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แผนการจัดการความรู ้
SELF ASSESSMENT REPORT : SAR 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ์

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลยั 
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ประจำปการศึกษา ๒๕๖๓ 

 

 

 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลัย 

 

 

ผานความเห็นชอบจากผูบรหิารโรงเรยีนพทุธศาสนาวันอาทิตย 

คราวประชุมครั้งที่  ๔ เมื่อวันที่ ๑๐ มิถุนายน พ.ศ.๒๕๖๓ 
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คำนำ 

  มหาวิทยาลัยมีนโบบายใหแตละสวนงานสรางและพัฒนาสังคมฐานความรูและ

สังคมแหงการ เรียนรู ซึ่งตองมีการจัดการความรูตามภารกิจของแตละสวนงานสูองคกรแหง

เรียนรู โดยมีการ รวบรวมองคความรูที่มีอยูในสวนงานที่กระจัดกระจายอยูในตัวบุคคลหรือ

เอกสารมาพัฒนาใหเปน ระบบ เพ่ือใหทุกคนในสวนงานสามารถเขาถึงความรู และพัฒนา

ตนเองใหเปนผูรู รวมทั้งปฏิบัติงาน ไดอยางมีประสิทธิภาพ 

  กระบวนการในการบริหารจัดการความรูในสวนงาน ประกอบดวย การระบุ

ความรู การ คัดเลือก การรวบรวม การจัดเก็บความรู การเขาถึงขอมูล และการแลกเปล่ียน

ความรูทั้งภายใน และภายนอกสวนงาน การสรางบรรยากาศและวัฒนธรรมการเรียนรูภายใน

สวนงาน การกําหนด แนววิธีปฏิบัติงาน ตลอดจนการใชเทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือเพ่ิม

ประสิทธิภาพการบริหารจัดการ ความรูในสวนงานใหดีย่ิงขึ้น 

  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย   จึ งได จัดทํ าคู มือการจัดการความรู  

(Knowledge Management) ขึ้น เพ่ือเปนแนวทางในการดําเนินงานการจัดการความรูได

อยางมีประสิทธิภาพ ตามนโยบายของมหาวิทยาลัย 

 หวังเปนอยางย่ิงวา แผนการจัดการความรู (Knowledge Management) 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย เลมนี้ จะชวยสนับสนุนใหงานจัดการความรูของสวนงาน 

ดําเนินไปสู ความสําเร็จและเสริมสรางบรรยากาศแลกเปล่ียนเรียนรูภายในไดเปนอยางด ี

 

 

 

 

(พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย) 

ผูอํานวยการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  
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                                  สารบัญ                                                               

                               หนา 

คํานํา 

สารบัญ  

บทที่ ๑ บทนํา 

๑.๑ ชื่อสวนงาน ที่ตั้ง และประวัติความเปนมาโดยยอ  

 ๑.๒ ปรัชญา คําขวัญ ปณิธาน วิสัยทัศนและพันธกิจ 

 ๑.๓ โครงสรางองคกร และโคงงสรางการบริหาร  

 ๑.๔ รายชื่อผูบริหาร และบุคลากรภายในสวนงาน  

 ๑.๕ งบประมาณ 

 ๑.๖ ตารางจํานวน วุฒิการศึกษา ของผูบริหารและบุคลากร  

บทที่ ๒ กระบวนการจัดการความรู 

 ๒.๑ กระบวนการจัดการความรู 

 ๒.๒ ขั้นตอนการจัดการความรู 

บทที่ ๓ แผนจัดการความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

 ๑) รายการความรูที่จําเปนของสวนงาน 

 ๒) ผลการคัดเลือกความรูที่จําเปนฯ 

 ๓) เหตุผลในการเลือกความรูที่จําเปนฯ.  

 ๔) แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

      ความรูที่ ๑ การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเครือขาย 

             ความรูที่ ๒ การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยในสถานการณ                                    

โควิท  ๑๙ สำหรับพระอาจารยสอน 
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บทที่ ๔ แผนปฏิบัตกิารการจัดการเรียนรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

ภาคผนวก 

- คําส่ังแตงตั้งคณะกรรมการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 
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บทนำ 

 

๑.๑ ช่ือสวนงาน ที่ตั้ง   

  ๑. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยถนน 

มหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร๑๐๒๐๐  โทรศัพท๐-๒๒๒-

๑๘๖๙,โทรสาร ๐-๒๒๒-๑๘ 

   ๒. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย๗๙ หมู 

๑ ถนนพหลโยธิน กม.๕๕ ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ๑๓๑๗๐ 

โทรศัพท๐๓๕ ๒๔๘ ๐๐ 

   ๓. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขา

โรงเรียนวัดสวนสม ตำบลสำโรงใต อำเภอพระประแดงจังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ 

โทรศัพท ๐๒-๓๘๓-๐๙๔๑ 

 ๔. โรงเรียนพุทธศานาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยสาขาโรงเรียน

วัดไตรสามัคคีตำบลบางเมืองใหม อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๒๗๐ 

โทรศัพท ๐๒-๓๙๔-๒๒๒๗    

๑.๒ ประวัติความเปนมาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

   เมื่อประมาณป  พ.ศ. ๒๔๙๖-๒๕๐๐ พระพิมลธรรม (อาจ อาสภมหาเถร) สังฆมนตรี

วาการองคการปกครอง (สมัย พ.ร.บ. การปกครองคณะสงฆ พ.ศ. ๒๔๘๔) อธิบดีสงฆวัด

มหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์  องคทุติยสภานายกมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยในพระบรม

ราชูปถัมภ(ปจจุบันมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย) ไดเดินทางไปดูกิจการ

พระพุทธศาสนาที่ประเทศพมาและประเทศศรีลังกา เห็นพระสงฆในประเทศนั้น ๆ จัดระบบ

การสอนศีลธรรมแกเด็กและเยาวชนไดผลดีมาก และจัดการสอนเฉพาะวันอาทิตย เมื่อเดินทาง

กลับมา จึงไดปรารภถึงการสอนศีลธรรมของพระสงฆในประเทศพมาและประเทศศรีลังกาแก
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เจาหนาที่บริหารและพระนิสิตมหาวิทยาลัยและดำริวา “โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

สมควรที่จะไดจัดใหมีขึ้นในประเทศไทยบาง เพราะวาเด็กและเยาวชน มีความสนใจใน

พระพุทธศาสนาอยูแลวซึ่งจะไดเปนกำลังของพระพุทธศาสนาตอไปและยังเปนการสงเสริมการ

เผยแผพระพุทธศาสนาอีกประการหนึ่งอีกทั้งเปนการใหโอกาสแกเด็กและเยาวชนไดศึกษาและ

รูจักหลักธรรมในพระพุทธศาสนาไดถูกตองตามสมควรแกวัยของตน” 

๑.๓ .สาเหตุการจัดตั้งโรงเรียน 

   สมัยนั้นแผนกธรรมวิจัย (ปจจุบันกลุมงานธรรมวิจัย) มหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ไดมีการบรรยายธรรม ฝกสมาธิใหแกบุคคลทั่วไปในวันอาทิตย และวันธรรมสวนะเปนประจำ 

ปรากฏวามีขาราชการ พอคาประชาชนทั่วไปไดมาสนใจฟงและฝกสมาธิเปนจำนวนมาก 

บรรดาบุคคลเหลานั้นไดนำบุตรหลานของตนมาดวย พระเจาหนาที่และพระนิสิตของ

มหาวิทยาลัยไดนำเด็กเหลานั้นซึ่งพากันมาว่ิงเลนบริเวณลานอโศก วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ 

