการบันทึกไฟลการประชุมลงในเคร่ือง

คอมพิวเตอรที่เราไดใชในการเปดหอง

ประชุม โดยที่ไฟลจะถูกบันทึกไวที่โฟลเดอร 

Documents  Zoom ของเคร่ืองไฟลที่
ถูกบันทึก จะมีไฟลที่เปนวิดีโอ และไฟลเสียง

ที่อยูของบันทึกการประชุม

(ผา่นเวบ็ไซต)์
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การเขาใชงานโปรแกรม Zoom

กรณีท่ีเขาใชงานผานตัวโปรแกรม ระบบจะมีขอความขึ้นมาวาจะทําการเรียกใชงาน Zoom จากตัวโปรแกรมหรือไม

ระบบจะทําการใหเราเปดโปรแกรม Zoom Meetings ขึ้นมาเพื่อใชงาน หากคร้ังตอไปเราไมอยากใหขอความนี้ขึ้นใหเราทํา

การเลือกในชอง อนุญาตให google.zoom.us เปดลิงกนี้ในแอปท่ีเชื่อมโยงทุกคร้ัง
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การเขาใชงานโปรแกรม Zoom

การเรียกใชงานโปรแกรม Zoom ผานหนาเว็บไซตจะขึ้นขอความดานลางใหกดเพ่ือทําการเปด

โปรแกรม Zoom ขึ้นมา หากยังไมไดติดต้ังโปรแกรมไวในเครื่องการกดปุม Launch Meeting ก็จะไม

เกิดอะไรขึ้น เพราะฉะนั้นควรตรวจสอบแลววาไดทําการติดต้ังโปรแกรมไวในเครื่องเรียบรอยแลว 

หากยังไมไดดาวนโหลดมาติดต้ัง ดานลางขอความมีลิงกสําหรับดาวนโหลดโปรแกรมไวใหดวย
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

สวนตาง ๆ ของโปรแกรม Zoom

Home ใชในการสรางหองประชุม

Chat ใชในการสนทนาพูดคุยกับผูอ่ืน 

หรือผูที่ไดบันทึกการติดตอไว

1 2 3

Meetings สามารถดูไดวามี

การสรางหองประชุมลวงหนา

ไววันไหนบางก่ีหอง

4
Contacts ใชในการบันทึก

กับผูที่ติดตอ

5

Search เปนสวนที่ใชคนหา

ขอความ แชท หรือผูติดตอ

6 Profile เปนสวนสําหรับ             

ต้ังคาตาง ๆ กับ ID 
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

เม่ือเขามาในโปรแกรม Zoom แลวจะพบ

หนาจอหลักของโปรแกรมซ่ึงจะมีสวนตาง ๆ 

ในการใชสําหรับการประชุม โดยจะอธิบาย

การใชงานในสวนของไอคอนตาง ๆ กอน ดังนี้

New Meeting  

สรางหองประชุมใชงานทันที

Join 

ใชเขารวมการประชุมกับหอง

ประชุมอ่ืน แตเราตองมี

Meeting ID และ 

รหัสผาน ของหองประชุมนั้น
Schedule 

ใชสําหรับสรางหองประชุม

ไวลวงหนา โดยสามารถ

กําหนดวัน เวลาและ

ต้ังคาสวนอ่ืน ๆ ไดอีก

Share screen 

ใชสําหรับการแชรหนาจอหรือ

ขอความ เอกสารในเคร่ือง

ใหกับผูอ่ืน เหมือนกับการ

ฉายสไลดใหกับผูอ่ืนไดเห็น
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

Chat

สวนของ Chat นี้จะเปนการมาสรางหองแชทเพ่ือสนทนา สงขอความ สงไฟล

และยังสามารถกําหนดความเปนสวนของหองแชทได
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

Meetings

สวนของ Meetings จะสามารถตรวจสอบไดวามีการสรางหองประชุมวันไหนบาง 

ตรวจเช็คจํานวนการประชุมและรายละเอียดตาง ๆ ลวงหนาไดในสวนของ Upcoming

แสดงลําดับหองประชุม

ที่สรางไวเรียงตามวันที่

แสดงรายละเอียดประชุมที่เลือก

ไว สามารถเร่ิมการประชุม  แกไข

หรือลบ หองประชุมได และยัง

สามารถคัดลอกรายละเอียดคํา

เชิญประชุมใหกับคนอ่ืนไดดวย
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom
Recorded

