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คำนำ 

 ดวยในปจจุบันสำนักงาน กสม. ไดใชบริการการประชุมทางไกลผานระบบอิเล็กทรอนิกส Zoom Video 
Conference ประ เภ ท  Zoom Business ใ นก า รสน ั บ สน ุ น ด ำ เ น ิ น ก า รต  า ง  ๆ  ขอ งคณะกร ร ม ก า ร 
สิทธิมนุษยชนแหงชาติ และสำนักงานคณะกรรมการสิทธิมนุษยชนแหงชาติ อาทิ การจัดประชุมตาง ๆ การลงพ้ืนท่ี 
การตรวจสอบขอเท็จจริง การจัดงานสัมมนา การอบรมตาง ๆ  ตลอดจนใชเปนชองทางในการติดตอสื่อสาร
ระหวางบุคลากรภายใน และบุคคลภายนอกหนวยงาน และเพ่ือรวมเปนสวนหนึ่งในการชวยหยุดยั้งการแพรระบาด
ของไวรัสโคโรนา ๒๐๑๙ ดวยการรักษาระยะหางทางสังคม Social Distancing และงดหรือหลีกเลี่ยงการเดินทาง
ท่ีไมจำเปน 

สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนจึงไดดำเนินการจัดโครงการอบรมสงเสริมความรูความเขาใจการจัดประชุม

ทางไกลผานระบบอิเล็กทรอนิกสโดยโปรแกรม Zoom Video Conference ขึ้นในวันศุกรที่ ๑๕ ตุลาคม ๒๕๖๔

เพ่ือเพ่ิมศักยภาพของเจาหนาสำนักงาน กสม. ใหสามารถดำเนินการใชงานโปรแกรม Zoom Video Conference 

ในรองรับการทำงานที่หลากหลายไดอยางมีประสิทธิภาพ ซึ่งไดรับการอบรมครั้งนี้ไดรับความสนใจเปนอยางยิ่ง 

ภายหลังเสร็จสิ้นการอบรมแลว สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชนจึงไดจัดทำรายงานโครงการอบรมสงเสริมความรู 

ความเขาใจการจัดประชุมทางไกลผานระบบอิเล็กทรอนิกสโดยโปรแกรม Zoom Video Conference ข้ึน  

เพื่อรวบรวมความรูที่เปนประโยชน และหวังเปนอยางยิ่งวารายงานฉบับนี้จะเปนประโยชนตอผูใชโปรแกรม 

Zoom Video Conference ตอไป 

 

สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน 
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สารบัญ 

 หนา 

1. ความรูเบื้องตนเก่ียวกับ Zoom Video Conference ๔ 

๒. การใชโปรแกรม Zoom Video Conference พ้ืนฐาน ๕ 

๓. การบริหารการประชุมออนไลน  ๑๐ 

๔. การใช ไมโครโฟน (Microphone) ๑๑ 

๕.  การบันทึกวีดีโอ (Video) ๑๒ 

๖. การรักษาความปลอดภัย (Security) ๑๔ 

๗. การตั้งคาผูเขารวม (Participant) ๑๕ 

๘. การสนทนา (Chat) ๑๖ 

๙. การแบงปนหนาจอ (Share Screen) ๑๗ 

๑๐. การบันทึกการประชุม (Record) ๒๐ 

๑๑. การสำรวจความคิดเห็น (Polls) ๒๑ 

๑๒. คำบรรยายแทนเสยีงแบบปด (Close Caption : CC) ๒๓ 

๑๓. การประชุมกลุมยอย (Breakout Room) ๒๔ 

๑๔. การทักทายในแบบตาง ๆ (Reaction) ๒๕ 

๑๕. การ Live Stemming ๒๖ 

๑๖. การใชลามแปลภาษา (Interpretation) ๒๗ 

๑๖. การเขาใชงานผานเว็บไซต zoom.us ๒๘ 

๑๗. ถาม ตอบ ๓๐ 

๑๘. รายงานการประเมินผล ๓๒ 

๑๙. รายชื่อผูเขารวมการอบรม ๓๓ 
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1 ความรูเบ้ืองตนเกี่ยวกับ Zoom Video Conference 

 
    