มาเลานิทานใหฟงบาง สอนธรรมะบาง เด็กเหลานั้นมีความสนใจมากประกอบกับขณะนั้น

โรงเรียนและมหาวิทยาลัยตาง ๆ ทั้งในกรุงเทพฯ และตางจังหวัด ไดอาราธนาพระเจาหนาที่

และพระนิสิตของมหาวิทยาลัยไปสอนธรรมะ และอบรมศีลธรรมแกนักเรียนและนักศึกษาเปน

ประจำจนกระทั่งปจจุบัน ทำใหเด็กและเยาวชนมีความสนใจพระพุทธศาสนามากย่ิงขึ้น พระ

เจาหนาที่ และพระนิสิต ของมหาวิทยาลัยจึงไดเสนอขออนุมัติตอทางมหาวิทยาลัยเพ่ือเปด

สอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยขึ้นเม่ือทางมหาวิทยาลัยไดอนุมัติ ใหเปดสอนได โรงเรียน

พุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ไดเปดทำการสอนขึ้นเปน

คร้ังแรกเมื่อวันอาทิตยที่ ๑๓ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๐๑  ซึ่งเปนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย

แหงแรกในประเทศไทย เปนหนวยงานขึ้นตรงตอแผนกธรรมวิจัยโดยมีจุดมุงหมาย เพ่ือให

การศึกษาอบรมศีลธรรมแกกุลบุตรกุลธิดา ใหความรูดานพระพุทธศาสนาและเม่ือป    พ.ศ. 

๒๕๐๕ ไดประกาศตั้งเปนแผนกหนึ่งตางหาก ตอมามีประกาศมหาวิทยาลัยกำหนดฐานะให

เป น โรงเรียนมี ระบบการบ ริหารงาน เปนของตนเอง ป จ จุ บัน สังกั ดสำนั กส งเส ริม

พระพุทธศาสนาและบริการสังคม ทุกปการศึกษามีจำนวนนักเรียน นักศึกษา เพ่ิมขึ้น
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ตามลำดับปจจุบันมีโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

ทั่วประเทศไทย จำนวน ๑๗๘ สาขา 

๑.๔ .ที่ตั้งโรงเรียน 

 ๑.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัด

มหาธาตุ ฯ ถนนมหาราช แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

รหัสไปรษณีย ๑๐๒๐๐ 

 ๒.อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษาสมเด็จพระปยมหาราช มหาวิทยาลัยมหาจุฬา

ลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๓.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดสวนสม ตำบลสำโรงใต อำเภอพระ

ประแดง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๔.โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลบางเมืองใหม 

อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 

 ๕. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดบานสราง ตำบลบานสราง อำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  

๑.๕ ปรัชญา 

 ปฺญา โลกสฺมิ ปชฺโชโต ปญญาเปนแสงสวางในโลก 

๑.๖ คำขวญัประจำโรงเรียน 

 ซื่อสัตย กตัญู รูหนาที่ มีวินัย  จิตใจอาสา พัฒนาสังคม 

๑.๗ ปณิธาน  

 ศูนยกลางการศึกษาและเผยแผวิชาการพระพุทธศาสนา ศิลปวัฒนธรรมไทย แกเด็ก 

เยาวชน ประชาชนทั่วไป ทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๑.๘ .พันธกิจ 
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 บริการวิชาการทางดานพระพุทธศาสนาแกเด็ก เยาวชน ประชาชนทั่วไป และทำนุ

บำรุงศิลปวัฒนธรรมไทย 

๑.๙ วิสัยทัศน 

 มุงมั่นพัฒนาเด็กและเยาวชนใหมีความรูดี มีกิริยามารยาทเรียบรอย เปนพลเมืองดีของ

ชาติและเปนศาสนทายาทที่ดีของพระพุทธศาสนา 

๑.๑๐ วัตถุประสงค 

 ๑.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนมีความรูศาสนธรรมและรูจักพระพุทธศาสนาตามสมควรแก

วัยของตน 

 ๒.เพ่ือเสริมความรู และปลูกฝง ศีลธรรม วัฒนธรรม ขนบธรรมเนียม ประเพณีอันดี

งามของไทยแกเด็กและเยาวชน 

 ๓.เพื่อใหเด็กและเยาวชนรูจักการดำเนินชีวิตตามหลักธรรมแหงพระพุทธศาสนา 

 ๔.เพ่ือใหเด็กและเยาวชนรูจักบำเพ็ญสาธารณประโยชน รูจักรับผิดชอบตอตนเองและ

ตอสวนรวม 

 ๕.เพื่อใหเด็กและเยาวชนไดมีความรูวิชาการทางพระพุทธศาสนาภาคภาษาอังกฤษ  

 ๖.เพื่อเผยแผพระพุทธศาสนาและศิลปวัฒนธรรมทั้งในประเทศและตางประเทศ 

๑.๑๑ อุดมการณของโรงเรียน 

 มารยาทดี      มีระเบียบวินัย 

 ใฝใจศึกษาธรรม  นำไปปฏิบัติโดยชอบ 

 ประกอบดวยความขยัน หมั่นพิจารณา 

 ขวนขวายสรางความเจริญ เพลินในการปฏิบัติ 

 ขจัดความชั่วทุกชนิด  คิดขมใจเปน 

 เห็นจริงจึงเชื่อ   เอื้อเฟออารี 

 มีใจอดทน   พึ่งตนตลอดไป 
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๑.๑๒ สีประจำโรงเรียน 

 สีชมพู หมายความวาเปนสีแหงสัญลักษณประจำพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกลา

เจาอยูหัวรัชกาลที่ ๕ พระผูทรงสถาปนามหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ซึ่งเปน

มหาวิทยาลัยสงฆแหงคณะสงฆไทย 

 

๑.๑๓ สัญลักษณโรงเรียน 

 เปนรูปพระมงกุฎมาลาวางอยูบนหมอนสีชมพูอันเปนสีสัญลักษณประจำรัชกาลที่ ๕ มี

กงลอธรรมจักรอันหมายถึงการนำธรรมเขาสูจิตใจประชาชนและมีรัศมีลอมรอบพระมงกุฎ

มาลาและธรรมจักร หมายถึง พระเดชานุภาพในรัชกาลที่ ๕ ที่แผไปทั่วขอบขัณฑสีมาและ

อานุภาพของพระธรรมอันเปนเคร่ืองนำทางสูความสวางไสวในชีวิต 

๑.๑๔แผนยุทธศาสตรและแผนการดำเนินการ 

 ๑.แผนการพัฒนาโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย 

 ๒.แผนการจัดการเรียนการสอน 

 ๓.แผนการพัฒนาหลักสูตร 

 ๔.แผนการผลิต/พัฒนาส่ือการสอน 

 ๕.แผนการนิเทศอาจารยสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

 

๑.๑๕.สภาพทางกายภาพของหองเรียนมีที่ทำการอยู 

 ๑. อาคารมหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์ ทา

พระจันทร แขวงพระบรมมหาราชวัง เขตพระนคร กรุงเทพมหานคร 

 ๒. อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๑๕๐ พรรษา สมเด็จพระปยมหาราช มหาวิทยาลัยมหา

จุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวังนอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 
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 ๓. อาคารเรียนรวม มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย ตำบลลำไทร อำเภอวัง

นอย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 

 ๔. โรงเรียนวัดสวนสม ตำบลสำโรงใต อำเภอพระประแดง สมุทรปราการ 

 ๕. โรงเรียนวัดไตรสามัคคี ตำบลเมืองใหม อำเภอเมือง สมุทรปราการ 

 ๖. โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย สาขาโรงเรียนวัดบานสราง ตำบลบานสราง อำเภอ

บางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา  
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๑๒.  โครงสรางองคกร  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราช

วิทยาลัย  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

อธิการบดี 

รองอธิการบดีฝายประชาสัมพันธและเผยแผ 

ผูอำนวยการ 

สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ผูชวยอธิการบดีฝายประชาสัมพันธ ผูชวยอธิการบดีฝายบริการสังคม 

ผูอำนวยการ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

รองผูอำนวยการฝายบริหาร รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

นักจัดการงานทั่วไป 
นักจัดการงานทั่วไป 

นักจัดการงานทั่วไป 

(ชั่วคราว) 
นักจัดการงานทั่วไป 

 (ลูกจางชั่วคราว) 
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๑๓.  โครงสรางองคกร  โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย  มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณ

ราชวิทยาลัย 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผูอำนวยการ 

พระมหาศุภชัย   ปยธมฺมชโย 

นักจัดการงานทั่วไป 

พระเจษฏา จิตฺตกาโร 

นักจัดการงานทั่วไป 

(จิตอาสา) 

นางสาวชวัลภัสส   ชมัยกรภัค 

 

รองผูอำนวยการฝายบริหาร 

พระมหาสมเกยีรติ ยุตฺติโก ดร. 