สวนของ Recorded จะเปนการดูบันทึกการประชุมท่ีเคยบันทึกเอาไว ท้ังท่ีบันทึกใน

คอมพิวเตอร หรือบันทึกในคลาวด ถามีการบันทึกไวเราสามารถเรียกดูบันทึกการ

ประชุมไดทันที

ที่อยูของไฟลที่เก็บไวใน

คอมพิวเตอร ถาบันทึกไว

ในคลาวนที่อยูจะถูกลิงก

ไปที่เว็บไซต



25

ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom
การคัดลอก Invitation

การคัดลอก invitation ทําไดงาย ๆ โดยการกด

และสามารถสงใหกับผูอ่ืนไดทาง e-mail, แชท ก็ไดโดยการกด Paste หรือ Ctrl+V

ชื่อผูเชิญประชุมหรือโฮส
ชื่อหองประชุมหรือ

หัวขอจัดการประชุม
วันเวลาที่ประชุม

ลิงกสําหรับการประชุม

เลขหองประชุมและ

รหัสผาน
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

ใชแสดงรายชื่อผูติดตอเปน

หมวดหมูตาง ๆ และแสดง

จํานวนของผูติดตอดวย
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

Search / Jump To

Search / Jump To จะเปนการ

คนหาสวนตาง ๆ ที่เราไดสรางไว 

เชน ผูติดตอ ขอความตาง ๆ

เมื่อกดเขามาแลวจะมีโหมดใหเลือก

คนหาดังรูป
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ใสรหัสผานของ e-mail 

การใชงานโปรแกรม Zoom

Profile

Profile เปนการต้ังคาตาง ๆ และแสดง

สถานะใหคนอ่ืนไดทราบวาไดอยูในสถานะ

ใด เชน Available, Away หรือ Do not 

disturb เรายังสามารถสลับบัญชี หรือ             

ลงชื่อออกไดจากตรงนี้อีกดวย

สวนที่สําคัญมากและควรทําทุกคร้ังหลังจากลงชื่อเขา

ใชแลว กอนเขาเร่ิมประชุมควร Check for Updates

กอนเสมอเพ่ือใหโปรแกรมไดทํางานอยาง

มีประสิทธิภาพและไมเกิดปญหาระหวางการประชุม
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การใชงาน  New Meeting

การสรางหองประชุมสามารถสรางขึ้นไดทันทีโดยสามารถกําหนดการใชงานใหเปดกลองทันที

เม่ือเขาหองประชุม และสามารถคัดลอก Meeting ID เพ่ือสงใหกับผูอ่ืนได 

เร่ิมเปดกลองทันทีเมื่อมีการประชุม

ใช PMI ในการเขาถึงหองประชุม

คัดลอก ID เพ่ือสงใหกับผูรวมประชุม

คัดลอกลิงกการเชิญเขาหองประชุม

ต้ังคา PMI

** ในการสรางหองประชุมปกติแลวระบบ

จะทําการสุมเลข 10 หลักเปนเลขที่หอง

ประชุม แตถาเราเลือก Personal meeting ID

(PMI) ใหเปนเลขที่หองประชุม ทุกคร้ังที่เราสราง

หองประชุมเลขหองประชุมก็จะเปนชุดเดิมเสมอ **
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การใชงาน Join

การเขารวมประชุมกับผูอ่ืน เราจําเปนตองรู Meeting ID ของหองประชุมนั้นดวย 

บางหองประชุมจะมีการตั้งรหัสผานดวยเพ่ือปองกันคนนอกเขาประชุมโดยไมไดรับอนุญาต

กรอก Meeting ID ของหองประชุมนั้น ๆ

ใสชื่อที่ตองการใหแสดงในหองประชุม

เลือกเพ่ือไมใหเปดเสียงอัตโนมัติ

การปดใชงานกลอง



31

การใชงานโปรแกรม Zoom
การใชงาน Schedule

การสรางหองประชุมลวงหนาจะสามารถกําหนดสวนตาง ๆ ลวงหนาได เชนเลือก

วัน เวลา ตั้งคาความปลอดภัยรวมถึงยังสามารถเชื่อมตอกับปฏิทินของ google 

ไดอีกดวย 

Topic: ต้ังชื่อหองประชุม

Start: กําหนดวันและเวลาในการเร่ิมประชุม

Duration: 

