
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

การจัดการความรู 

(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หั
วเ

รื่อ
ง 

 

How to Write One-Point Lesson : What? 1  
เลขท่ีเอกสาร Re2-01/5 

วันท่ีรายงาน 7/05/53 

ป
ระ

เภ
ท

   ความรูพื้นฐาน    การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาที่เกิดข้ึน 

      

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

ธารี  วารสีงัด พัชรินทร เหสกุล นาตยา  แกวใส   
ดร.ผะอบ พวงนอย 

 

 
ทานทราบหรือไมวา จะเลือกเร่ืองอะไร (What?) ที่เหมาะสําหรับการเขียน 

 

วิธีการ 

1. เขียนหัวขอเร่ืองท่ีประทับใจ ภาคภูมิใจ อยูในใจ เคยทําแลวประสบความสําเร็จ สามารถทําใหงานท่ีประสบปญหาผาน

พนปญหาน้ันๆ และสามารถดําเนินการตอไปไดดวยดีย่ิงข้ึนกวาเดิม เปนความรูพื้นฐานท่ัวไปแตเปนความรูท่ีจําเปน

ตอการปฏิบัติงาน ซ่ึงเกิดจากประสบการณการทํางานของตนเอง ใหคิดถึงเร่ืองท่ีกลาวมาอยางรวดเร็ว และเขียนใหได

สัก 10-20 หัวขอเร่ือง ภายในระยะเวลาอันสั้น โดยไมตองกังวลวาเปนหัวขอท่ีใชไดหรือไม 

2. เลือกหัวขอท่ีถูกใจมากท่ีสุดจาก 10 - 20 หัวขอท่ีเขียนไวในขอ 1 มาเพียงหัวขอเดียว เพื่อเขียนรายละเอียด 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

ขอควรระวัง 

เลือกเร่ืองเล็กๆ เขียนสั้นๆ แลวสามารถเขาใจได เปน 1 จุดขององคความรู 1 จุดของการแกปญหาเทาน้ัน 

อยาเลือกเร่ืองที่ไมเคยทํา อยาเลือกเร่ืองที่ไมมีประสบการณ   

ผ
ลที่

ได
รับ

 วันท่ี        

ผูถายทอด        

ผูรับการถายทอด        

 

   ตัวอยาง 

           เร่ืองของการเช็ดกระจก บุคคลท่ัวไปสวนใหญมักเช็ดกระจกโดยการฉีดนํ้ายาเช็ดกระจกลงบนกระจก 

จากน้ันใชผาหรือกระดาษชําระเช็ดใหแหง แตมักพบวากระจกไมใสสะอาด  โดยมีเศษผาหรือเศษกระดาษชําระ

ติดคางอยูบนกระจกนักเช็ดกระจกมือทองทานหน่ึงในสังกัดสํานักงานผูอํานวยการคนพบวิธีการเช็ดกระจกใหใส

สะอาดได หลังจากท่ีมีประสบการณในการทํางานไดระยะหน่ึง จึงนําเร่ืองน้ีมาเขียนเปน OPL ใน เร่ืองการเช็ด

กระจกใหใสสะอาด 

นอกจากน้ียังมีตัวอยางเร่ืองการเขียนภาพถมสีสําหรับงานพิมพซิลสกรีน, เทคนิคการเจาะรูรวมระหวางราง

เลื่อนกับแผนฐาน ของบุคลากรฝายสื่อการเรียนการสอน, เร่ืองการเตรียมรถกอนเดินทางไกล, เร่ืองการเก็บ

หมากฝร่ังโดยไมใหพื้นเสียหาย ฯลฯ ซ่ึงใชวิธีการเลือกหัวขอเร่ือง What? ดวยวิธีการดังกลาวในการอบรม 

หลักสูตร “การเขียนเพื่อการจัดการความรู ระยะท่ี 1” ท่ีผานมา 

 

 
 



สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
การจัดการความรู 

(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

ห
ัวเ

รื่อ
ง  

ข้ันตอนในการเขียนเสนการตูน 
เลขท่ีเอกสาร Art_003 

วันท่ีรายงาน  18/08/53 

ป
ระ

เภ
ท

  
  ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก/ 

             ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

สุรพล 

โฉมฉายแสง 
สมยศ จารุเนตร สมยศ จารุเนตร 

 

ในการเขียนการตูนน้ันมีการเขียนท่ีเปนขั้นตอนแบบงาย ๆ ดังน้ี 

1. รางโครงสรางแบบงาย ๆ อาจจะรูปทรงเรขาก็ไดโดยใชดินสอไสออน เชน ดินสอ HB 

2. ใชดินสอชนิดเดียวกันเขียนสวนประกอบอ่ืน ๆ ซึ่งอาจจะปรับจะแกอยางไรก็ทํากันในชวงนี้เลย 

3. เมื่อพอใจหรือไดเปนท่ีถูกใจแลวก็ตัดเสน ซึ่งอุปกรณในการตัดเสนนั้นไดเขียนแนะนําไปแลว 

4. พอหมึกแหงแลวก็ลบเสนดินสอทิ้ง ยางลบควรเปนเนื้อชนิดออน 

5. ลงน้ําหนักเพื่อเพิ่มความสวยงาม อาจจะเปนการเพิ่มแสงเงา หรือลงสี  

(สีท่ีจะลงนั้นตามทองตลาดมีใหเลือกซื้อมากมาย ซึ่งจะเขียน 

แนะนําในโอกาสหนา รวมถึงเทคนิค 

และขั้นตอนในการลงสีดวย 

 

 

 

 

 

1. รางโครงสรางเปนรูปทรงเรขา                                                                  2. เขียนสวนประกอบและรายละเอียดตาง ๆ 

 

 

 

 

 

 

 

 

         3. ตัดเสนเพิ่มนํ้าหนัก                             4. ลบเสนดินสอออก                       5.เนนน้ําหนักเพิ่มเติมรายละเอียด 

ผ
ล
ที่

ได
รบั

 วันท่ี        

ผูถายทอด        

ผูรับการถายทอด        

 

 



สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
 

การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson   (ความรูเฉพาะเร่ือง) 

ห
ัวเ

รื่อ
ง  

การทําโปสเตอรขนาดใหญดวยกระดาษ A4 หลายแผนตอกัน 

เลขท่ีเอกสาร 01/53 

วันท่ีรายงาน 5 เม.ย. 2553 

ป
ระ

เภ
ท
  

  ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

มุทิตา นครินทร มุทิตา นครินทร กนกศักด์ิ ศรีเมฆ 

      ทานทราบหรือไมวาการทําโปสเตอรบนกระดาษ A4 หลายๆ แผนแลวมาตอกันเปนโปสเตอรขนาดยักษ 

เขาทํากันอยางไร 
 

 การเตรียมไฟลรูป 

      ไฟลรูปภาพที่เตรียมไวตองมีขนาดใหญพอสมควรและถาตองการปร้ินทโปสเตอรขนาดใหญ

เทาใดก็ควรใชไฟลภาพที่มีขนาดใหญมากขึ้น  โดยปกติขนาดความละเอียดภาพควรอยูที่ 

Resolution 150 pixels/inch ขึ้นไป โดยไฟลภาพที่ใชอาจออกแบบมาจากโปรแกรมกราฟกตาง ๆ  

ได เชน  photoshop    

 การใชโปรแกรม paint ในการปริน้ทโปสเตอร  

 
 