นักจัดการงานทั่วไป 

…………….. 

รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

พระสมุหโกมิน   จนฺทาโภ,ดร 

นักจัดการงานทั่วไป 

พระอภินันท   อภินนฺโท 
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๑๔.  รายช่ือผูบริหาร  และบุคลากรในสวนงาน 

  

๑ พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย ผูอำนวยการ 

๒ พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร. รองผูอำนวยการฝายบริหาร 

๓ พระสมุหโกมิน  จนฺทาโภม,ดร. รองผูอำนวยการฝายวิชาการ 

๔ พระอภินันท  อภินนฺโท นักจัดการงานท่ัวไป 

๕ พระเจฎษฎา จิตฺตกาโม นักจัดการงานท่ัวไป 

๖ นางสาวชวัลภัสส  ชมัยกรภัค จิตอาสา 

 

๗. วุฒิการศึกษา บุคลากรฝายบริหารโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ที่ ชื่อ-ฉายา/นามสกุล 
หมายเหต ุ

บริหาร  

๑ พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย ผูอำนวยการ ป.โท 

๒ พระมหาสมเกียรติ  ยุตฺติโก,ดร. รองผูอำนวยการ ป.เอก 

๓ พระสมุหโกมิน  จนฺทาโภ,ดร. รองผูอำนวยการ ป.เอก 

๔ พระอภินันท  อภินนฺโท นักจัดการงานท่ัวไป ป.โท 

๕ พระเจษฎา จิตฺตกาโม นักจัดการงานท่ัวไป ป.ตร ี

๕ นางสาวชวัลภัสส  ชมัยกรภัค นักจัดการงานท่ัวไป ป.ตร ี

๘. ครูสอน (พระ,คฤหัสถ) โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

ท่ี               โรงเรียน จำนวนครสูอน (พระ,คฤหัสถ) 

    พระ    สามเณร    แมชี   ฆราวาส     รวม 

๑ โรงเรียน พอ.วัดมหาธาตุ กรุงเทพฯ ๑๒ - ๒ ๑๙ ๓๓ 

๒ โรงเรียน พอ.วังนอย อยุธยา ๒๐ ๒ ๔ ๒๓ ๔๙ 

๓ โรงเรียน พอ. สวนสมสมุทรปราการ ๑๖ - - - ๑๖ 

๔ โรงเรียน พอ. ไตรสามัคคีสมุทรปราการ ๑๑ - - - ๑๑ 

 รวม ๕๙ ๒ ๖ ๔๒ ๑๐๙ 
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๘ .วุฒิการศึกษาครูสอน(พระ,คฤหัสถ) 

บุคคลากร 

วุฒิทางการศึกษา หมายเหตุ 

 

น.ธ 

ตรี 

 

น.ธ.

โท 

 

น.ธ

เอก 

 

ธ.ศ. 

 

 

ป.ธ. 

 

 

บ.ศ. 

 

มัธยม 

 

กำลัง 

ป.ตรี 

 

ป. ตรี ป.โท ป.เอก  

พระ ๔ ๔ ๔๙ - ๑๓ - - ๕ ๓๙ ๙ ๒  

สามเณร - ๑ ๑ - - - - ๑ ๑ - -  

แมชี - - - ๖ - ๔ ๑ - - ๓ ๑  

คฤหัสถ   ๒ ๗   ๔ ๑ ๒๖ ๖ ๓  

รวม ๔ ๕ ๕๓ ๑๓ ๑๓ ๔ ๕ ๖ ๖๖ ๑๘ ๖  
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๙. งบประมาณ 
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18 
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บทที่ ๒ 

............ 

กระบวนการจัดการความรู 

   โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ไดดำเนินการจัดทำแผนการจัดการความรู 

(knowledgge Management) ดังนี ้

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

เร่ิม 
แต่งตัง้คณะอนุกรรมการจัดการความรู้/คณะทำงานการจัดการ

ความรู้ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย์ 

พิจารณากาํหนดประเด็นความรูท่ี้สอดคลองกบัความตอ้งการและ

ความจาํเป็น 

พิจารณากาํหนดประเด็นความรูท่ี้สอดคลอ้ง

กบัความตอ้งการและความจาํเป็น 

จดัทาํแผนจดัการเรียนรู ้(KM) ของส่วนงาน 

  ปรบัปรุง 

  คดัเลือก 

  จดัทาํ/ดาํเนินการ 

 แลกเปล่ียนความรู ้

  บคุลากรนาํไปใช ้

  นาํไปใชภ้ายใน-

นอกหน่วยงาน 

    กาํหนดหวัขอ้ความรูใ้นส่วนงาน/จดัการความรูใ้นส่วนงาน 

    คน้หาแนวทางปฏิบตัิท่ีเป็นเลิศ และแลกเปล่ียนเรียนรู ้

                 นาํความรูไ้ปประยกุตใ์ชใ้นการปฏิบตังิาน 

               แลกเปล่ียนเรียนรูข้า้มหน่วยงาน/และหน่วยงานภาภายนอก 

           รายงานผล/ปัญหา/อปุสรรค ของแผนจดัการ ความรู ้(km) 
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๒.๒ ขั้นตอนการจัดการความรู 

ข้ันตอน อธิบาย ผลลัพธ 

๑.เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ

ความรู 

เสนอแตงตั้งคณะกรรมการ มี

คณะกรรมการจัดการความรู 

จัดการความ 

มีคณะกรรมการจัดการ

ความรูประจำสวนงาน 

๒.ทบทวนความรูท่ีจำเปนของ

สวนงาน 

 ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู ของสวนงาน เพ่ือกำหนด

ประเด็นความรูท่ีจําเปนของสวน

งาน 

สวนฝายบริหารไดกำหนด

ประเด็นความท่ีจำเปนของสวน

งานดังนี้  

๑. การบริหารการจัดการ

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย

สาขา 

๒. การเก็บขอมูลสารบรรณ 

๓. การใชเทคโนโลยีกับการ

บริหารงาน 

๔. การบริหารการจัดการ

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย

เครือขาย 

สวนฝายวิชาการไดกำหนด

ประเด็นความท่ีจำเปนของสวน

งานดังนี้  

๑.การเขียนแผนการสอน

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

๒.การปรับปรุงหลักสูตร 

๓.การพัฒนาครูสอนในยุค

เทคโนโลย ี

๔.การผลิตสื่อการเรียนการสอน 
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๕. การเรียนการสอนโรงเรียน

พุทธศาสนาในสถานการณโค

วิท ๑๙ สำหรับพระอาจารย

สอน 

๓.พิจารณากำหนดประเด็น

ความรูท่ีสอดคลองกับความ

ตองการและความจำเปน 

 