กําหนดระยะเวลาในการประชุมแตละคร้ัง

(เวอรชั่นฟรีใชงานได 40 นาที

Recurring: กําหนดใหหองประชุมที่สรางเกิดซ้ํา

ได เชน เม่ือสรางหองประชุมขึ้นมาแลวอยาก

ประชุมตอเนื่องในวันจันทร และอังคาร สามารถ

เลือกกําหนดตรง Recurring

Meeting ID: กําหนดเลขหองประชุม

Generate Automatically - สุมเลขหองประชุม 

Personal Meeting ID - ใชเลขหองประชุมเปน

เลขบัญชี

Security: ต้ังคาความปลอดภัย

Passcode กําหนดรหัสสําหรับเขาหองประชุม

Waiting Room สรางหองพักสําหรับผูเขารวมเมื่อแอดมินอนุญาตจึงจะ

เขาหองประชุมได

Only authenticated users can join:Sign in to Zoom กําหนดให     

ผูที่เขารวมประชุมตองทําการ ลงชื่อเขาใชงานซูมกอนเทานั้น
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การสรางหองประชุม Schedule

Video: กําหนดใหใครบางเปดกลองเมื่อ

เขาประชุม 

Host – เจาของหอง

Participants - ผูเขารวม
Audio: เลือกระบบเสียงวาจะใชแบบไหน สวนใหญจะ

เลือกใชทั้งโทรศัพทและคอมพิวเตอร

Calendar: เลือกปฏิทินใชงานสวนใหญจะใชของ Google

Allow participants to join anytime

ใหผูเขารวมสามารถเขาหองประชุมไดทุก

เวลา
Automatically record meeting เลือกบันทึกการประชุมอัตโนมัติ

- Locally บันทึกในเคร่ืองคอมพิวเตอรของเจาของหอง

- In the cloud บันทึกไวบนคลาวด
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การสรางหองประชุม Schedule

เมื่อทําการกด Save เพ่ือทําบันทึกสรางหองประชุมแลว ระบบจะให Sign in เขา e-mail ที่ไดทําการสรางหองประชุมไว
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การสรางหองประชุม Schedule

ปฏิทินจะแสดงรายละเอียดของหอง

ประชุมที่เราเพ่ิมเขามา ใหกด “บันทึก” 

เพ่ือดําเนินการตอ
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การใชงานโปรแกรม Zoom
การสรางหองประชุม Schedule

เมื่อเขามาในปฏิทินแลวจะเห็นไดวามีประชุม

ที่เราไดสรางขึ้นมาถูกเพ่ิมเขามาตามวันและ

เวลาที่เราไดสรางหองประชุมไวแลว
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การใชงานโปรแกรม Zoom

สามารถกลับมาท่ีตัวโปรแกรมตรวจสอบท่ีหัวขอ Meeting  Upcoming จะเห็นวามีหองประชุมท่ีสรางไว 
สามารถจัดการเริ่ม แกไขหรือคัดลอกการเชิญประชุมหองประชุมท่ีสรางไวจากตรงนี้ก็ได

สามารถคัดลอกลิงกการประชุมได

สามารถแกไขชื่อหองประชุม 

วันและเวลาในการประชุม
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เมื่อเขารวมประชุมจะมีตัวเลือกใหเลือกเขาใชงาน

ระหวางโทรศัพทกับคอมพิวเตอร

กด Join with Computer Audio เพ่ือเขารวมประชุม
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เม่ือเขามาแลวจะพบกับหนาจอหลักของโปรแกรม ซ่ึงในรูปนั้นไดทําการปดกลองไว จึงเห็นแคโลโกท่ีใชในการแสดงแทนการเปดกลองเทานั้น

ต้ังคาการใช เสียงไมค และ กลองวิดีโอ

การเปด / ปด เสียงไมค

การเปด / ปด กลองวิดีโอ

จํานวนผูเขารวมประชุม ชองแชท

การแชรหนาจอใหผูเขารวมประชุมเห็น 

เชน เอกสารการประชุม
บันทึกการประชุม

Emotion ออก / จบการประชุม
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เม่ือเขามาแลวจะพบกับหนาจอหลักของโปรแกรม ซ่ึงในรูปนั้นไดทําการปดกลองไว จึงเห็นแคโลโกท่ีใชในการแสดงแทนการเปดกลองเทานั้น