Zoom Video Conference คือ แพลตฟอรมการประชุมออนไลน (Video Conference Platform)  
ที่ไดรับความนิยมเมื่อเกิดการระบาดเชื ้อไวรัส COVID-19 เนื ่องจาก Zoom Video Conference มีฟงกชั่น 
การใชงานหลากหลาย เชน การประชุมออนไลน การสนทนาผานขอความ การแชรหนาจอจากอุปกรณนั้น ๆ 
(Share Screen) การเปลี่ยนภาพพื้นหลังขณะประชุมได (Change Background), การอัดวิดีโอขณะประชุมได 
(Record Video) ฯลฯ  ผู  ใช งาน Zoom Video Conference สามารถใช ผ านอุปกรณท ี ่หลากหลาย เชน
คอมพิวเตอรระบบปฏิบัติการ Windows OS macOS สมารทโฟนและแท็บเล็ต iOS และ Android ดังนั้น Zoom 
Video Conference จึงมีขอดีหลายประการ คือ 

1. จอแสดงผลเรียบงายและตอบสนองไดรวดเร็ว  
   2. สามารถแชรหนาจอสวนตัว, PowerPoint Slide, ไฟลเอกสารระหวางการบรรยายหรือการ
อบรม รวมถึงของผูรวมประชุมทุกฝาย  
   3. เขาใชงานผาน Browser โดยไมตองมี การลงโปรแกรม  
   4. สามารถดาวนโหลด Application นี้เพ่ือใชงานผานมือถือ ดวยระบบ IOS และ Android ได 
   5. เขารวมการประชุม/การอบรมไดรวดเร็วเพียงกรอก Meeting ID หรือ Join URL โดยผูท่ี 
เขารวมไมจำเปนตองสมัครสมาชิกโปรแกรม 
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๒. การใชโปรแกรม Zoom Video Conference พ้ืนฐาน 
๒.๑ เครื่องมือใชงานพ้ืนฐานของโปรแกรม Zoom Video Conference  ประกอบดวย 

 Home Application  
 Participant 
 Close Caption 
 Microphone  
 Chat 
 Polls 
 Video 
 ShareScreen 
 BreakoutRoom 
 Security 
  Record 
  Reaction 
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 ๑) Home Application  เปนหนาจอแรกเม่ือผูอบรมเขาใชงานโปรแกรม Zoom Video 
Conference 

 
 
 

 
หนา Home จะประกอบดวย ๔ เมนูหลัก ไดแก 
 - New Meeting กดเพ่ือสรางหองประชุมออนไลนใหม 
 - Join กดเพ่ือเขารวมหองประชุมออนไลนท่ีมีผูสรางไวแลว 

                               - Schedule กดเพื ่อสร างห องประช ุมล วงหนา โดยผ ู อบรมสามารถกำหนดชื่อ 
การประชุม วันและเวลาท่ีนัดหมาย รวมถึง ID หองประชุม และรหัสผาน ในการประชุม 
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                                - Share screen คือ การแชรหนาจอจากอุปกรณอื ่นที ่ไม ได เขาร วมประชุมเพ่ือ
ประกอบการนำเสนอในท่ีประชุมได 

 

 
          ผูอบรมสามารถคลิกที่ชื่อผูใชงานตรงบริเวณหนาจอบนมุมขวาเพื่อดูรายละเอียดของสถานะผูใช

ของผูอบรมได ดังนี้ 
  - การสถานะดูผู ใชของโปรแกรม Zoom Video Conference สถานะ Basic ซึ่งเปน
สถานะเริ่มตนของผูใชแบบไมเสียคาใชจาย แตมีขอจำกัดคือถามีการจัดประชุมตั้งแต ๓ คนขึ้นไปจะสามารถจัด
ประชุมไดไมเกินครังละ ๔๐ นาที สวนถาปรากฎเปน Licensed เปนสถานะที่ผูใชไดชื ้อลิขสิทธิ์ของโปรแกรม 
Zoom Video Conference เรียบรอยแลวซ่ึงสามาถประชุมไดไมจำกัดเวลา  
  - เมื่อกด Setting ผูอบรมสามารถตั้งคาโปรแกรมผานเมนูนี้ เชน Video Audio Share 
Screen Chat Background & Filters Profile เปนตน 
  - เมื ่อกด Check for Update จะเปนการตรวจสอบเวอรชั ่นปจจุบันของโปรแกรม 
Zoom Video Conference โดยผูอบรมควรมีการ Update โปรแกรมอยางสม่ำเสมออยางนอยเดือนละ ๑ ครั้ง
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เพื ่อใหการเปนไปดวยความเสถียร และมีประสิทธิภาพ เพื ่อปองกันการเกิดปญหา เชน การกด Join ไมได  
การคลิก Share file ไมได  การเปด Audio หรือ Video ไมได  