ประชุมคณะกรรมการจัดการ

ความรู ของสวนงาน เพ่ือกำหนด

ประเด็นความรูและเสนอตอท่ี

ประชุมคณะอนุกรรมการการ

จัดการความรู เพ่ือนำความรูท่ี

รวบรวมมากำหนดประเด็น

ความรูท่ีจำเปนของสวนงาน 

สวนฝายบริหารไดกำหนด

ประเด็นความท่ีจำเปนของสวน

งานดังนี้  

๔. การบริหารการจัดการ

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย

เครือขาย 

สวนฝายวิชาการไดกำหนด

ประเด็นความท่ีจำเปนของสวน

งานดังนี้  

๕. การเรียนการสอน

โรงเรียนพุทธศาสนาใน

สถานการณโควิท ๑๙ สำหรับ

พระอาจารยสอน 

๔.จัดทำแผนจัดการเรียนรู (KM) 

ของสวนงาน 

จัดทำแผนการความรูของสวน

งานตามแบบฟอรมท่ีกำหนด 

ไดแผนการจัดการความรู ๑ เลม 

๕. สรางและแสวงหาความรู 

(KM) ของหนวยงาน 

 

สรางความรูบางสวนหรือแสวงหา

ความรูใหมและแสวงหาความรู

จากแหลงภายนอกท่ีกระจัด

กระจายเพ่ือจัดทำเนื้อหาใหตรง

กับความตองการโดยการหา

คำตอบวา ความรูอยูท่ีใคร เปน

อยางไร อยูในรูปแบบอะไร และ

จำนำมาจัดเก็บรวบรวมกัน

อยางไร 

 

๑. หัวขอความรู 

๒. เนื้อหาความรู 
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๖. จัดความรูท่ีไดใหเปนระบบ 

 

การจัดการความรูใหเปนระบบ 

เปนการแบงชนิดและประเภท

ของความรู เพ่ือจัดทำระบบให

งายและสะดวกตอการคนหาและ

ใชงาน โดยการตอบคำถามวา 

ความรูสรางมาจะเก็บอยางไร 

และแบงประเภทหัวขออยางไร 

จัดหมวดหมูความรู 

อยางไร 

หมวดความรู 

๗. ประมวลผลและกลั่นกรอง

ความรู 

 

เปนการจัดการทำรูปแบบและ

ภาษาใหไดมาตรฐานเดียวกันท่ัว

ท้ังองคกร รวมท้ังเรียบเรียง

ปรับปรุงเนื้อหาใหทันสมัย และ

ตรงความตองการ โดยหาคำตอบ

วาจะทำใหเขาใจงายและสมบูรณ

ไดอยางไร 

ความรูท่ีผานการประมวลและ

กลั่นกรองแลว 

๘.ทำความรูใหถึงไดงาย เปนการทำใหผูใชความรูนั้น

เขาถึงความรูท่ีตอการไดงายและ

สะดวกเชน ระบบ เทคโนโลยี

สารสนเทศ เว็ปไซต 

ขอมูลความรูผานชองทางตาง ๆ

เชน เว็ปไซต บอรด 

ประชาสัมพันธ 

๙.การแลกเปลี่ยนเรียนรู การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 

ทำไดหลายวิธีการ 

สถิติการประชุม/อบรม KM ของ

บุคลากรสวนงาน 

ผลการประเมินการนำความรู 

ไปใช 

๑๐, เรียนรูทำใหเปนสวนงาน เปนการนำความรูไปใชประโยชน

ในการปฏิบัติงานจริงกอใหเกิด

การแกปญหาขยายผลการเรียนรู

และเกิดประสบการณใหม 

หมุนเวียนตอไปอยางตอเนื่อง 

การนำไปใชประโยชนในการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรในสวน

งาน 
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พัฒนางานและองคกรใหดีข้ึน 

๑๑. รายงานผล/ปญหา/

อุปสรรค ของแผนการจัดการ

ความรู (KM) 

คณะกรรมการจัดการความรู 

จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

ตามแผนจัดการความรูพรอม

ปญหาและอุปสรรค นำเขา

ประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำแผน

จัดการความรู (km) 

รายงานผลการดำเนินการจัดการ

ความรูของสวนงาน 
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บทที่ ๓ 

แผนการจัดการความรู ประจำปงบประมาณ ๒๕๖๓ 

โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 

******** 
1. รายการความรูท่ีจำเปนของสวนงาน 

ท่ี 
ยุทธศาสตร กลยุทธ

หรือภาระงาน 
ความรูท่ีจำเปนตอการบรรลุความสำเร็จ 

สถานะความรูท่ีจำเปน 
มีอยูแลว ยังไมมี 

1 การใหบริการวิชาการ
และทำนุบำรุง
ศิลปะวัฒนธรรมดาน
พระพุทธศาสนาแก
ชุมชน สังคม และ
นานาชาติ 

1. ขอมูลโครงการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา    
2. กระบวนการใหบริการวิชาการดานพระพุทธศาสนา    
3. ขอมูลผลการประเมินความพึงพอใจผูเขารับการอบรม    
4. เทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู    
5. เทคนิคและวิธีการในการจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ    
๖.การบริหารการจัดการโรงเรียนเครือขาย    
๗.การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยใน

สถานการณโควิท ๑๙ สำหรับครูสอน 

 
  

 
2. ผลการคัดเลือกความรูท่ีจำเปนเพ่ือจัดทำแผนการจัดการความรู 

ท่ี ความรูท่ีจำเปนตอการบรรลุความสำเร็จ 
สถานะความรูท่ีจำเปน 
มีอยูแลว ยังไมมี 

1 การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเครือขาย    

๒ การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาในสถานการณโควิท ๑๙ สำหรบัครูสอน    

 
3. เหตุผลในการคัดเลือกความรูท่ีจำเปนเพ่ือทำแผนการจัดการความรู 
ท่ี เกณฑในการตัดสินใจเลือก ความรูท่ี ๕ ความรูท่ี ๖ ความรูท่ี ๗ 
1 สอดคลองกับยุทธศาสตรและกลยุทธของสวนงาน 5 5 5  

 
 
 
 
 
 

2 ดำเนินการแลวเห็นผลไดจัดเจน (เปนรูปธรรม) 3 5 ๕ 
3 มีโอกาสทำไดสำเร็จสูงสุด 3 3 ๔ 
4 คนสวนใหญในองคกรมีความตองการ 5 5 5 
5 ผูบริหารใหการสนับสนุน 5 5 5 
6 เปนความรูท่ีตองการอยางเรงดวน 5 5 5 

คะแนนรวม 26 28 ๒๙  
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หมายเหตุ: เกณฑการใหคะแนน คือ มาก = 5  ปานกลาง = 3   
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๔.แผนปฏิบัติงานการจัดการความรู ประจำปการศึกษา 25๖๓  

 

๑. การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเครือขาย                                                                                 

ความรูท่ีจำเปน      :  การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเครือขาย 

ตัวช้ีวัด (KPI)         : องคความรูในการบริหารการจัดการเครือขาย โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 
เปาหมายตัวช้ีวัด    : บุคลากร จำนวน ๕  รูป/คน 
ลำดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทำงานการจัดการความรู โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวันอาทิตย 

ต.ค. 25๖๓ จำนวนคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
การจัดการความรู สำนักสงเสริม
ฯ 

๑ ฉบับ ผูบริหาร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

ผูอำนวยการ 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

2 ทบทวนความรูท่ีจำเปนของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
   -ประชุมคณะทำงาน KM โรงเรียนฯ 
   -ระบุความรูท่ีจำเปนของโรงเรียนฯ 
   -ระบุความรูท่ีจำเปนซ่ึงสวนงานมีอยูแลว 
   -ระบุความรูท่ีจำเปนซ่ึงสวนงานยังไมมี 
   -คัดเลือกความรูท่ีจำเปนเพ่ือนำมาจัดทำแผนการ
จัดการความรูประจำปของโรงเรียนฯ 

ต.ค. 25๖๓ จำนวนความรูท่ีจำเปนเพ่ือนำมา
จัดทำเปนแผนการจัดการความรู
ประจำปของโรงเรียนฯ 