 
 
 
 
 
 
              

            1. ใชโปรแกรม paint (อยูในAccessories ของ windows)  เปดไฟลภาพที่ save เก็บไว 

 

                                                2. ไปที่เมนู  file -->  page setup  เลือก 

                                                                       scaling --> Fit to ในชองคือจํานวนกระดาษ 

                                                                       A4 ในแนวต้ังและแนวนอนวาจะใหปร้ินท 

                                                                       ออกมาขนาดเทาไหร เชน  ตัวอยาง คือ 2x2 

                                                                                          

    

3. ลองส่ัง print preview  ดูวาถูกใจหรือยัง      

 

4. ส่ังปริ้นไดเลย โปรแกรมปริน้บนกระดาษ A4 หลายแผน ตามขนาดที่เรากําหนดไวตอนออกแบบ 

 
 
 
 
 
 
5. ตัดและติดกาวตอกันเปนแผนใหญ (ตอนนี้แลวแตฝมือครับ  ^_^) 

ผ
ล
ที่

ได
รบั

 วันท่ี            

ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            

 



เทคนิคการใชงาน Trigger ควบคุมภาพเคลื่อนไหวใน PPT 2010 

Trigger คืออะไร? 

     โดยทั่วไปแลวการทําใหขอความหรือ

ภาพปรากฏบนหนาสไลดขณะบรรยายมักจะ

ใชวิธีคลิกเมาสที่บริเวณสไลดไปเร่ือยๆ 

จนกวาขอความหรือภาพปรากฏครบตามที่

เตรียมไว  หลังจากน้ันถาคลิกเมาสอีกคร้ังจะ

ทําใหสไลดเปล่ียนเปนหนาถัดไป 

     แตถาตองการควบคุมใหปรากฏขอความ

หรือภาพเปนไปอยางอิสระ  คลิกเมาสซํ้าก่ี

คร้ังก็ไดโดยไมทําใหสไลดเปล่ียนหนา  และ

สามารถกําหนดตําแหนงของการคลิกเมาสได

ตามตองการ  การควบคุมลักษณะน้ีตองใช

เคร่ืองมือที่เรียกวา  ทริกเกอร (Trigger) 

หมายถึง ตัวกระตุน 

     ในโปรแกรม PPT ถาตองการใหวัตถุ 2 

แสดง Effect เมื่อคลิกเมาสที่วัตถุ 1 จะตอง

กําหนดใหวัตถุ 1 เปน Trigger ของวัตถุ 2 

1 

จัดทําโดย:  เกรียง  คุปตรัตน 

ตัวอยาง “Bird Gallery” 

เงื่อนไข เม่ือคลิกภาพเล็กจะปรากฏภาพใหญท่ีเปนนกชนิดเดียวกัน  

การเตรียมภาพ 

1. เตรียมภาพนกชนิดละ 2 ภาพ แลวปรับภาพเปน 2 ขนาด 

          -ภาพเล็กใชสําหรับทําปุมคลิกดูภาพ 

          -ภาพใหญใชแสดงภาพขยายของภาพเล็ก 

2. จัดวางภาพใหสวยงามตามตองการ แลวตั้งช่ือภาพทุกภาพเพื่อสะดวกตอการทํา Animation 

          -ภาพเล็กใหเรียงตอกันเปนลําดับ เพื่อความสะดวกในการเลือกคลิก 

          -ภาพใหญใหเรียงซอนทับกันไวท้ังหมด 



KM-การจัดการความรู ภายในองคกร-สพอ. 

การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) 
หัว

เรื่อ
ง 

วิธีการคัดเลือกวิทยากรฝึกอบรม 
เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน  ก.พ. 57 

ปร
ะเภ

ท 

  ความรู้พ้ืนฐาน     การแก้ไขปรับปรุง     ความยุ่งยาก/ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
รองผู้อํานวยการ หน.ฝ่าย จัดทําโดย 

  บงกช 

 
วัตถุประสงค์ 
                   เพื่อให้ผู้ประสานงานจัดฝึกอบรมสามารถคัดเลือกวิทยากรที่มีความรู้  ความสามารถตรงกับหลักสูตร
ฝึกอบรม จึงจะทําให้การจัดฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์ 
 
หลักการและเหตุผล 

 การจัดฝึกอบรมแต่ละครั้งบุคคลสําคัญท่ีมีส่วนทําให้การฝึกอบรมประสบผลสําเร็จ คือ วิทยากร แม้ว่าหลักสูตร
ฝึกอบรมจะเลิศหรูแค่ไหนหากวิทยากรไม่ได้เรื่องแล้วการฝึกอบรมน้ันจะประสบผลสําเร็จไปไม่ได้   ดังน้ันจึงจําเป็นอย่างยิง่
ที่ผู้มีส่วนรับผิดชอบการจัดฝึกอบรมจะต้องคัดสรรคนท่ีจะมาเป็นวิทยากรบรรยายในแต่ละหลักสูตรให้มีความเหมาะสมมาก
ที่สุด จึงจะทําให้การจัดฝึกอบรมประสบผลสําเร็จอย่างสมบูรณ์  ฝ่ายฝึกอบรมและส่งเสริมงานวิจัย สํานักพัฒนาเทคโนโลยี
เพื่ออุตสาหกรรม ขอนําเสนอวิธีการคัดเลือกวิทยากร ดังนี้ 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                                                                   
 
 
ข้อควรระวัง 
ในกรณีที่มีวิทยากรมีคุณสมบัติตรงตามท่ีเราต้องการมากกว่า 1 คน ผู้ประสานงานจัดฝึกอบรต้องอาศัยปัจจัยอื่น ๆ มาช่วย
ในการตัดสินใจ เช่น ค่าตอบแทน  หรือเทคนิคการนําเสนอ เป็นต้น 
 
ผลลัพธ์ท่ีได้ 
ได้วิทยากรที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กําหนดไว้  ผู้เข้ารับการฝึกอบรมพึงพอใจ การฝึกอบรมบรรลุตามวัตถุประสงค์  
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ 

วันท่ี 
       

ผู้ถ่ายทอด 
บงกช       

ผู้รับการ
ถ่ายทอด 

       

 

1. กําหนดเกณฑ์หรือคุณสมบัติของวิทยากรแต่ละหลักสูตรให้ชัดเจนว่า
ต้องการแบบไหน อย่างไร  