 - กด Sign Out เพ่ือออกจาก ID ของโปรแกรม Zoom Video Conference 
 

 
  
 ๒) Chat เปนเมนูสำหรับสงขอความตัวอักษรสำหรับผูเขารวมประชุมออนไลนผานโปรแกรม 
Zoom Video Conference โดยสามารถสงใหกับทุกคนหองประชุมออนไลน หรือกลุมผูใชงานที่ทางผูอบรม 
ตั้งคาไว หรือจะสนทนาเฉพาะเจาะจงผูใชงานทานใดทานหนึ่งได 
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 ๓) Meeting เปนเมนูสำหรับดู My Personal ID ของผูใชงาน โดยผูอบรมสามารถ กด Copy 
Invitation เพื่อสงลิงคการประชุมใหแกทานอื่นที่ตองการใหเขามารวมประชุมออนไลน หรือกด Edit เพื่อแกไข
รายละเอียดใน My Personal ID ท้ังสามารถแกไข ID  PASSCOD  (พาสเวิรด) เขาหองประชุม  และตั้งหาการเปด
ปด Waiting Room เปนตน 

  
                    ๔) Contract รายชื ่อผ ู ต ิดตอผู อบรม การเพิ ่มรายชื ่อผ ู ต ิดตอสามารถเพิ ่มผาน E-mail  
ท่ีผูใชคนอ่ืน ๆ ลงทะเบียนไว โดยสามารถกำหนดชื่อกรุปตามความตองการได 

 
 
 
 

 



๑๐ 
 

๓. การบริหารการประชุมออนไลน  
           เม่ือผูอบรมกดเริ่มจัดประชุมออนไลน Start Meeting จะมีเมนูในการบริหารจัดการหองประชุม ดังนี้ 
 

 
  ผูเขารวมอบรมสามารถคลิก Iconรูปโลสีเขียวเพ่ือดูรายละเอียดของ Meeting ID  Passcode รวมถึง 
Copy Invite Link เพ่ือเชิญทานอ่ืนเขารวมประชุม 

 
 
 



๑๑ 
 

๔. การใช ไมโครโฟน (Microphone) 
                การตั้งคาของโปรแกรม Zoom Video Conference 

 
การตั้งคาไมโครโฟนครั้งแรกตองกด join with Computer Audio เพ่ือเชื่อมตอระบบเสียงในเครื่อง

คอมพิวเตอร โทรศัพทสมารทโฟน ไอเพด แท็บเล็ต กับโปรแกรม Zoom Video Conference ผูใชสามารถเลือก
ไมโครโฟน และลำโพงตามความตองการกรณีมีหลายอุปกรณ สามาถเปดไมคโดยกดปุม Mute และปดเสียงโดยกด
ปุม Unmute

 



๑๒ 
 

 
๕.  การบันทึกวีดีโอ (Video)  
 

 
 

การตั้งคา Video สามารถเลือกเปดกลอง ปดกลองได ผูใชควรทดสอบระบบกลองกอนการประชุมเสมอ 
ทั้งนี้เมื่อคลิกที่ลูกศรบริเวณไอคอนรูปกลอง โดยสามารถเลือกกลองตามที่ตองการ และผูใชสามารถตั้งคาตางได
ดังนี้ 
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 -  Choose Virtual Back ground เพ่ือตั้งคาภาพพ้ืนหลังภาพ Video สามารถเลือกไดท้ังภาพนิ่ง
และภาพเคลื่อนไหวโดยผูอบรมสามารถเพ่ิมภาพท่ีตองการได 
 - Choose Virtual filter ตั้งคาตกแตงภาพ Video โดยใชรูปภาพที่โปรแกรมกำหนด ตกแตง
ภาพ เชน ภาพใสแวนตา ภาพหมวก ภาพดอกไม เปนตน 
 - Video setting ตั้งคากลอง ตั้งคาความคมชัดของกลอง ตั้งคาความสวาง และตั้งคาเรียบเนยีน 
เปนตน 