Microphone และ Speaker หากมีมากกวาหนึ่ง

ระบบจะขึ้นมาเพ่ิม ตองเลือกใหถูกวาระบบเสียงหรือ

ไมคที่ตอไวเปนตัวไหนที่ใชงานอยู

ตรวจสอบการทํางานของระบบเสียงและไมโครโฟน

เมื่อกด Test Speaker & Microphone จะแสดง

หนาตางขึ้นมาดังรูป จะมีทดสอบที่หูฟง หากไดยิน

เสียงปกติ กด Yes และทดสอบ Microphone
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เลือกกลองวิดีโอที่ตองการใชงาน กรณีที่มีมากกวา 1 ตัว

ใสภาพเปนพ้ืนหลัง

ใสฟลเตอรในวิดีโอ
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เจาของหอง (Host)

เจาของหอง (Host) สามารถควบคุม

การเปด/ปดไมค หรือ เปด/ปดกลอง

เจาของหอง (Host) สามารถดู

รายชื่อผูเขาประชุมได สามารถเชิญผูอ่ืนเขารวมประชุมไดจากที่นี่
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การใชงานโปรแกรม Zoom

ชองทางสําหรับสงขอความ รูปภาพ 

หรือไฟลใหกับผูเขาประชุมได
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เมื่อทําการกดบันทึกจะมีสัญลักษณ

แสดงบริเวณดานบนซายของจอวา

กําลังบันทึกอยู หากตองการหยุด

บันทึกชั่วคราวใหกด Pause หาก

ตองการหยุดบันทึกใหกด Stop

การบันทึกการประชุมสามารถทําได 2 แบบ

1. การบันทึกไวบนคลาวด Cloud Recordings

การบันทึกแบบนี้เมื่อจบการประชุมตองไปดาวน

โหลดไฟลบันทึกการประชุมจากเว็บไซตเอง

2. การบันทึกไวในเคร่ืองคอมพิวเตอร  การบันทึก

แบบนี้เมื่อจบการประชุมแลวระบบจะทําการแปลง

ไฟลวิดีโอและไฟลเสียงลงในเคร่ือง ตองรอใหแปลง

ไฟลเสร็จเรียบรอยกอนจึงจะปดเคร่ืองได 
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การแชรสกรีน (Share Screen) เปน

การแบงปนหนาจอใหผูรวมประชุม

เห็นเหมือนกับที่เราเห็นในจอของเรา 

โดย Host สามารถต้ังคาไดวาจะให

ใคร Share screen ไดบาง

เฉพาะเจาของหอง (Host) 

สามารถแชรหนาจอได 

ผูเขาประชุมทุกคน

สามารถแชรหนาจอได
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การใชงานโปรแกรม Zoom

กอนที่จะแชรสกรีนใหทําการเปดไฟลที่

จะแชรไวกอนจากน้ันกดท่ีแชรสกรีน

เ พ่ือทํ าการแชร  เ มื่ อกดแล วจะมี

หนาตางใหเลือกวาจะแชรอะไรใหผูเขา

ประชุมไดเห็น

หากตองการแชรไฟลที่เปนวิดีโอหรือสไลดที่มีเสียงใหเลือก Share 

sound และ Optimize for video clip ดวยเพ่ือใหผูเขารวมประชุม

ไดยินเสียง
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การใชงานโปรแกรม Zoom

เมื่อทําการแชรสกรีนสําเร็จ ผูเขาประชุม           

ทุกคนจะเห็นหนาจอที่ไดแชรใหและจะมี

แถบเมนูขึ้นมาบอกวาไดทําการแชรสกรีนอยู 

หากตองการหยุดแชรสกรีน

ใหกดที่ปุมสีแดงที่เขียนวา Stop Share 
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การใชงานโปรแกรม Zoom

ในกรณีท่ีไดทําการแชรสกรีนไปแลวแตยังไมได

ทําการกดบันทึกการประชุม ในเมนูเราจะเห็นวา

ไมมีปุม Record ใหกดที่ปุม More จะมีเมนูยอย

ขึ้นมาใหไดใชงานอีกในนั้นมีปุม Record ดวย

1
2
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การใชงานโปรแกรม Zoom

Meeting Information คือรายละเอียดของหองประชุม
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การใชงานโปรแกรม Zoom