2. หา วิทยากร ท่ี มี คุณสมบั ติตรงตาม ท่ี กํ าหนด  สอบถามจากผู้ มี
ประสบการณ์  ทําเนียบวิทยากร  สืบค้นทางอินเทอร์เน็ต และผลงาน
ทางวิชาการ หรือไปร่วมสังเกตการบรรยายจริงของวิทยากร 

3. ขอรายละเอียดหลักสูตรฝึกอบรมของวิทยากรมาศึกษา เพื่อความมั่นใจ
และเพื่อดูความต้ังใจของวิทยากร ดูวิธีการนําเสนอเนื้อหาว่าตรงกับ
วัตถุประสงค์ของการฝึกอบรมหรือไม่  

4. ขอประวัติส่วนตัวของวิทยากร 
5. พูดคุยกับวิทยากรอย่างตรงไปตรงมาและควรแจ้งให้ทราบเร่ืองการจ่าย

ค่าตอบแทนก่อนเพราะว่าวิทยากรบางท่านเร่ืองเงินจะเป็นเร่ืองใหญ่ 
หากไม่ชัดเจนจะทําให้ผิดใจกันไปตลอดก็ได้ 



 
หนวยงาน............................................................... 

 

การจัดการความรู 
(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเรื่อง) 

หัว
เรื่อ

ง  เลขที่เอกสาร  

วันท่ีรายงาน  

ปร
ะเภ

ท 
 ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 
   

 
1.เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 
       เคร่ืองปั้มน้ําแรงดันสูง, เคร่ืองเป่าลม, สายยาง, แปรง, ไขควง, ผ้ายางรองน้ํา, น้ํายาทําความสะอาดเคร่ืองปรับอากาศ 
2.ทําการตัดไฟ 

    ทําการตัดไฟเคร่ืองปรับอากาศก่อนการทําความสะอาดทุกคร้ัง     
3.การทําความสะอาด แผงกรองฝุ่น  
         ควรล้างทุกๆ หนึ่งเดือน  วิธีการล้างทําได้โดยการถอดแผงกรองฝุ่นออกมาแล้วใช้น้ําแรง ๆ ฉีดท่ีด้านหลังของแผงกรองฝุ่น (ด้านท่ีไม่ได้รับฝุ่น) 
ส่วนแผ่งกรองฝุ่นชนิดท่ีเป็นนาโนดักจับแบคทีเรีย ให้ใช้การทําความสะอาดด้วยการเป่าลมหรือการแปรงเท่านั้น (ห้ามล้างน้ํา)เพราะจะทําให้ประสิท
ภาพการดักจับแบคทีเรียลดลง 
4.ติดตั้งผ้ายางรองนํ้าและกันเป้ือน 
       ติดต้ังผ้ายางตามรูปเพื่อรองรับน้ําและกันเปื้อน 
5.การทําความสะอาด แผงขดท่อคอยล์เย็น 
      วิธีล้างทําความสะอาดให้ใช้แปรงสีฟัน หรือแปรงทาสี ปัดเอาฝุ่น ท่ีเกาะยึดติดอยู่ให้ออกก่อนด้วยการลากแปรงลงตามแนวล่องของแผ่นครีบอลูมิ 
เนียม แล้วจึงค่อยเอาน้ําฉีดหรือราด เพื่อให้ฝุ่นท่ีเหลือหลุดตามน้ําออกมา แต่ เนื่องจากฝุ่นละอองท่ีจับอยู่เป็นเวลานาน จะมีความเหนียวมาก บางคร้ัง
อาจจําเป็นต้องใช้น้ํายาเคมีช่วยในการขจัดคราบสกปรกออก น้ํายาเคมีท่ีใช้ต้องเป็นแบบท่ีใช้กับเคร่ืองปรับอากาศเท่านั้น  
6. การทําความสะอาด ใบพัดลมคอยล์เย็น 
  ควรล้างไปพร้อมกับการล้างทําความสะอาดแผงคอยล์เย็น โดยใช้น้ําแรง ๆ ฉีดและแปลงทําความสะอาดตามร่องดักลมของใบพัดลม 
7. การทําความสะอาด ถาดรองรับนํ้าทิ้งและท่อนํ้าทิ้ง 
       ท่ีถาดรองรับน้ําท้ิงถ้าไม่ได้รับการดูแลหรือทําความสะอาด เป็นเวลานาน จะทําให้เกิดเมือกขาวใสคล้ายวุ้น ทําให้เกิดการอุดตันและเป็นแหล่ง
สะสมของเชื้อโรค เชื้อรา การทําความสะอาดถาดนํ้าท้ิงโดยการใช้แปรงท่ีมีขนแข็งขัดถู หรือการถอดออกมาล้าง ส่วนท่อน้ําท้ิงทําได้โดยการใช้เคร่ือง
เป่าลม เป่าลมเข้าไปตามท่อน้ํา หรือใช้น้ําท่ีมีแรงดันเล็กน้อยฉีดเข้าไปภายในท่อ  
8.การทําความสะอาดคอยล์ร้อน 
       สามารถใช้น้ําแรงดันสูงฉีดล้างได้ แต่ต้องระวังอย่าให้น้ํากระเด็นเข้าไปเปียกอุปกรณ์ไฟฟ้าได้ ระยะเวลาในการล้างทําความสะอาดชุดคอยล์ร้อน
ควรล้างทุก 6 เดือน  เม่ือทําครบ 8 ขั้นตอนก็ประกอบเขา้ท่ีตรวจเช็คความเรียบร้อย และเร่ิมใช้งานได้ 
 

ผล
ที่ไ
ดรั

บ 

วันท่ี 
           

ผูถายทอด 
           

ผูรับการ
ถายทอด 

           

การบํารงุรักษาเครื่องปรับอากาศด้วยตนเอง   

    



KM-การจัดการความรูภายในองคกร-สพอ. 
การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson ( ความรู้เฉพาะเรื่อง ) 

หัว
เรื่อ

ง 

แนวทางการสํารองไฟล์ข้อมูล 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน  

ปร
ะเภ   ความรู้พ้ืนฐาน    การแก้ไขปรับปรุง    ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น 

รองผู้อํานวยการ หน.ฝ่าย จัดทําโดย 
  IKK 

 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือใหผู้้ใช้งานไฟลข์อ้มูลมีแนวทางในการจัดการสํารองไฟลข์อ้มูล 
 

ปัญหา 
ปัจจุบันการทํางานด้านเอกสารและข้อมูลต่างๆ มักถูกจัดเกบ็อยู่ในรูปแบบไฟล์ขอ้มูลทางคอมพิวเตอร์ ทั้งน้ีเพ่ือเป็นการลด

พ้ืนที่การจดัเก็บเอกสารจริง และในกระบวนการจัดเก็บและสํารองขอ้มูลมกัเกดิปัญหาที่พบบ่อยคือค้นหาไฟล์ไมเ่จอเน่ืองจากการอ้างอิง
สถานะไฟล์ไมถู่กต้อง หรือ ไฟล์เสยีหายเน่ืองจากแหล่งจัดเก็บข้อมลูชํารุด หรือแม้กระทั่งการมีจํานวนไฟล์ทีจ่ดัเกบ็มากเกินความจาํเป็น
อันเน่ืองมาจากการจดัลําดับความสําคัญของข้อมูลไม่ถูกต้อง  