๒ เรื่อง บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

3 จัดทำแผนการจัดการความรู (KM) ของสำนักโรงเรียนฯ 
ตามแบบฟอรมท่ีกำหนด ซ่ึงระบุกิจกรรม ตัวชี้วัด 
เปาหมาย ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 

ต.ค. 25๖๓ จำนวนแผนการจัดการความรู
ของโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

1 แผน บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
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อาทิตยฯ ศาสนาวัน
อาทิตย ฯ 

4 สรางและแสวงหาความรูตามแผนการจัดการความรู (KM) 
ของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 
  -รวบรวมเทคนิคและวิธีการในการใหการฝกอบรมจาก
ประสบการณตรงของบุคลากรในโรงเรียนพุทธศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
  -แสวงหาเทคนิคและวิธีการในการฝกอบรมจากเอกสาร 
อินเตอรเน็ตและแหลงเรียนรูอ่ืน ๆ 
  -คนหารายชื่อพระวิทยากร  ท่ีมีประสบการณ ความ
เชี่ยวชาญ 

มิ.ย. - ต.ค. 
25๖๓ 

  1. จำนวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร 
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย ฯ 
  2.จำนวนผูมีประสบการณ และ
มีความเชี่ยวชาญ 

- เดือนละ ๑ 
ครั้ง 
- จำนวน ๕ 

ทาน 

บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

5 จัดการความรูใหเปนระบบ 
  -จัดแบงชนิดและประเภทของความรู 
  -จัดหมวดหมูขององคความรู 

ต.ค. 25๖๓ จำนวนหมวดหมูขององคความรู 2 หมวดหมู บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตย ฯ 

ลำดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
6 ประมวลและกลั่นกรองความรู 

  -พิจารณาทบทวนความถูกตองของเนื้อหาความรู 
  -จัดทำรูปแบบและกระบวนการถายทอดความรู 
  -เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาความรูใหทันสมัยและ
เขาใจงาย 

ต.ค. – พ.ย. 
2๕๖๓ 

จำนวนคูมือเทคนิคและวิธีการใน
การถายทอดความรู โรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

1 เลม คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
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7 จัดทำความรูใหสามารถเขาถึงไดงาย 
  -นำองคความรูท่ีไดข้ึนเว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธฯ 
  -เผยแพรเทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู 

ธ.ค. 25๖๓ จำนวนองคความรูท่ีเผยแพรใน
เว็บไซต บอรด ประชาสัมพันธฯ 

2 องค
ความรู 

บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตย ฯ 

8 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
  -จัดทำเอกสาร คูมือการถายทอดองคความรู 
  -แบงปนความรู เทคนิคและวิธีการในการถายทอด
ความรู โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสวนงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

ม.ค. 25๖๓ จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสวนงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

๓ ครั้ง สวนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

9 เรียนรูทำใหเปนสวนหนึ่งของงาน 
  -นำความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

เม.ย. 25๖๔ จำนวนบุคลากรใหการฝกอบรม ๕ รูป/คน บุคลากร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

10 รายงานผล/ปญหา/อุปสรรคแผนการจัดการความรู (KM) 
  -จัดทำรายการผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู 
  -นำเขาสูท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำแผนการจัดการ
ความรู (KM) ในปถัดไป 

พ.ค. 25๖๔ จำนวนรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรูของ
โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

1 ฉบับ คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

เลขานุการ
คณะทำงาน 

การจัดการความรู 

โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 
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๒. การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาในสถานการณโควิท ๑๙ สำหรับครูสอน 

ความรูท่ีจำเปน      :  การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาในสถานการณโควิท ๑๙ สำหรบัครูสอน 

ตัวชี้วัด (KPI)         :จำนวนฐานขอมูลโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 
เปาหมายตัวชี้วัด    : 4 ฐานขอมูล 
ลำดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 แตงตั้งคณะทำงานการจัดการความรู สำนักสงเสริม
พระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ต.ค. 25๖๓ จำนวนคำสั่งแตงตั้งคณะทำงาน
การจัดการความรู โรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

๑ ฉบับ ผูบริหาร 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

ผูอำนวยการ 
โรงเรียนพุทธ
ศาสนาวัน
อาทิตยฯ 

2 ทบทวนความรูท่ีจำเปนของสำนักสงเสริมฯ 
   - ประชุมคณะทำงาน KM สำนักสงเสริมฯ 
   - ระบุความรูท่ีจำเปนของสำนักสงเสริมฯ 
   - ระบุความรูท่ีจำเปนซ่ึงสวนงานมีอยูแลว 
   - ระบุความรูท่ีจำเปนซ่ึงสวนงานยังไมมี 
   - คัดเลือกความรูท่ีจำเปนเพ่ือนำมาจัดทำแผนการ
จัดการความรูประจำปของโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย
ฯ 

ต.ค. 25๖๓ จำนวนความรูท่ีจำเปนเพ่ือ
นำมาจัดทำเปนแผนการจัดการ
ความรูประจำปของโรงเรียน
พุทธศาสนาวันอาทิตยฯ 

1 เรื่อง บุคลากร 
สำนักสงเสริมฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

สำนักสงเสริมฯ 

3 จัดทำแผนการจัดการความรู (KM) ของโรงเรียน ฯ ตาม
แบบฟอรมท่ีกำหนด ซ่ึงระบุกิจกรรม ตัวชี้วัด เปาหมาย 
ระยะเวลา และผูรับผิดชอบ 

พ.ย. 25๖๓ จำนวนแผนการจัดการความรู
ของโรงเรียนฯ 

1 แผน บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

4 สรางและแสวงหาความรูตามแผนการจัดการความรู (KM) 
ของโรงเรียนฯ 
  - รวบรวมวิธีการในการจัดทำการเรียนการสอนใน

สถานการณโควิท ๑๙ สำหรับครูสอนจากประสบการณ

ตรงของบุคลากรในโรงเรียนฯ 
 
  - แสวงหาเทคนิคและวิธีการในการจัดการเรียนการสอน

พ.ย. – ธ.ค. 
25๖๓ 

  1. จำนวนครั้งในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร
โรงเรียนฯ 
  2.จำนวนหวัขอองคความรู  

- เดือนละ ๓ 
ครั้ง-  ๒ หัว
ขอความรู 

บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 
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จากเอกสาร อินเตอรเน็ตและแหลงเรียนรูอ่ืนๆ 
  - บันทึกหัวขอ รายนามผูครอบครอง รูปแบบการจัดเก็บ
และเนื้อหาความรูในการจัดทำฐานขอมูล 

ลำดับ ข้ันตอน/กิจกรรม ระยะเวลา ตัวช้ีวัด เปาหมาย กลุมเปาหมาย ผูรับผิดชอบ 
5 จัดการความรูใหเปนระบบ 

  -จัดแบงชนิดและประเภทของความรู 
  -จัดหมวดหมูขององคความรู 

พ.ย. 25๖๓ จำนวนหมวดหมูขององคความรู 2 หมวดหมู บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

6 ประมวลและกลั่นกรององคความรู 
  -พิจารณาทบทวนความถูกตองของเนื้อหาความรู 
  -จัดทำรูปแบบและกระบวนการถายทอดความรู 
  -เรียบเรียงและปรับปรุงเนื้อหาความรูใหทันสมัยและ
เขาใจงาย 

พ.ย. 25๖๓ จำนวนคูมือวิธีการในการจัดทำ
แผนการสอน ฯ 

1 เลม คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

7 จัดทำความรูใหสามารถเขาถึงไดงาย 
  -นำองคความรูท่ีไดข้ึนเว็บไซต ติดบอรด ประชาสัมพันธ
ของโรงเรียนฯ 
  -เผยแพรวิธีการเขียนแผนการสอน ในการจัดทำ
ฐานขอมูล 

พ.ย. 25๖๓ จำนวนองคความรูท่ีเผยแพรใน
เว็บไซต ติดบอรด 
ประชาสัมพันธ ของโรงเรียนฯ 

4 องคความรู บุคลากร 
โรงเรียนฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