View ใชสําหรับการจัดหนาจอแสดงผูเขารวม

ประชุม สามารถจัดไดหลายรูปแบบ เชน เต็มจอ 

เปนแกลเลอร่ี หรือเปนแถวแนวต้ังแนวนอน
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การใชงานโปรแกรม Zoom

หากตองการโอน Host ใหผูอ่ืนหรือสรางผูเขารวมอ่ืนเปนโฮสรวม Co-host

สามารถทําไดหลายวิธีโดยสามารถคลิกที่เมนูยอยของแตละคน จะเห็นคําวา

Make Host (โอนโฮส) Make Co-host (สรางโฮสรวม) อีกทั้งเรายังสามารถใชงาน

คําส่ังอ่ืน ๆ ไดดวย แตทําไดเฉพาะคนที่เปนโฮสเทานั้น

1

2
3
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การใชงานโปรแกรม Zoom

การโอน Host หรือสรางโฮสรวม ทําไดโดย คลิกขวา 

ที่รายชื่อของผูที่ตองการโอน Host จากนั้นใหกดปุม 

Make Host 1
2
3
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การใชงานโปรแกรม Zoom

กรณีที่ยังมีผูรวมประชุมอยูในหอง เจาของหองตองการ

ออกจากหองแตยังไมไดโอน Host ใหผูอ่ืน สามารถทํา

ไดโดยกด End เพ่ือเลือกตัวเลือก

หลังจากกด End ใหเลือกรายชื่อของผูที่ตองการโอน Host ให

หลังจากเลือกรายชื่อแลว ใหกด Assign and Leave เพ่ือโอนโฮส

ใหจึงจะสามารถออกจากหองประชุม



53

Thank you



คู่มือการเตรียมความพร้อม
ในการใช้งานห้องประชุม

(ห้องประชุมธิดาธาร)



ประกอบไปด้วย
1. อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์
2. การเชื่อมต่ออุปกรณ์
3. การประชุมด้วยโปรแกรม Zoom



อุปกรณ์โสตทัศนูปกรณ์



อุปกรณ์ภายในห้องประกอบด้วย

Power Mixer เป็นเครือ่งผสม
สญัญาณเสยีงพรอ้มภาคขยายเสยีงในตวั

เครือ่งมลัตมิเีดยีโปรเจคเตอร์



อุปกรณ์ภายในห้องประกอบด้วย

กลอ้ง Conference มไีมคแ์ละล าโพงในตวั ไมโครโฟน



อุปกรณ์ภายในห้องประกอบด้วย

เครือ่งคอมพวิเตอรโ์น้ตบุ๊ก
ตวัแปลง USB เป็นเสยีงระบบสเตอรโิอ

(ใชใ้นกรณีทีโ่น้ตบุ๊กมชี่องเสยีบหฟัูงรเูดยีว)



การเชื่อมต่ออุปกรณ์



การเชื่อมต่อ Power Mixer

เสียงอินพุตไมค์
เสียงเอาต์พุต2

4

6 9

1

5

73

8

1.  ปุ่มเพ่ิม/ลดเสียงไมค์
2.  ช่องเสียบไมค์
3.  ปุ่มเพ่ิม/ลดเสียงอินพุต
4.  ช่องเสียบอินพุต
5.  ปุ่มเพ่ิม/ลดเสียงรวม

6.  ช่องเสียบเอาต์พุต
7.  ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียงแหลม
8.  ปุ่มเพิ่ม/ลดเสียงทุ้ม
9.  เปิด/ปิด



การเชื่อมต่อเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์1

3

2

4

8

7

6

5

9
10

1.  เปิด/ปิด
2.  สลับไปแหล่งสัญญาณถดัไป
3.  หน้า Home ของโปรเจคเตอร์
4.  แสดงหน้าเมนู
5.  แสดงหน้าจอหลัก/แก้ไขความผิดเพี้ยนของภาพ
6.  เลื่อนกลับไปท่ีเมนูก่อนหน้า
7.  ปุ่มใส่ค่าปัจจุบัน (ปุ่มตกลง หรือ ย้อนกลับ)
8.  แก้ไขความบิดเบี้ยวแบบแนวตั้งในทิศทางแนวนอนของภาพท่ีฉาย
9.  สาย HDMI
10. สายปลั๊กไฟ