 

สาเหตุ 
ขาดแนวทางในการจดัเก็บและสํารองไฟลข์้อมูล 
 

แนวทางแก้ไข 
กําหนดแนวทางที่ควรคํานึงถึงในการจัดเกบ็และสํารองไฟลข์้อมูล 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อควรระวัง           

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ 

วันท่ี        

ผู้ถ่ายทอด IKK       

ผู้รับการถ่ายทอด        
 

การต้ังชื่อไฟล 
 ชื่อขอมูลควรสื่อถึงขอมูลภายใน 
 ชื่อขอมูลควรระบุสถานะความทันสมัยของขอมูลได 

ระดับความสําคัญของขอมูล 
 ขอมูลที่จะสํารองควรเปนขอมูลที่สามารถจัดลําดับความ สําคัญไดและ

มีความจําเปนในการอางอิงหรือเรียกใชภายหลัง  
 หากขอมูลมีผลกระทบตองานมาก  การสํารองควรมีความถี่สูง และควร

มีขอมูลสํารองมากกวา 1 Copy 

พ้ืนท่ี/วิธีการสํารองขอมูลขอมูล 
 การเลือกใชสื่อหรือพ้ืนท่ีในการจัดเก็บตองสัมพันธกับขอมูลเชน

ในกรณีที่มีการเปล่ียนแปลงขอมูลบอยๆพ้ืนที่ในการจัดเก็บควร
เปนแบบเขียนทับได  

 ไมควรสํารองขอมูลเก็บไวในพ้ืนท่ีทาง กายภาพเดียวกับ ขอมูล
หลัก 

 คํานึงถึงความยากงายในการเขาถึงแหลงสํารองขอมูลและการคืน
คาขอมูลเม่ือเกิดปญหา 

 ควรมีการระบุถึงผูที่มีหนาท่ีในการสํารองขอมูลและจัดลําดับการ
เขาถึงได ตามลําดับข้ันความสําคัญ 

 ควรกําหนดความถี่ในการสํารองขอมูลใหสอดคลองกับการ
เปลี่ยนแปลง และความสําคัญของขอมูล



สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 
 

การจัดการความรู้ 
(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรู้เฉพาะเรื่อง) 

หัว
เรื่อ

ง การตั้งค่าพารามิเตอร์ส าหรบัตรวจการกัดกร่อนของโลหะแบบไม่ท าลายด้วยเทคนิค 
Corrosimetry 

เลขที่เอกสาร TFII 24-04-2557-01 

วันที่รายงาน 24 เมษายน 2557 

ปร
ะเภ

ท 

 
  ความรู้พื้นฐาน   การแก้ไขปรับปรุง    ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 

 นายนพรัต กาญจนประยธุ นายนพรัต กาญจนประยธุ 

 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ 

วันที่            

ผู้ถ่ายทอด นายนพรัต กาญจนประยุธ           

ผู้รับการถ่ายทอด ผู้ท่ีสนใจ           

 

วัตถุประสงค:์  
 เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานทราบขั้นตอนการตั้งค่าพารามิเตอร์ส าหรับการตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิค 
Corrosimetry 

√ 

ขั้นตอนในการปฏบิัต:ิ 
1.เปิดโปรแกรม EC-Lab  ขึ้นมา 
2. . ไปที่เมนู Edit> Insert New Techniques>  Electrochemical 
Application>Corrosion>Corrosimetry 
3. ป้อนค่า tR0 = 10 min ในกล่องข้อความที่ 1 
4. ป้อนค่า Scan Ewe = 0.167 mV/s, Ei= -0.025V vs EOC , Ei= 0.025V vs EOC  ในกล่องข้อความที่ 2 
5. ป้อนค่า Rest for tR = 20 min ในกล่องข้อความที่ 3 
6. ป้อนค่า nC = 57 time(s) ในกล่องข้อความที่ 4 
7. กดปุ่มรูปกุญแจเพือ่ accept modifications 
8. กดปุ่ม Run Experiment  เพื่อท าการทดสอบ 

1 

2 

3 

4 

5 
6 

ประโยชน์ที่ได้รับ:  
1. ไดท้ราบถึงขั้นตอนการปฏิบัติงานจริงของ 

Corrosimetry Technique  
2. ได้ทราบถึงค่าพารามิเตอร์ที่เหมาะสมส าหรับ

การตรวจสอบการกัดกร่อนด้วยเทคนิค 
Corrosimetry Technique  

7 8 



สถาบันนวตักรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัง่เศส 

 

การจดัการความรู ้

(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเ้ฉพาะเรื่อง) 

ห
วั
เรื่
อ
ง
 วงจรแปลงผันเหลื่อมเฟสแบบบูสต์ขนานกัน 2 เฟส ส าหรับพลังงานทดแทนควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น 

(2-Phase Interleaved Boost Converter for renewable energy source with Nonlinear Control) 

เลขท่ีเอกสาร TFII 12-02-2557 

วนัท่ีรายงาน 25 เมษายน 2557 

ป
ร
ะ
เภ
ท
  

  ความรูพ้ื้นฐาน   การแกไ้ขปรบัปรุง   ความยุง่ยาก/ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

หวัหนา้กลุ่มงาน หวัหนา้งาน จดัท าโดย 

 ดร.วฒันา แกว้มณี นายสุวจัน์ สิกบุตร 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

ผ
ล
ที่
ได
ร้
บั

 วนัท่ี            

ผูถ้่ายทอด นายสุวจัน์ สิกบุตร           

ผูร้บัการถ่ายทอด ผูส้นใจ           

 

การแก้ไข มีดงันี้:  
1. ต้องสร้างตัวแปลงไฟฟ้ากระแสตรงแบบทบแรงดันแบบ 2 เฟส ที่กระแสเหลื่อมเฟส 180 
องศา  
2. ออกแบบโดยใช้บูสต์คอนเวอร์เตอร์ขนานกัน 2 ตวัและควบคุมการท างานแบบไม่เป็นเชิง
เส้น (Nonlinear Control) ควบคุมการสวิตช์ของเฟสที่ขนานด้วยเทคนิคการเหลื่อมของ
กระแส 
ผลลัพธ์ที่ได้: 1.ได้แบบตัวควบคุมวงจรแปลงผันเหลื่อมเฟสแบบบูสต์ขนานกัน 2 เฟส ส าหรับ
พลังงานทดแทนควบคุมแบบไม่เป็นเชิงเส้น 
2.ไดว้งจรแปลงผันเหลื่อมเฟสแบบบูสต์ขนานกัน 2 เฟส ส าหรับพลังงานทดแทนควบคุมแบบ
ไม่เป็นเชิงเส้น 
3. มีการท างานร่วมกันของทีมนักวิจัยของสถาบันฯไทย-ฝร่ังเศส 