8 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 
  -จัดทำเอกสาร ฐานความรู เทคโนโลยีสารสนเทศ 
  -แบงปนความรู เทคนิคและวิธีการในการจัดทำ
ฐานขอมูลสารสนเทศ โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับสวน
งานอ่ืนภายในมหาวิทยาลัย 

พ.ย. 25๖๓ จำนวนครั้งของการแลกเปลี่ยน
เรียนรูกับสวนงานอ่ืนภายใน
มหาวิทยาลัย 

1 ครั้ง สวนงานภายใน
มหาวิทยาลัย 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

9 เรียนรูทำใหเปนสวนหนึ่งของงาน 
  -นำความรูไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจริง 

ธ.ค. 25๖๓ จำนวนฐานขอมูลของ 
โรงเรียนฯ 

๒  ฐานขอมูล บุคลากร 
สำนักสงเสริมฯ 

คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 
10 รายงานผล/ปญหา/อุปสรรคแผนการจัดการความรู (KM) 

  -จัดทำรายการผลการดำเนินงานตามแผนการจัดการ
ความรู 

ม.ค. 25๖๔ จำนวนรายงานผลการดำเนินงาน
ตามแผนการจัดการความรูของ
สำนักสงเสริมฯ 

1 ฉบับ คณะทำงาน 
การจัดการความรู 

โรงเรียนฯ 

เลขานุการ
คณะทำงาน 

การจัดการความรู
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  -นำเขาสูท่ีประชุมเพ่ือพิจารณาจัดทำแผนการจัดการ
ความรู (KM) ในปถัดไป 

โรงเรียนฯ 
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บันทึกชวยจำ 
การประชุมคณะทำงาน การจัดการความรู สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

ครั้งท่ี 1 / 2558 
วันท่ีพฤหัสบดีท่ี 25 มิถุนายน  พ.ศ. 2558  เวลา 13.00 น. 

ณ หองประชุมพิธีการ 3 อาคารหอฉัน ช้ัน 2 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย 

----------------- 
วาระท่ี 1 เรื่องแจงเพ่ือทราบ 

1.1 เรื่องแจงคำส่ังแตงตั้งคณะทำงานจัดทำและพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู สำนัก
สงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 

-เลขานุการคณะทำงาน แจงคำสั่งสำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม เรื่องการ
แตงตั้งคณะทำงานจัดทำและพัฒนาสวนงานสูองคกรแหงการเรียนรู 

1.2 เรื่องความสำคัญและความจำเปนของการทำ KM ท่ีเลขานุการคณะทำงานการจัดการความรู 
สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม แจงเพ่ือทราบ 

-เลขานุการคณะทำงาน  แจงความสำคัญและความจำเปนในการจัดการความรู (KM) ของสำนัก
สงเสริมฯ ท้ังนี้นอกจากเปนการตอบโจทยการประกันคุณภาพแลว ยังเปนข้ันตอนสำคัญในการรวบรวมองค
ความรูเพ่ือพัฒนางานและพัฒนาคนอยางยั่งยืนอีกดวย 

1.3 เรื่องภาพรวมของการจัดการความรูของสำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม 
-เลขานุการคณะทำงาน แจงคณะทำงานเพ่ือทราบ ความวา ในปการศึกษา 2558 (ถึง 31 

พฤษภาคม 2559) สำนักสงเสริมพระพุทธศาสนาและบริการสังคม จะจัดทำเอกสารทีเก่ียวกับการจัดการ
ความรู ไดแก 1.คูมือการปฏิบัติงานของสำนักสงเสริม และ 2. บันทึกการแลกเปลี่ยนเรียนรู จำนวน 2 เรื่องคือ 
เรื่อง “เทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู” และ “เทคนิคและวิธีการการจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ” 
 
วาระท่ี 2 เรื่องบันทึกชวยจำ 

 - 
วาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง 

 - 
วาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพ่ือพิจารณา 

4.1 เรื่อง การจัดทำแผนการจัดการความรู สำนักสงเสริมฯ 
-การดำเนินการจัดการความรู ของสำนักสงเสริมฯ ในข้ันตอนของการทบทวนความรูท่ีจำเปนของ

สวนงาน มติท่ีประชุมคณะทำงานพิจารณารวมกันแลวมีมติดังนี้ 
1. ความรูท่ีจำเปนท้ังหมด 25 งาน จำแนกเปน สวนงานบริหาร สำนักสงเสริมฯ 5 งาน สวน

ธรรมนิเทศ 10 งาน อภิธรรมโชติกะวิทยาลัย 5 งาน และโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 5 งาน 
2. ความรูท่ีจำเปนและสวนงานมีอยูแลว ขณะนี้มีท้ังหมด 15 งาน ซ่ึงอยูในรูปแบบของข้ันตอน

การปฏิบัติงานและผังงาน (flowchart) ประธานท่ีประชุมกำชับใหทุกสวนงานดำเนินการใหแลวเสร็จภายใน
เดือนมีนาคม และใหมีการรายงานความกาวหนาในการประชุมครั้งตอไป 
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3. ความรูท่ีจำเปนซ่ึงสวนงานยังไมมี ท่ีประชุมมีมติใหเลือก 2 ประเด็น คือ เทคนิคและวิธีการใน
การถายทอดความรู กับ เทคนิคและวิธีการจัดการจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ เปนความรูท่ีจำเปนซ่ึงสวนงานยัง
ไมมี และมีมติใหนำความรูนี้มาจัดทำแผนการจัดการความรูประจำปของสำนักสงเสริมฯ 

4.2 เรื่องผูประสานงานหลัก การจัดการความรูของในแตละสวนงาน 
-เพ่ือใหการดำเนินการจัดการความรูของสำนักสงเสริมฯ เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุ

ตามเปาหมายท่ีวางไวแลวนั้น ท่ีประชุมเห็นสมควรใหมีผูประสานงานหลักในการจัดการความรูในแตละสวนงาน 
ดังนี้ สวนงานบริหาร สำนักสงเสริมฯ 1. นายวรพันธุ  แยมหงสปภา 2.นางสาวสไปทอง  หนองพล สวนธรรม
นิเทศ 1. พระมหาเมธา  จนฺทสาโร  2. พระมหาอุทัย  พลเทโว  3. พระมหาไพโรจน  กนโก อภิธรรมโชติกะ
วิทยาลัย 1.พระครูอุปถัมภสุตคุณ โรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตย 1. พระมหาศุภชัย  ปยธมฺมชโย  2.พระโกมิน  
จนฺทาโภ 

-ผูประสานงานหลักมีหนาท่ีเปนผูคอยอำนวยความสะดวกในการจัดการความรู เปนนักจุด
ประกายความคิด เชน การจัดพาไปดูงาน หรือกิจกรรม “เชิญเพ่ือนมาชวย” (Peer Assist) เพ่ือใหบรรลุ
เปาหมาย ซ่ึงในปนี้เนน 2 ประเด็น คือ 1. เทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู 2. เทคนิคและวิธีการ การ
จัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ โดยท่ีผูนั้นจะอยูภายในหรือนอกองคกรก็ได เรียนรูวิธีการทำงานจากเขา เชิญเขามา
เลา หรือสาธิต จัดพ้ืนท่ีเสมือนสำหรับการแลกเปลี่ยนเรียนรู เปนตน 

4.3 เรื่อง การวางแผนการประชุมในครั้งตอไป 
-เพ่ือใหการดำเนินการจัดการความรูเปนไปอยางตอเนื่อง ตามแผนการจัดการความรูท่ีวางไว ท่ี