 



๑๔ 
 

๖. การรักษาความปลอดภัย (Security)  
                 การตั้งคาความปลอดภัยของหองประชุมออนไลน 

 
ผูใชสามารถตั้งคา security ความปลอดภัยของหองประชุมไดดังนี้ 

- Lock Meeting ล็อคหองประชุมไมใหผูใชรายอ่ืนเขา 
 - Enable Waiting Room เปดหองพักรอสำหรับใหผ ู  เร วมประชุมให Host หรือ Cohost 
อนุญาตกอนเขารวมประชุมออนไลน 

- Hide Profile Picture ปดรูปโปรไฟลของผูเขารวมประชุม 
  - Share Screen อนุญาตหริอไมอนุญาตผูเขารวมประชุมแชรหนาจอ 
  - Chat อนุญาตหรือไมอนุญาตผูเขารวมประชุมสงขอความ Chat 
                     - Rename Themselves อนุญาตหรือไมอนุญาตผูเขารวมประชุมเปลี ่ยนชื ่อโปรไฟลในการ 
เขารวมประชุมออนไลน 
  - Unmute Themselves อนุญาตหหริอไมอนุญาตผูเขารวมประชุมเปดเสียงไมค 
  - Start Video อนุญาตหรือไมอนุญาตผูเขารวมประชุมเปดกลอง Video 



๑๕ 
 

๗. การตั้งคาผูเขารวม (Participant) 
 

 
 ผูใชสามารถจัดการผูเขารวมประชุมผานเมนูในการปดสียง สำหรับการเปดเสียงจะไมสามารถเปดได
อัตโนมัติผูจัดการหองประชุมตองกดถามผูเขารวมวาจะเปดไมคหรือไม ท้ังนี้ การใหสิทธิผูเขารวมคนใดคนหนึ่งหรือ
หลายคนเปน Cohost ได  โดย Cohost จะมีสิทธิในการจัดการหองประชุมเหมือน Host ทุกประการยกเวน 
การเปดปดหองประชุม 



๑๖ 
 

 
๘. การสนทนา (Chat) 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผูใชสามารถตั้งคาการสนทนา (Chat) โดยใหมีการสนทนา (Chat) เฉพาะ Host หรือใหทุกคนใหหอง
ประชุมออนไลนสามารถสนทนา (Chat) ได  โดยการสนทนา (Chat) สามารถเลือกคุยเฉพาะผูเขารวมประชุม
ออนไลนทานใดทานหนึ่งได หรือเลือกสนทนา (Chat) กับผูเขารวมประชุมออนไลนท้ังหองได 



๑๗ 
 

 
๙. การแบงปนหนาจอ (Share Screen) 
 

 
 

ผูใชสามารถแชรหนาจอ แชรไฟลประเภท Word Power point PDF ไดโดยการเปดไฟลคางไวและ
สามารถกด Share screen เพื่อเลือกไฟล  ทั้งนี้ หากผูใชที่จะดำนเนินการแชรขอมูลมีการดำเนินการใด ๆ อยูท่ี
หนาจอ ผูเขารวมประชุมจะเห็นหนาจอนั้นดวย  



๑๘ 
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๑๐. การบันทึกการประชุม (Record) 

 
ผูใชสามารถบันทึกการประชุมได ๒ แบบคือ แบบ  Local reccord การบันทึกผานเครื่องคอมพิวเตอร 

และ Cloud การบันทึกผานพ้ืนท่ีจัดเก็บ Cloud  ของโปรแกรม Zoom Video Conference  ซ่ึงการบันทึกเสียง 
บน Cloud สามารถใชไดเฉพาะเวอรชั่นท่ีเสียเงินเทานั้น
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๑๑. การสำรวจความคิดเห็น (Polls) 

 
การจัดทำสำรวจความคิดเห็น (Polls) ผูท่ีสามารถตั้งคาไดเฉพะ Host เทานั้น โดยPolls สามารถสรางได

สูงสุด ๒๕ ชุด และในPollsหนึ่งชุดสามkรถสรางคำถามไดสูงสุด ๑๐ คำถาม
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๑๒. คำบรรยายแทนเสียงแบบปด (Close Caption : CC) 