√ 

สาเหต:ุ เชลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) มีแรงดันไฟ
ตรงที่ต่ า การน าไปใช้งานต้องมีวงจรแปลงผันท า
ให้แรงดันสูงขึ้น การน าวงจรแปลงผันมาต่อท า
ให้เกิดการกระเพือ่มของกระแส 

ปัญหา: การกระเพื่อมของกระแสทางดา้น
เอาต์พุตของเชลล์เชื้อเพลิง (Fuel cell) ท าให้
อายกุารท างานลดลง 

วัตถุประสงค:์  เพื่อศึกษาพฤตกิรรมการท างาน
ของวงจรแปลงผันเหลื่อมเฟสแบบบูสตข์นานกัน 
2 เฟส ส าหรับพลังงานทดแทนควบคุมแบบไม่
เป็นเชิงเส้น 



 



การจัดการความรู้ 
(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรู้เฉพาะเร่ือง) 

หัวเร่ือง   เทคนิคการเจียระไนแท่งทงัสเตนใหเ้หมาะสมส าหรับการต่อขั้ว DCEN และ AC  
เลขที่เอกสาร TFII 24-04-2557-01 

วันที่รายงาน 24 เมษายน 2557 

ประเภท    ความรู้พื้นฐาน    การแกไ้ขปรับปรุง     ความยุง่ยาก/ปัญหาท่ีเกิดขึ้น 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 

นายสุรเชษฐ ์แกว้งาม นายทวศีกัด์ิ เอ่ียมพงษ ์
 

  

  
  
 

ผลที่ได้รับ 

วันที่ 

ผู้ถ่ายทอด นายทวศีกัด์ิ เอ่ียมพงษ ์

ผู้รับการถ่ายทอด ผูส้นใจ 

สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

วตัถุประสงค์ 
        ให้ทราบถึงการเจียระไนแท่งทังสเตน ที่ใช้ส าหรับการเช่ือม  
โดยต่อขั้วไฟ DCEN และ AC  

เทคนิคการเจียระไนทงัสเตน 

ภาพที ่2 เป็นการเจียระไนท่ีถูกตอ้ง เพราะเจียระไนตามยาว ส่งผลให้ได้
เปลวอาร์คพุ่งออกมาเป็นเส้นตรง แนวเช่ือมท่ีไดห้ลอมละลายสมบรูณ์  

ภาพที ่1 เป็นการเจียระไนแท่งทงัสเตนท่ีผดิ เพราะเจียระไนตามขวาง ส่งผล
ให้ไดเ้ปลวอาร์คท่ีออกมาบานออกดา้นขา้ง ตามเส้นรอยเจียระไน  แนวเช่ือม
ท่ีไดไ้ม่สมบรูณ์ 

DCEN 

AC 

ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
ไดท้ราบถึงวธีิการเจียระไนแท่งทงัสเตน ที่ถูกตอ้ง
ส าหรับการต่อขั้วไฟ DCEN และ AC ไดอ้ยา่งถูกตอ้ง 

 

ขนาดของการเจียรนยั ที่ต่อขั้วไฟ DCEN และ AC  สาระหน้ารู้ 
DCEN คือ Direct Current Electrode Negative 
 - หวัเช่ือมต่อกบัขั้วลบ สายกราวดต่์อขั้วลบ 
 - ความร้อนที่หวัเช่ือม 70 %  ท่ีช้ินงาน 30 % 
 - เหมาะกบัการใชแ้ท่งเช่ือมทงัเตน สีแดง (WT20)   
    AWS Classification EWTh-2 
- ใชก้บังานเช่ือมเหล็ก, สแตนเลส, นิกเกิล และไททา  
   เนียม เป็นตน้ 
AC คือ Alternative Current 
 - หวัเช่ือมต่อขั้วบวกหรือขั้วลบก็ได ้ เพราะความร้อน   
   ที่หวัเช่ือม 50 % ที่ช้ินงาน 50 % 
 - เหมาะกบัแท่งเช่ือมทงัสเตน สีเขียว (WP) AWS    
   Classification EWP 
 - ใชเ้ช่ือมงานอลูมิเนียม และแมกนีเซียม เป็นตน้ 



English Cup A Day  With Dr.Karnchanoke  
Wattanasin  

 

 



 

การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเร่ือง) 
หัว

เรื่อ
ง  

การกาํหนดรหัสหมายเลขเอกสารอ้างองิ SAR  
เลขทีเ่อกสาร  

วนัทีร่ายงาน  

ปร
ะเภ

ท 

  ความรู้พ้ืนฐาน   การแกไ้ขปรับปรุง     ความยุง่ยาก/ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดทาํโดย 
วนัศิริ เจาตระกลู วนัศิริ เจาตระกลู วนัศิริ เจาตระกลู 

 

วตัถุประสงค์ 
เพ่ือใหผู้ป้ฏิบติัสามารถใชร้หสัหมายเลขเอกสารอา้งอิงขอ้มูลในการรายงานผลการดาํเนินงานSARไดอ้ยา่งถูกตอ้ง และเป็นไปในทิศทางเดียวกนั 
 

วธีิการจําแนกรหัสหมายเลขเอกสารอ้างองิข้อมูลรายงานผลการดําเนินงาน SAR 
          

                     เอกสารหมายเลข 1 – 1.1 –ข้อ1 -01 

                                                                                                                ความหมายการกาํหนดรหัสเอกสารอ้างองิ SAR  
                                                                                                               หมายเลข 1   “เอกสารหมายเลข 1”  หมายถึง  องคป์ระกอบท่ี 1 
                                                                                                               หมายเลข 2   “1.1”                           หมายถึง  ตวับ่งช้ีท่ี 1.1 
                                                                                                               หมายเลข 3   “ขอ้1”                         หมายถึง  เอกสารอา้งอิงขอ้ท่ี 1 
                                                                                                               หมายเลข 4   “01”                             หมายถึง  เอกสารอา้งอิงลาํดบัท่ี 01 

   
  ตวัอย่าง การกาํหนดรัหสเอกสารอ้างองิ SAR  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ผลทีไ่ด้รับ 
 คณะมีรูปแบบการกาํหนดหมายเลขเอกสาอา้งอิงในรูปแบบเดียวกนั  
 
ข้อควรระวัง 
    ผูป้ฏิบติัควรเขียนผลการดาํเนินงานพร้อมเอกสารอา้งอิงSAR ก่อนกาํหนดรหสัหมายเลขเอกสารอา้งอิง 
 

 

ผล
ทีไ่
ด้รั

บ 

วนัที่        

ผู้ถ่ายทอด        

ผู้รับการถ่ายทอด        
 

   หน่วยงานงานประกันคุณภาพ คณะศิลปศาสตร์ประยกุต์ 

1

2
3 

4 





สิทธิบัตร การประดษิฐ การออกแบบผลิตภัณฑ อนุสิทธิบัตร 

แนะนําการขอรับสิทธิบัตร/อนสุิทธิบตัร 

 