ประชุมเห็นสมควรใหมีการประชุมเพ่ือรายงานความกาวหนาของการปฏิบัติตามแผนฯ วันจันทรท่ี 19 ตุลาคม 
2558 เวลา 13.00 น. ผูประสานงานหลักสวนตางๆ จะรวมพูดคุยแลกเปลี่ยนเรียนรู ในการคนหา รวบรวม
และตกผลึก “เทคนิคและวิธีการในการถายทอดความรู และการจัดทำฐานขอมูลสารสนเทศ” ท่ีประชุมพิธีการ 3 
อาคารหอฉัน ชั้น 2 
 
วาระท่ี 5  เรื่องอ่ืนๆ 

ไมมี 
 

พระมหาอุทัย  พลเทโว 
ผูบันทึก 
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เอกสารประกอบการจัดการความรู 
 

- การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเครือขาย 

- การเรียนการสอนโรงเรียนพุทธศาสนาในสถานการณโควิท ๑๙ สำหรับครูสอน 
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๑. การบริหารการจัดการโรงเรียนพุทธศาสนาวันอาทิตยเครือขาย 
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๒. การเรียนการสอนโรงเรยีนพุทธศาสนาวันอาทิตย ในสถานการณโควิท ๑๙ 

สำหรับครูสอน 

 

วนัที� ๒๗ มถุินายน ๒๕๖๔ 

บรรยาย ณ ห้อง ๒๐๕ อาคารเรียนวดัมหาธาตุ ท่าพระจันทร์

มหาวทิยาลยัมหาจุฬาลงกรณราชวทิยาลยั

เทคโนโลยีสารสนเทศกับกับการเรียนการสอนออนไลน
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การเรียนการสอนออนไลน์

COVID-19
ทาํการเรียนการสอนออนไลน์ 100%

 

ความสําคญัของเทคโนโลยสีารสนเทศและการประยุกต์ใช้

  ๑.มีความสะดวกรวดเร็วในการดาํเนินงาน

   ๒. ลดปริมาณคนและประหยดัพลงังาน

   ๓. ระบบการปฏิบัตงิานเป็นไปอย่างมีระเบยีบมากขึ�น

   ๔. ลดข้อผดิพลาดของเอกสารในระหว่างการดาํเนินการ

   ๕. ลดปริมาณการใช้ทรัพยากรวสัดุต่างๆเช่น กระดาษ

   ๖. ลดขั�นตอนในระหว่างการดาํเนินการได้มาก

   ๗. ประหยดัเนื�อที�ในการจดัเกบ็เอกสาร
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การประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ

1. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการ

เรียนรู้

2. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการศึกษา

3. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการ

ดาํเนินชีวติ

4. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อพฒันา

ชุมชน สังคม

5. ประยุกต์ใช้เทคโนโลยี

สารสนเทศเพื�อการ

เผยแพร่พระพุทธศาสนา

 

รูปแบบการเรียนการสอนในยุคปจจุบัน

Face-to-Face 

Learning
การเรียนการสอนแบบปกติ

Blended 

Learning
การเรียนแบบผสมผสาน

Online

Learning
การเรียนการสอนออนไลน

 

 

 



50 
 

 

ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการเรียนรู้

1) การใช้เทคโนโลยพีฒันากระบวนการทางปัญญา 

การคน้ควา้ แสวงหาขอ้มูล นาํมาวเิคราะห์

    

2) การใช้เทคโนโลยพีฒันาความสามารถในการแก้ปัญหา 

     การกาํหนด ประเด็นใหผู้เ้รียนไปคน้หาหรือการ

    แสวงหาความรู้ผา่นเทคโนโลย ี 

 

รูปแบบการใช้เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือการเรียนรู้

เรียนรู้ 

“ตลอดเวลา” 

(Anytime) 

เรียนรู้จากแหล่ง

เรียนรู้ “ทุกหนแห่ง” 

(Anywhere)

การให้ทุกคน 

(Anyone) 
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เทคโนโลยสีารสนเทศที�นํามาใช้

เพื�อการเรียนรู้และการจดัการเรียนการสอน

8. การใช้เครื�องมอืการประเมนิผลออนไลน์

1. สื�อเอกสาร (Doc, sheet, Slide)  

2. สื�ออเิลก็ทรอนิคส์ (Email)

3. สื�อวดิโีอ (YouTube)  

4. สื�อรูปภาพ

5. สื�อเวบ็ไซต์

6. สื�อออนไลน์ต่างๆ (VDO Conference)  

7. การจดัเกบ็ข้อมูลออนไลน์(Google Drive) 

๙.สื�อสังคมออนไลน์ (Social Media)

 

เทคโนโลยสีารสนเทศที�ใช้เพื�อการเรียนรู้

การเรียนรู้แบบออนไลน์ หรือ E-learning เป็นการเรียนรู้ผ่านเครือข่าย

อนิเทอร์เน็ต (Internet) หรืออนิทราเน็ต (Intranet) เป็นการใช้

เทคโนโลยสีมัยใหม่ บวกเข้ากบัเครือข่ายอนิเทอร์เน็ต  สร้างช่อง ทางใน

การเรียนรู้ที�มีปฏิสัมพนัธ์คุณภาพสูง โดยไม่จําเป็นต้องเดนิทาง
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การเรียนแบบ e-Learning เป็นอย่างไร?
• การศึกษาเรียนรู้ผา่นเครือข่ายคอมพิวเตอร์ Internet หรือ Intranet

• เป็นการเรียนรู้ดว้ยตวัเอง 

• ผูเ้รียนจะไดเ้รียนตามความสามารถ และความสนใจของตน

• เนื�อหาของบทเรียน ประกอบดว้ย ขอ้ความ รูปภาพ เสียงวดีิโอ และมลัติมีเดียอื�นๆ 

• การเรียนรู้มีลกัษณะสะดวก ประหยดัเวลา 

•สามารถเรียนรู้ที�ใดก็ได ้ไม่จาํเป็นตอ้งเรียนในห้องเรียน

 

www.mcu.ac.th
 

 

 



53 
 

 

ลักษณะสําคัญของการเรียนรูแบบออนไลน (Online learning)

๑. ผู้เรียนเป็นใครกไ็ด้ อยู่ที�ใดกไ็ด้ เรียนเวลากใ็ด ๒๔ ชั�วโมง

๒. มีสื�อได้ลากหลาย

๓. เลอืกวิชาเรียนได้ตามความต้องการ

๔. ขอบเขตการเรียนรู้กว้างออกไป

องค์ประกอบที�สําคญั

๑. เนื�อหาของบทเรียน

๒. ระบบบริหารการเรียน

๓. การติดต่อสื�อสาร

๔. ครูผู้สอน/ผู้ดูแลรายวิชา

 

สื่ออิเล็กทรอนกิส

ผูเรียน

ผูบริหารระบบผูสอน

โปรแกรมจัดระบบ e-Learning

เชน Moodle, Blackboard

เครือขายคอมพิวเตอร

e-Learning
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๑.มีความยดืหยุ่นและสะดวกต่อการใช้งาน

๒.ลดเวลาเดนิทาง ประหยดั อยู่ที�ไหนกไ็ด้

๓.สามารถควบคุมการเรียนรู้ด้วยตวัเองได้

๔.เนื�อหามีรูปแบบที�หลากหลาย

ขอ้ดีของการเรียนรู้ออนไลน์
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- ด้านเทคโนโลยี

- ด้านทกัษะการใช้คอมพวิเตอร์ของผู้เรียนและผู้สอน

- เนื�อหา บทเรียน และสื�อการสอนไม่ตอบสนองต่อผู้เรียน

- ขาดปฏิบัติสัมพนัธ์กบัผู้เรียน

- เรียนรู้ผ่านระบบออนไลน์ต้องมีแรงจูงใจและวนัิยในตัวเอง

- เนื�อหาที�ไม่สมบูรณ์

ขอ้จาํกดัของการเรียนรู้ออนไลน์

 

 เทคโนโลยีสารสนเทศกับการเผยแผ

On Demand Youtube,Vdo Clip

Broadcasting Facebook Live,Youtube Live

VDO Conference Google Meet, Zoom
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 VDO Conference