 
Closed Caption (CC) คือ คำบรรยายแทนเสียงแบบปดหรือคำบรรยายระหวางพูดเรียลไทม  สามารถ

พบเห็นไดทั้งในภาพยนตร ที่มากับ DVD Blue-ray หรือสื่อ Online อยาง YouTube, Facebook VDO ที่จะมี
สัญลักษณ CC ท่ีแถบควบคุม โดยฟงกชั่นนี้สามารถกำหนดใหผูเขารวมประชมออนไลนทานใดทานหนึ่งเปนผูพิมพ 
หรือสามารถตั้งคาใหพิมพคำพูดเปนตัวอักษรแบบอัตโนมัติได แตรองรับแตเฉพาะภาษาอังกฤษเทานั้น 
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๑๓. การประชุมกลุมยอย (Breakout Room) 
 

 
ผูใชสามารถสรางการประชุมกลุมยอยไดโดยสามารถสรางสูงสุดไดถึง ๕๐ หอง โดยการตั้งคาการจัดคน

เขาหองประชุม ๓ แบบ ๑) ระบบเลือกใหแบบอัตโนมัติ ๒) ผูเขารวมประชุมเปนผูเลือก ๓) ผูจัดการประชุมเปน 
ผ ู  เล ือก  โดยแต ละห องจะแยกก ันอย  าง เด ็ดขาดและไม สามารถบ ันท ึกการประช ุมกล ุ  มย  อย ได

 



๒๕ 
 

 
 
๑๔. การทักทายในแบบตาง ๆ (Reaction) 
 

 
การทักทายในแบบตาง ๆ หรือ การใส Reaction ใน Zoom. การทักทายนี้ เพื่อสงขอความหรืออีโมชั่น 

คลิกปุม Reaction ซ่ึงอยูเมนูดานลาง จะมีอีโมชั่นการปรบมือ หรือรูปยกนิ้ว หรือแสดงวาชอบการเรื่องราวท่ีพูดใน
การประชุม ณ ตอนนั้น เพ่ือเปนการแสดงสัญลักษณสื่อความหมายสำหรับการประชุมออนไลน  
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๑๕. การ Live Stemming  

 
ผูใชสามารถ Live ผานชองทางตางๆ ได เชน Facebook YouTube  เปนตน ซ่ึง Host จะเปนผูเดียว

เทานั้นท่ี Live ได 
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๑๖. การใชลามแปลภาษา (Interpretation) 

 
 
ผูใชสามารถตั้งคาผูเขารวมประชุมเปนลามแปลภาษา โดยสามารถกำหนดการแปลพรอมกันไดหลาย

ภาษา การตั้งคานั้น Host ตองกำหนดคาไวลวงหนาใหในหองประชุมออนไลนท่ีกำหนดใหมีลามแปลภาษา โดยเม่ือ
กำหนดคาแลวผูเขารวมประชุมออนไลนทานอ่ืนจะสามารถเลือกฟงภาษาท่ีตองการได รวมถึงตัดเสียงตนฉบับได 
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๑๖. การเขาใชงานผานเว็บไซต zoom.us 
 

 
นอกจาการใชงานผานโปรมแกรมแลวผูใชสามารถเขาใชผานเว็บไชต zoom.us ได โดยผูใชสามารถเขาไป