สืบคนสิทธิบัตรออนไลน  

 

ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐและอนุสิทธิบตัร 

 

ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ  

 

ตรวจสอบขอรับอนุสิทธิบตัร  

 

ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการออกแบบผลิตภณัฑ  

 

ตรวจสอบคําขอรับสิทธิบัตรการประดิษฐ  

จัดทําโดย อาจารยสุวภา  ขจรฤทธิ์ 



ระบบบริหารจัดการเครือขายคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

FITM Network Management 
 

จัดทําโดย คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

ความเปนมา 

เน่ืองจากคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมีคณาจารย บุคลากร และนักศึกษาเขางานระบบเครือขายเปนจํานวนมาก ไมวาจะเปนการเขาถึง

เว็บไซตตางๆ เชน Google, Facebook, YouTube เปนตน เม่ือมีผูใชงานระบบเครือขายเปนจํานวนมาก ทําใหมีความเปนไปไดท่ีจะเกิดปญหาตางๆ ใน

ระบบเครือขายข้ึน เชน อุปกรณเครือขายบางตัวไมสามารถใชงานได เคร่ืองคอมพิวเตอรบางเคร่ืองใชงานเครือขายสูงจนผิดปกติ เปนเหตุใหผูใชงานไม

สามารถใชงานระบบเครือขายได  
 

ดังน้ันจึงไดคิดจัดทําระบบบริหารจัดการเครือขายของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมข้ึนมา เพ่ือท่ีผูดูแลระบบจะสามารถเขามาดําเนินการ

แกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนไดอยางรวดเร็วท่ีสุด สามารถตรวจสอบและมองภาพรวมของระบบเครือขายภายในคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมได 

รวมไปถึงการแจงปญหาตางๆ ท่ีเกิดข้ึนของระบบผานทาง Application การแจงเตือนการใชงานเครือขายเปนรายวันผานทาง email ซ่ึงจะเปนตัวชวยท่ีทํา

ใหผูดูแลระบบไดรับความสะดวก รวดเร็ว ในการท่ีจะแกไขปญหาท่ีเกิดข้ึนและลดปญหาความลาชาในการบริหารจัดการอีกดวย  

 
 

วัตถุประสงค 

 เพ่ือใชในการบริหาร การควบคุม และการตรวจสอบความ

ผิดปกติของระบบเครือขาย 

 เพ่ือลดความลาชาในการบริหารจัดการระบบเครือขาย 

 เพ่ือเพ่ิมความสะดวกสบายตอผูดูแลระบบในการดูแลและ

ตรวจสอบระบบเครือขาย 

 

การดําเนินงาน 

ระบบบริหารจัดการเครือขายคณะเทคโนโลยีและการจัดการ

อุตสาหกรรมน้ี มีจุดประสงคเพ่ือใหผูดูแลระบบสามารถบริหาร

จัดการ และแกไขปญหาระบบเครือขายไดงายและสะดวกข้ึน โดย

จัดทําระบบน้ีอยูในรูปแบบของ Application ท่ีแสดงผลขอมูลการ

ใชงานระบบเครือขายบนระบบ iOS  
 

 
 

ภาพท่ี 1 แสดงอุปกรณเครือขายทุกตัวท่ีระบบ Monitor อยู 

 

 
 

 ภาพท่ี 2  ดานซายแสดงขอมูลสรุปรายละเอียดเบ้ืองตน 

  ก่ึงกลางแสดงขอมูลรายละเอียดของอุปกรณในระบบเครือขาย 

  ดานขวาแสดงลําดับของผูใชงานสูงสุด 

 

 
 

 ภาพท่ี 3  ดานซายแสดงลําดับของผูใชงานเครือขายไรสายสูงสุด 

  ก่ึงกลางแสดงขอมูลผูท่ีกําลังใชงานเครือขายไรสายอยู 

  ดานขวาแสดงขอมูลของอุปกรณเครือขายไรสายที่มีผูใชงานมากสุด
 

ผลลัพธท่ีไดรับ 

ผูดูแลระบบของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมมีระบบบริหารจัดการเครือขายท่ีงายและสะดวกข้ึน

 



 

ความเป็นมาของโครงการ 

ผูจ้ัดท ำ | ภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม คณะเทคโนโลยีและกำรจัดกำรอุตสำหกรรม มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ วิทยำเขตปรำจนีบุรี 
 

KNOWLEDGE 
MANAGEMENT: 

กำรปลูกฝังควำมสำมำรถ และทัศนคติท่ีดีต่องำนวิจัย เป็น

เรื่องท่ีจ ำเป็นอย่ำงยิ่งส ำหรับนักศึกษำในปัจจุบัน ซึ่งควร

ได้รับส่งเสริมและสนับสนุน เนื่องจำกเป็นพ้ืนฐำนในกำรน ำ

ควำมรู้ทำงทฤษฎีมำใช้ประโยชน์ในกำรพัฒนำทำงธุรกิจ

และอุตสำหกรรม ดังนั้นโครงกำรนี้จึงถูกจัดข้ึน เพ่ือให้เกิด

กำรตื่นตัวในกำรเรียนรู้ และแนวทำงในกำรท ำวิจัยหรือ

โครงงำนพิเศษส ำหรับนักศึกษำรุ่นถัดไป 

นักศึกษา - มีควำมรับผิดชอบ เกิดมุมมองใหม่ๆ ในกำร
จัดท ำโครงงำนและได้แลกเปลี่ยนประสบกำรณ์กับ
นักศึกษำต่ำงมหำวิทยำลัย 
อาจารย์ - ได้เครือข่ำยควำมร่วมมือทำงวิชำกำรและ
งำนวิจัยกับอำจำรย์ต่ำงมหำวิทยำลัย 

 

ภำพ บอร์ดประกวดผลงำน 

ผลที่ได้รับ 

 

 

 

โครงการประกวดผลงานทางวิชาการ 
ในรูปแบบโปสเตอร์ 

 

วัตถุประสงค ์

เพ่ือเสริมสร้ำงทักษะและส่งเสริมควำมสำมำรถ
ของนักศึกษำในด้ำนกำรวิจัย กำรแสดงออกทำงวิชำกำร 
และกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเชิงวิชำกำรของนักศึกษำ 

ขั้นตอนการด าเนินงาน 

ภำพ บรรยำกำศภำยในงำน 

ภำพ โปสเตอร์ที่เข้ำร่วมในงำน 

ภำพ กำรน ำเสนอควำมรู้ในกิจกรรม KM  ของคณะ 

ออกแบบโครงกำร 

ด ำเนินโครงกำร 

ประชำ 
สัมพันธ์
โครงกำร 

ส่งผลงำน จัดแสดง 
ผลงำน 

ตัดสิน
ผลงำน 

ประเมินโครงกำร วิเคราะห์และปรับปรุง 

ถ่ำยทอดควำมรู้ 

น ำไปประยุกต์ใช้ 



 

การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 
หั

วเ
รื่อ

ง 

 

ข้ันตอนดําเนินการจัดอบรม/สัมมนา 

 

เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน 22 มกราคม 2557 

ป
ระ

เภ
ท

 

  ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาที่เกิดขึ้น 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

น.ส.ศรีประภา   

เสกสุวงศ 

น.ส.ศรีประภา 

เสกสุวงศ 

น.ส.วิไล จินดามัย 

วัตถุประสงค  เพ่ือใหผูปฏิบัติงานมีความรู ความเขาใจในแนวทางข้ันตอนดําเนินการจัดอบรม/สัมมนา  
วิธีการ 
1. บันทึกขออนุมัติโครงการ 
  จัดทําบันทึกขออนุมัติโครงการฝกอบรม/สัมมนา โดยระบุชื่อโครงการตามรายละเอียดโครงการ ดังนี้  

1.1 ชื่อโครงการฝกอบรม / สัมมนา ควรจะตรงกับชื่อโครงการท่ีไดรับจัดสรรงบประมาณ 
  1.2  หลักการและเหตุผล ระบุถึงความเปนมาของการจัดโครงการซ่ึงตองสอดคลองกับกิจกรรมและวัตถุประสงค 
ของโครงการ 
  1.3  วัตถุประสงคของการจัดโครงการ ตองเปนการพัฒนาเพ่ือเพ่ิมพูนความรูความสามารถของบุคคล หรือ        
เพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
  1.4  ลักษณะของโครงการ และวิธีการดําเนินงาน ตองระบุใหชัดเจนวาเปนการอบรม / ประชุม / สัมมนา หรือ
ศึกษาดูงาน และชั่วโมงการฝกอบรมเปนการบรรยาย/อภิปราย/สัมมนา หรือแบงกลุมกิจกรรม  
  1.5  ระยะเวลาดําเนินงาน  ระบุ วัน เดือน ป ท่ีจัดโครงการ  หรือ ชวงระยะเวลาท่ีจัดโครงการ 
  1.6  สถานท่ีจัดโครงการ  ระบุ สถานท่ี และจังหวัดท่ีจัดโครงการ  
  1.7  ผูเขารวมฝกอบรม  ระบุ กลุมผูเขารวมใหชัดเจนเพ่ือเทียบระดับการฝกอบรม/สัมมนา  
เพ่ือใชในเรื่องการเบิกจายคาอาหาร คาอาหารวางและเครื่องดื่ม รวมถึงคาท่ีพัก  
  1.8  งบประมาณโครงการ  ระบุ ประเภทแหลงเงิน แยกประเภทหมวดรายจาย เชน หมวดคาใชสอย และ หมวด 
เงินอุดหนุน รายการคาใชจายจะเปนคาตอบแทน คาใชสอย คาวัสดุ โดยใชหลักเกณฑและอัตราการเบิกจายตามระเบียบมหาวิทยาลัย
กําหนด 
  1.9  กําหนดการโครงการ  ระบุ  วัน เดือน ป และชวงเวลาแตละชวง โดยตองสอดคลองกับวัตถุประสงคโครงการ  
  1.10  ผลท่ีคาดวาจะไดรับ ตองสอดคลองกับวัตถุประสงค  
  1.11  ผูรับผิดชอบโครงการ  เปนผูท่ีไดมอบหมายใหจัดโครงการ  
  1.12  อ่ืน ๆ (ถามี)  
 
หมายเหตุ บันทึกขออนุมัติโครงการ ตองประกอบดวย   

1. ขออนุมัติดําเนินการโครงการ 
2. ขออนุมัติตัวบุคคล 
3. ขออนุมัติคาใชจาย 
4. อ่ืน ๆ (ถามี)  

 

 

 

 

 

 

 

                      กลุมงานงบประมาณ  กองคลัง 

  



 
หนวยงาน ศูนยบริการเทคโนโลยี มจพ.ปราจีนบุรี 

การจัดการความรู 

(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

ห
ัวเ

รื่อ
ง  เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน  

ป
ระ

เภ
ท
  

ความรูพื้นฐาน การแกไขปรับปรุง ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

   

วัตถุประสงค  :  เพ่ือสรางระบบการจัดเก็บขอมูลเอกสาร SAR โดยใชระบบ Cloud Storage เพ่ืองายตอการคนหาและลดการซ้ําซอนของขอมูล 
ปญหา  :ขอมูลเอกสารในงานประกันคุณภาพมีจํานวนมาก ท้ังผลการดําเนินงาน เอกสารหลักฐาน รูปภาพการดําเนินงาน  ทางหนวยงานมีปญหาดานระบบในการจัดเก็บขอมูล  ซึ่งตัวไฟลอาจอยูใน HDD 
หรือ  Flash Drive  ซึ่งคนหายากและไมทราบวาไฟลลาสุดเก็บไวท่ีใด  อีกท้ังถา Flash Drive  สูญหายขอมูลอาจสูญหายได 
สาเหตุ  :  ไมมีระบบการจัดเก็บเอกสารขอมูลดาน SAR ท่ีเปนระบบ 

การแกไข  :  นําระบบ Cloud Storage(Dropbox)มาใชในการจัดเก็บเอกสารโดยมีข้ันตอนดังน้ี 

  

 
 

 

 
 

1. เลือกใชระบบ Cloud 

Storage(Dropbox) 
2. ติดตั้งโปรแกรมและสมัครบริการ 

 
3. จัดหมวดหมูขอมูลกอน Upload 

 
4. Upload ขอมูล 

 
5. ทดสอบการเรียกใชขอมูล 

 
ผลลัพท  :  มีระบบในการจัดเก็บขอมูลท่ีปลอดภัย, คนหางาย, ลดการพกพา HDD และ Flash Drive 
 

ผ
ล
ที่

ได
รับ

 วันท่ี            

ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            

 

แกปญหาการจัดเก็บขอมูล SAR ไมเปนระบบคนหายากโดยใชระบบ Cloud Storage(Dropbox) 
 

นพดล จันทรลักษณ   

 



 

หนวยงาน  ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 
การจัดการความรู 

(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

ห
ัวเ

รื่อ
ง  เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน  

ป
ระ

เภ
ท
  

  ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

   

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

ผ
ล
ที่

ได
รับ

 วันท่ี            

ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            

 

การแกไขปญหา กรณีผูแทนสวนงานขาดความรูความเขาใจในการดําเนินงานประกันคุณภาพ

การศึกษา สํานักงานอธิการบดี (สนอ.)  

อรทัย  แสงธํารง 
 

 อรทัย  แสงธํารง 

 

วัตถุประสงค :                               
     เพื่อลดปญหาการดําเนินงานประกัน

คุณภาพการศึกษาของ สนอ. 