การเชื่อมต่อคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก4

5

1

3

2

6

7

1.  ตัวแปลง USB Sound
2.  สายเสียงออกล าโพง
3.  สายไมค์ต่อจาก Mixer
4.  สาย HDMI ต่อจากเครื่องมัลติโปรเจคเตอร์
5.  สาย LAN
6.  สายกล้อง Conference
7.  สายเมาส์



การประชุมด้วยโปรแกรม Zoom



ขั้นตอนการเปิดห้องประชุม
1. เปิด “เครื่องมัลติโปรเจคเตอร์”

2. เปิด “Power Mixer”

3. เปิด “เครื่องคอมพิวเตอร์โน้ตบุ๊ก”

4. เปิด “Zoom Application”

5. ตรวจสอบเสียงและ
เปิดกล้อง Zoom



การเข้าใช้งาน Zoom Application

ดับเบิ้ลคลิกท่ีไอคอน โปรแกรม Zoom ดังภาพ 
เพ่ือเปิดเข้าใช้งาน 

เข้าใช้งาน



การเข้าใช้งาน Zoom Application

เมื่อเข้ามาในโปรแกรม Zoom จะพบหน้าจอโปรแกรม 
สามารถกด “Join a Meeting” เข้าห้องประชุมได้เลย 
โดยไม่ต้องล็อกอินเข้าระบบ



การเข้าใช้งาน Zoom Application

จะอธิบายวิธีการเข้าใช้งานกรณีท่ีมี Meeting ID
และ Passcode ของห้องประชุมแล้ว
กดค าว่า “Join” จะขึ้นดังภาพ

กรอก Meeting ID ของห้องประชุม

ส าหรับเปลี่ยนชื่อห้องประชุม



การเข้าใช้งาน Zoom Application

การเข้าใช้งานกรณีท่ีมี Meeting ID
และ Passcode ของห้องประชุมแล้ว
ให้กดค าว่า “Join” จะขึ้นดังภาพ

ส าหรับกรอก Passcode ของห้องประชุมนั้น



การเข้าใช้งาน Zoom Application

เมื่อเข้าร่วมประชุมจะมีตัวเลือกให้เลือกเข้าใช้งาน
ระหว่างโทรศัพท์กับคอมพิวเตอร์

กด Join with Computer Audio
เพื่อเข้าร่วมประชุม



การเลือกไมโครโฟนและล าโพงใน Zoom

การเลือกไมโครโฟนและล าโพงใช้งาน Zoom ดังนี้
1. กดปุ่มสามเหลี่ยม        ที่รูปไมโครโฟนตรงมุมซ้ายล่าง
2. เลือก “Microphone (USB PnP Sound Device)” ดังภาพ
3. เลือก “Echo Cancelling Speakerphone (BCC950 
ConferenceCam)” ดังภาพ



การทดสอบเสียง Zoom

การทดสอบเสียงสามารถทดสอบ ดังนี้
1. กดปุ่มสามเหลี่ยม      ท่ีรูปไมค์ตรงมุมซ้ายล่าง
2. เลือก “Test Speaker & Microphone…” ดังภาพ



การทดสอบเสียง Zoom

3. ปรากฏหน้าต่างการทดสอบเสียง จะมีเสียงดนตรีและระดบั
ของเสียงขึ้น ดังภาพ หลังจากนั้นให้กด Yes 

4. ปรากฏหน้าต่างการทดสอบไมโครโฟน ท าการกดปุ่ม
ไมโครโฟนเพื่อพูดทดสอบเสียง หากมีเสียงสะท้อนกลับและ
ระดับของเสียงขึ้น หมายความว่าใช้งานได้ ดังภาพ หลังจากนั้น
ให้กด Yes และ End Test



เลือกกล้องใช้งาน Zoom

การเลือกกล้องใช้งาน Zoom ดังนี้
1. กดปุ่มสามเหลี่ยม        ที่รูปกล้องตรงมุมซ้ายล่าง
2. เลือก “BCC950 ConferenceCam” ดังภาพ
3. หลังจากนั้นกด “Start Video”



สํานักวิทยบริการและเทคโนโลยีสารสนเทศ
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลตะวันออก

HTTPS://ARIT.RMUTTO.AC.TH
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