ตรวจสอบประวัติการจองใชหองประชุมออนไลน ประวัติการใชหองประชุมออนไลน การเพิ่มจองหองประชุม
ออนไลน ประวัติการบันทึกการประชุมออนไลน การตั้งคาตาง ๆ ของหองประชุม รวมถึงการแกไขขอมูลโปรไฟล
ของผูอบรม เปนตน 
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๑๗. ถาม ตอบ 
๑. Q : ถาผูจัดการประชุมออนไลนมักพบไมคหอน เสียงสะทอน กรณีมีการจัดประชุม zoom ในหองประชุมดวย  
เกิดจากอะไร และมีวิธีแกไขปญหาอยางไร 
    A :  ถาประชุมออนไลนอยูในหองเดียวกันแลวเปดไมคหลายเครื่องระบบเสียงจะเกิดการรบกวนกันทำใหไมค
หอน หรือเสียงสะทอง ดังนั้น ผูจัดประชุม ตองปดไมคท้ังหมดใหเปดไมคเพียงเครื่องเดียว หรือใหใสหูฟงเพ่ือไมให
เสียงรบกวนกัน 
๒. Q : กรณีที่เปน host หรือ co host แลวเลือกปดไมคทั้งหมด ไมคของ co host จะปดไปดวยไหมวิทยากร    
    A : ปดไมค แต co host จะสามารถเปดไมคเองได ทั้งนี้ host จะไมสามารถบังคับไมไห co host ปดไมค 
         ตลอดได 
๓. Q : กรณีสัญญาอินเทอรเน็ตเครื่อง host หลุด หองประชุมจะปดไปเลยหรือไม และจะแกไขปญหาเฉพาะหนา
ไดอยางไร 
    A : การประชุมยังดำเนินการตอโดยโปรแกรมจะตั้งผูเขารวมประชุมทานใหทานหนึ่งเปน Host ชัว่คราว จนกวา  
         host เดิมจะกลับเขามา ขอแนะนำในการแกไขปญหาในการจัดประชุมออนไลนแตละครั้งนอกจาก Host  
         ควรมี co host ดวยเม่ือ host มีปญหา co host จะเปน host แทนทันที 
๔. Q : บางครั้งเครื่องผูใชเปดกลอง หรือไมคสำหรับ Zoom ไมได มีวิธีการแกไขปญหาเบื้องตนหรือไม อยางไร 
    A : กรณีเปดไมไดใหผูใชลองปดโปรแกรม Zoom และลองเขาใหมอีกครัง และลองตรวจสอบเวอรชั่นของ 
         โปรแกรม Zoom วาไดอัพเดทใหเปนปจจุบันหรือไม รวมถึงเช็คอุปกรณวามีปญหาหรือไมถามีใหเปลี่ยน 
         อุปกรณ 
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๕. Q : กรณีหนวยงานมีหลาย account จะมีวิธีการบริหารจัดการอยางไรใหเกิดประสิทธิภาพ และขอคำแนะนำ 
         เก่ียวกับโปรแกรม หรือแอพพลิชั่นเพ่ิมเติม เชน การลงตาราง การจองหองประชุม เปนตน 
    A : ควรบริหารจัดการผาน Zoom.us โดยใหผูใชระบบตองสมัคร account ของ Zoom และเจาหนาท่ีผูบริหาร 
         จัดการเพ่ิมเขาไปในลิสการจัดสิทธิของ Zoom เพราะถาผูใชทานใดประสงคจะใชบริการเจาหนาท่ีผูบริหาร
จัดการสามารถกำหนดสิทธิไดทันทีและจะไมซอนกัน สวนการบริหารจัดการโดยละเอียดจะมีการอบรมตอผูบริหาร
จัดการระบบอีกครั้ง 
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รายช่ือผูเขารวมอบรมโครงการจัดอบรมสงเสริมความรูความเขาใจการจัดประชุมทางไกล 
ผานระบบอิเล็กทรอนิกสโดยโปรแกรม Zoom Video Conference  

ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง 

ผูบริหาร (2) 
1 นางสาวรตญา กอบศิริกาญจน  รองเลขาธิการ กสม. 
2 นางสาวอัจฉรา ฉายากุล รองเลขาธิการ กสม. 

เลขานุการ/ผูชวยเลขานุการประจำ กสม. (4) 

3 นายเชิดชัย ยุสเปรมานนท นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
4 นายภัทรพงศ อิลาชาญ เลขานุการประจำ กสม. (ผศ.สุชาต)ิ 
5 นางสาวกมลชนก แสงศรี  ผูชวยเลขานุการประจำ กสม. (นายวสันตฯ) 
6 นายบุลวัชร อองสมหวัง 

 
ผูชวยเลขานุการประจำ กสม.  
(นางสาวศยามลฯ) 

สำนักบริหารกลาง (23) 
7 นางสาวจิราภรณ ทองคำวัฒนะ  ผูอำนวยการสำนัก 
8 นางรัตนวดี แพงศร ี   ผูอำนวยการกลุมงาน 
9 นายครรชิต เพ่ิมลาภ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 