ระบบการส่ือสารท่ีสามารถรับ-สงภาพและเสียงระหวางจุดตอหลายๆจุดผานระบบ   

เครือขาย 

สามารถโตตอบไดท้ังผูรับและผูสง รองรับการเขารวมไดเปนจํานวนมาก

สามารถประยุกตการทํางานไดหลากหลายรูปแบบ 

เปนเทคโนโลยีท่ีใชอยางแพรหลายในสถานการณปจจุบัน

 

Conference Software

Google Meet

Zoom

Microsoft Teams

Skype

Facebook

Line
Cisco Webex
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 G Suite Education

 มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัยเปนองคกรภาคีเครือขายของ

Google มี G Suite Education ไวใหบริการ ฟรี 

 ใชงานในรูปแบบ Google Account รูปแบบ xxxxx@mcu.ac.th 

 สามาถใชงาน G Suite Apps ไดทุกแอพที่มีใหบริการ 

 

บริการของ G Suite for Education
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บริการของ Google Suite for Education

 

 G Suite App

Gmail บริการดาน Email

Google Doc ทํางานเอกสาร (ลักษณะคลาย Microsoft Word)

Google Sheet ทํางานสเปรดชีต ตาราง (ลักษณะคลาย Microsoft Excel)

Google Slide ทํางานนําเสนอ (ลักษณะคลาย Microsoft Powerpoint)

Google Meet การประชุมวิดีโอทางไกล

Google Forms การสรางแบบสอบถาม แบบทดสอบ แบบประเมินออนไลน
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 G Suite App

Google Drive พ้ืนท่ีเก็บขอมูลออนไลน

Google Calendar ปฏิทินออนไลน

Google Maps คนหาสถานท่ี การนําทางในการเดินทาง

Google Site การสรางและออกแบบเวปไซต

Google Classroom การสรางหองเรียนออนไลน

Google Translate การแปลภาษา

 

สิ่งที่ควรมีในการสอน ?
• ห้องเรียนออนไลน์

• โปรแกรมสําหรับการสอนออนไลน์

• สื�อประกอบการสอน

• กจิกรรมระหว่างผู้สอนและผู้เรียน

• การทดสอบออนไลน์
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ห้องเรียนออนไลน์ ?

•MCU e-Learning
•Google Classroom
•MCU MOOC

 

โปรแกรมสาํหรับการสอนออนไลน์ ?

•ZOOM
•Google Meet
•Microsoft Teams
•Cisco Webex
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ส่ือประกอบการสอนออนไลน์ ?

• MicrosoftPowerpoint
• Google Slide

• PDF
• Picture
• VDO

 

การทดสอบออนไลน์ ?

•Google Form

•MCU e-Testing
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คุณสมบัตขิอง Google Meet

• ใช้งานได้ทุก Account Google 

• แนนําให้บุคลากรใช้ด้วย MCU Mail

• ไม่จาํกดัเวลาในการสอน

• รองรบัผูเ้ข้ารว่มประชุมได้สูงสุด 100 คน

• สามารถตั �งค่าความปลอดภยัในการ

ประชมุได้

• มีฟังกช์ั �นการแชรห์น้าจอหลายรปูแบบ

• บนัทึกวิดีโอระดบั HD (720p)

• บนัทึกการประชุมใน Google Drive 

• สามารถเปลี�ยนพื�นหลงัได้ (Win10)

 

Google Meet

 มีการทํางานรวมกับเครื่องมือ G-Suite App ไดเปนอยางดี มีรูปแบบท่ีสะดวกและงายตอการใชงาน

มีฟงกชั่นการบันทึกการประชุมหรือการสอนออนไลน โดยจะบันทึกใน Google Drive

รองรับการใชงานไดหลากหลายแพลตฟอรม ท้ังบน Browser และ Application บนอุปกรณ

สามารถแชรหนาจอหรอืสไลดประกอบการเรียนการสอนได

มหาวิทยาลัยเปนองคกรภาคีเครือขายกับ Google
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คุณสมบัติของ Google Meet

เขาดวย MCU Mail  ใชงานฟรี และสามารถเปน host  (ผูเปดหองประชุม) หรือผูเขารวมการเรยีนการสอนได

รองรับผูเขารวมประชุมไดสูงสุด ๑๐๐ คน

ไมจํากัดเวลาในการประชมุ

มีฟงกชั่นการแชรหนาจอหลายรปูแบบ

สามารถสงสัญญาณภาพและเสียงไดสงูสุดระดบั HD 720p

บันทึกการประชมุใน Google Drive 

 

การเขาใชงานระบบ Google Meet

กรณีใชงานบน PC หรือ Notebook ใหเขาใชงานผาน 

Browser Google Chrome ที่ 

กรณีใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ iOS โหลดแอพพลิเคชั่น MEET ที่ Appstore

กรณีใชงานบนโทรศัพทเคลื่อนที่ ระบบ Android โหลดแอพพลิเคชั่น MEET ที่ 

ทําการ Login ดวย MCU Mail

เมื่อทําการ Login สมบูรณแลวจะมีสทิธิ์ในการสรางหองประชุมและมีสถานะเปน Host ของหองประชุม
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คําแนะนําในการใชงานระบบ

ควรใชหูฟงพรอมไมโครโฟนในการใชงานเพ่ือความชัดเจน

กอนเขาสูหองประชุมควรทําการปดไมคและเปดไมคเมื่อตองการพูด

อยูในพ้ืนที่ที่สัญญาณอินเทอรเน็ตใหมคีวามเสถียรของสญัญาณ

ตรวจสอบมุมกลองใหมีความเหมาะสม

ไมพูดแทรก หรือแยงกันพูดภายในหองประชุม

ตรวจสอบอุปกรณวามรีะดบัพลังงานเพียงพอในการใชงาน

 

หลักการทํางานของ Google Meet

 

 



65 
 

 

อุปกรณสําหรับการใชงาน

 

ตัวอยางในการใชงาน Google Meet
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Zoom

การใช้งานง่ายและสะดวก และใช้ Bandwith ค่อนข้างตํ่าในการใช้งาน

มีทั่วเวอร์ช่ันในการใช้งานฟรี และแบบเสียค่าบริการเช่าใช้ ซึ่งจะมีฟีเจอร์แตกต่างกันออกไป

สามารถบันทกึการประชุมได้ทั �งแบบในตัวเคร่ืองและแบบ cloud server 

รองรับการใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั �งบน Browser และ Application บนอุปกรณ์

สามารถแชร์หน้าจอหรือเอกสารประกอบการประชุมได้
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ตารางเปรียบเทียบคุณสมบัต ิZoom
Basic Pro Business

คาบริการ ฟรี $14.99/mo/host $19.99/mo/host

จํานวนผูเขารวม 100 100 300

ระยะเวลา 40 นาที 24 ช่ัวโมง ไมจํากัด

HD Video มี มี มี

การบันทึก local Local/Cloud Local/Cloud

รองรับทุก 

Device
มี มี มี

การบริหาร

จัดการ

Host สามารถบริหาร

จัดการผูรวมประชุมได

มีระบบ user 

management

มีระบบการบริหารจัดการ 

Domain และ Admin 

Dashboard

 

Microsoft Teams

มีเวอร์ช่ันสาํหรับการใช้งานฟรีในปัจจุบัน สามารถรองรับผู้เข้าร่วมประชุมได้จาํนวน 250 คน

ทาํงานร่วมกันกับชุด Office 365 ได้เป็นอย่างดี

สามารถบันทกึการประชุมได้ทั �งแบบในตัวเคร่ืองและแบบ cloud server 

รองรับการใช้งานได้หลากหลายแพลตฟอร์ม ทั �งบน Browser และ Application บนอุปกรณ์

สามารถแชร์หน้าจอหรือเอกสารประกอบการประชุมได้

 