10 นางสาวณัฐธิต ิคงนุรัตน  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการพิเศษ 
11 นางสาวพิมพนร ีเครือมณโฑ  นักวิชาการพัสดุชำนาญการพิเศษ 
12 นางนวรัตน สังขศิลา  นักวิชาการเงินและบัญชีชำนาญการ 
13 นายสุรัตน อินทรศิริ  นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
14 นางสาวเกศกนก ภคเลิศพาณิชย  นักวิชาการพัสดุชำนาญการ 
15 นางสรัลภัค สุวรรณกูล  นักบัญชีชำนาญการ 
16 นายจิรธัช ชาญเจริญ นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ 
17 นางสาวศิริพร คำทองแกว  นักวิชาการพัสดุ 
18 นางรุงตะวัน หลี่อิสระนุกูล  เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
19 นางสาวสุมนมาลย กลาใจ  เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
20 นางสาวจิราพร ศรีเพชรแกว  เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
21 นางสาวสมใจ กิจสินธพชัย  เลขานุการผูบริหารสำนักงาน กสม. 
22 นายอภิสัจพงศ เทอดสุวรรณ  เลขานุการเลขาธิการ กสม. 
23 นางสาวฐิติมา คงรุงเรือง  นักจัดการงานท่ัวไป 

24 นายสรายุทธ ม่ิงขวัญสกุลสุข  นักจัดการงานท่ัวไป 

25 นายธีรนัย แนนอุดร  นักจัดการงานท่ัวไป 
26 นางสาวสุฑารัตน ไชยเลิศ   งานจัดการท่ัวไป 

27 นางสาวขวัญใจ คงสมฤทธิ์  งานบริหารท่ัวไป 
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ลำดับ ช่ือ - สกุล ตำแหนง 

28 นางสาววรวรรณ เชื้อบุญ  งานผูชวยปฏิบัติงานพัสด ุ

29 นางสาวอลิษา คงสมฤทธิ์   งานบริหารท่ัวไป 
สำนักกิจการ กสม. (11) 
30 นายพราหมณ นิยะบุตร  ผูอำนวยการสำนัก 
31 นายเอกชัย ปนแกว  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
32 นายวศิษฐ ธีรวิโรจน  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

33 นายอนุภาพ พรหมบุตร  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบตักิาร 
34 นายบัณฑิต หอมเกษ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบตักิาร 
35 นางสาวธนภค วรรณารักษ  นักจัดการงานท่ัวไป 
36 นางลลิตา คงสมฤทธิ์  นักจัดการงานท่ัวไป 
37 นางสาวทัศริน ไกวัลวรรธนะ  นักจัดการงานท่ัวไป 

38 นางสาวดวงพร พุมกะเนาว นักจัดการงานท่ัวไป 
39 นางสาวศรุตยา กองแกว  งานบริหารท่ัวไป 
40 นายคมชาญ นิ่มนวลผอง งานบริหารท่ัวไป 

สำนักคุมครองสิทธิมนุษยชน (8) 
41 นางภัทรานิษฐ เหมวนิช  ผูอำนวยการกลุมงาน 
42 นางดวงสมร หมอกแกว   ผูอำนวยการกลุมงาน 
43 นางสาวมณีรัตน ออนบุญ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 

44 นางสาววลัยพร บุตดางาม เจาหนาท่ีสนับสนุนละเมิดสิทธิมนุษยชน 

45 นางสาวจีระพา พรมไทย เจาพนักงานธุรการชำนาญงาน 
46 นางสรินยา ไทโยธิน นักจัดการงานท่ัวไป 

47 นางสาววลัยพร บุตดางาม เจาหนาท่ีสนับสนุนละเมิดสิทธิมนุษยชน 
48 นายพงศกร เขมะสุนันท งานธุรการดานการสืบสวนและตรวจสอบ 

การละเมิดสิทธิมนุษยชน 
สำนักสงเสริมการเคารพสิทธิมนุษยชน (18) 
49 นางมณีรัตน บวรพิสิฐกุล นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
50 นางสาวสุนิสา จิตประไพย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

51 นางละไมมาด มาตศรี ธารานุรักษ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 

52 นางสาวนิภาวรรณ แกวแสนทิพย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
53 นางสาวเอเชีย มนตศรัฐ โนริเอกา  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
54 นางสาวธนัชชา พูลเอ่ียม เจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน 
55 นายชาติชาย ชงสกุล เจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน 
56 นายวุฒิชัย กาสุวรรณ เจาหนาท่ีสิทธิมนุษยชน 
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57 นายจิรัฏฐ จำเนียรการ งานจัดการท่ัวไป 
58 นายไอยฤทธิ ์หลักตา งานจัดการท่ัวไป 
59 นางสาวเฌอปราง วัชรชานนท เจาหนาท่ีศูนยภาค 
60 นางสาวมณีจันทร พ่ึงภักดี เจาหนาท่ีศูนยภาค 
61 จันทรจิรา  โขงคำ เจาหนาท่ีศูนยภาค 
62 พรศิลป ทนันชัย เจาหนาท่ีศูนยภาค 
63 บรรหาร เปนสุข เจาหนาท่ีศูนยภาค 
64 ขนิษฐา วารีนิล เจาหนาท่ีศูนยภาค 
65 ตูแวปาตีเมาะ นิโวะ เจาหนาท่ีศูนยภาค 
66 กฤษติยา สวสด ี เจาหนาท่ีศูนยภาค 

สำนักเฝาระวังและประเมินสถานการณสิทธิมนุษยชน (8) 
67 นางชมพูนุท ปอมปองศึก   ผูอำนวยการกลุมงาน      
68 นางสาวรุจาภา อำไพรัตน นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
69 นางสาวปนัสนันท อินคง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการ 
70 นางสาวศิริวรรณ ขนุนทอง นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
71 นางสาวรักษณาลี ดอนสนธิ ์ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
72 นางสายฝน ยิ่งวัฒนา เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
73 นางสาวพรปวีณ มีมากบาง นักวิชาการสิทธิมนุษยชน 
74 นางสาวศิริวรรณ ตรีทศกุล นักจัดการงานท่ัวไป 

สำนักสิทธิมนุษยชนระหวางประเทศ (1) 
75 นางสาวสายพิณ เหลืองออน  เจาพนักงานธุรการอาวุโส 

สำนักกฎหมาย (9)  
76 นางภัทรทร ฉิมพิมาย นักวิชาการสิทธิมนุษยชนชำนาญการพิเศษ 
77 นางสาวกุลภัสสรณ คัมภีรญานนท  นิติกรชำนาญการพิเศษ 
78 นายภาณุพงศ คงสมบูรณ  นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
79 นายโกเมศ สุบงกช นิติกรชำนาญการ 
80 นางสาวอิษิรา ธนรัช นิติกรปฏิบัติการ 
81 นางสาวเกษดาว เพ่ิมพูล นิติกรปฏิบัติการ 
82 นายเอกลักษณ ภูมิศาสตรา นิติกรปฏิบัติการ 
83 นายพงศธร รักษาการ นักจัดการงานท่ัวไป 
84 นายณัฐพงค พรหมหอม  นิติกร 

สำนักดิจิทัลสิทธิมนุษยชน (14) 
85 นางนภัทร รัชตะวรรณ ผูอำนวยการสำนัก 
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86 นางสาวจิราพร อาจเจริญ ผูอำนวยการกลุมงาน 
87 นางสุพรรณี ชาติสุข ผูอำนวยการกลุมงาน 
88 นายวณัท รุจนันตกุล นักวิชาการคอมพิวเตอรชำนาญการ 
89 นายนพดล คงสมฤทธิ์ นักวิชาการคอมพิวเตอรปฏิบัติการ 
90 นายกุลกฤษ งามเกิดเกียรติ นักวิชาการสิทธิมนุษยชนปฏิบัติการ 
91 นางสาวสุพร พสุนธาวโิรจน เจาพนักงานธุรการอาวุโส 
92 นางสาวนพรัตน พนอพัฒนาชัย นักสารสนเทศ 
93 นางสาวภารด ีบุตรพันธ นักจัดการงานท่ัวไป 
94 นางสาวอนงครัตน ทองยอดแกว งานสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
95 นางสาวกฤติกา ปญญาโรจนสุข งานสนับสนุนงานดานเทคโนโลยีสารสนเทศฯ 
96 นายธวัชชัย นนทฤทธิ ์ งานบรรณารักษดานบริการ 
97 นางสาวสายทิพย โสดสงค งานบรรณารักษดานพัฒนาทรัพยากรสารสนเทศ 
98 นางสาวกิรัณญา บูลยะธนิน งานบรรณารักษดานเทคนิค 

 
 
 
 
 
 
 