ปญหา :                                        
     ผูแทนบางสวนขาดความรูความเขาใจ

กระบวนการดําเนินงานประกันคุณภาพฯ 

สาเหต :                                                                    
     1. ผูแทนไมศึกษาคูมือการดําเนินงานประกันคุณภาพ สนอ. 

     2. ผูแทนไมเขาใจ แตไมสอบถาม  

     3. ผูรับผิดชอบขาดการติดตาม/สอบถาม 

  

ประโยชนท่ีจะไดรับ :                                                 
     1. หนวยงานในสังกัดสามารถจัดทําขอมูลที่เกี่ยวของแลว

เสร็จตามระยะเวลาที่กําหนด 

     2. ผูแทนของหนวยงานมีความพึงพอใจ และเห็น

ความสําคัญของการประกันคุณภาพการศึกษา 

 

ตารางแผนการติดตามงานประกันคุณภาพการศึกษา สํานักงานอธิการบดี  
ที ่ รายละเอียดการดําเนินงาน ผูรับผิดชอบ ระยะเวลา หมายเหต ุ
1 การจัดทําแผน QA สํานักงานอธิการบดี กรรมการประกันฯ ก.ค. 25....  
2 การจัดทําแผนพัฒนาคุณภาพ กรรมการประกันฯ ส.ค. 25....  
3 การจัดทําแผน QA ของหนวยงานในสังกัด  กอง/ศูนย ก.ค. 25....  
4 การกําหนดเปาหมายการดําเนินงาน ปการศึกษา 25... ผูรับผิดชอบตัวบงช้ี ส.ค. 25....  
 

แนวทางแกไข :                            
    1. การจัดประชุมชี้แจง 

     2. การแนะนําคูมือการดําเนินงาน  

     3. การสงขอมูลตารางแผนติดตามการประกัน

คุณภาพฯ สนอ. ทาง e-mail 

     4. มีการติดตามหลายรูปแบบ เชน โทรศัพท e-

mail บันทึกขอความ ฯลฯ 

 

 



 

การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเร่ือง) 
หัว

เรื่อ
ง การเคลียร์เงินกองทุนหมุนเวียน 

ส าหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างส าหรับการประชุม 

เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน 21 ม.ค. 2557 

ปร
ะเภ

ท 

  ความรู้พื้นฐาน      การแก้ไขปรับปรงุ     ความยุง่ยาก/ปัญหาทีเ่กิดขึน้ 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 

ผู้อ านวยการ 
กองบริหารฯ 

วรรณวิภา วรรณวิภา, นภาพร 

 

วัตถุประสงค์  
เพื่อใหบุ้คลากรกองบรหิารและจดัการทรัพยากรมนุษย์ทราบขัน้ตอนและวิธีการด าเนินการและสามารถเคลียร์เงนิกองทนุหมุนเวียน 

ส าหรับค่าเบี้ยประชุมและค่าอาหารว่างส าหรับการประชุมได้อย่างรวดเร็วและถูกต้อง 
 

วิธีการด าเนินการ 
ขั้นตอนขั้นตอน  เอกสารที่เกี่ยวข้องเอกสารที่เกี่ยวข้อง  

11) การเบิกค่าเบี้ยประชมุ) การเบิกค่าเบี้ยประชมุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
1.1 บันทึกข้อความขอเบกิเงินค่าเบี้ยประชุม  
1.2 ใบส าคัญรับเงินคา่เบี้ยประชุม 
1.3 ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม 
1.4 ส าเนาค าส่ังคณะกรรมการ/คณะท างาน   

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้ขอเบกิ 
 
หมายเหตุ  โปรดจัดเรียงเอกสารตามล าดับด้วย 
 
 

22) การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม) การเบิกค่าอาหารว่างและเครื่องดื่ม  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
2.1 บันทึกข้อความขอเบกิเงินค่าอาหารว่างและ

เครื่องดื่ม 
2.2 ใบรับจ้างท าของ 
2.3 ส าเนาบัตรประชาชนของผู้รับจ้างท าของ   

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้ขอเบกิ 
2.4 ใบลงลายมือชื่อผู้เข้าประชุม 
2.5 ส าเนาค าส่ังคณะกรรมการ/คณะท างาน   

พร้อมรับรองส าเนาถูกตอ้งโดยผู้ขอเบกิ 
 
หมายเหตุ  โปรดจัดเรียงเอกสารตามล าดับด้วย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
              บุคลากรกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุย์มคีวามเข้าใจและสามารถด าเนินการเคลียร์เงนิกองทุนหมุนเวียนส าหรับค่าเบีย้ประชุม 
และค่าอาหารว่างส าหรับการประชุมได้อย่างถูกต้องและทันตามก าหนด 
 

ผล
ที่ไ
ด้ร
ับ 

วันที ่        

ผู้ถ่ายทอด        

ผู้รับการถ่ายทอด        

   หน่วยงาน  กองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ 

จัดท าบันทึกข้อความขอเบกิเงิน 
ค่าเบี้ยประชุม โดยระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเอกสารทั้งหมด 
ให้กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 

ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 

จัดท าบันทึกข้อความขอเบกิเงินค่าอาหารว่าง 
และเครื่องดื่ม โดยระบุรายละเอียดค่าใช้จ่าย 

รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

ส่งเอกสารทั้งหมด 
ให้กลุ่มงานบริหารและพัฒนาคุณภาพ 

ภายใน 7 วัน หลังจากเสร็จสิ้นการประชุม 



 

การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 
หั

วเ
รื่อ

ง 

 เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน  

ป
ระ

เภ
ท

 

  ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาที่เกิดขึ้น 
หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

อรทัย  แสงธํารง  อรทัย  แสงธํารง 

 

                  วัตถุประสงค  : 

                      เพ่ือควบคุมคุณภาพการจัดโครงการ 

                 อบรม/สัมมนาใหมีประสิทธิภาพ 

 

 

 

 

 

   

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล
ที่

ได
รับ

 วันท่ี        

ผูถายทอด        

ผูรับการถายทอด        

 

   หนวยงาน  ศูนยประกันคุณภาพการศึกษา 

 ขั้นตอน :  
      1) กอนเร่ิมโครงการ 
      2) ระหวางดําเนินการ 
      3) หลังสิ้นสุดโครงการ 

 

 ตัวอยางตาราง Check list   เพ่ือติดตามและควบคุมคุณภาพ 
ลําดับ 

ที่ 
กิจกรรม การดําเนินงาน กิจกรรมที่

ทําแลว 
หมายเหต ุ

วันที่สง วันที่ไดรับ

กลับ 
1 บันทึกขออนุมัติโครงการและคาใชจาย     
2 หนังสือเชิญวิทยากร และขออนุมัติตนสังกัด     
3 บันทึกขอความอนุเคราะห เชน สถานท่ี ท่ีจอดรถ ฯลฯ     
4 ขอยืมเงินทดรองจาย     
5 หนังสือเชิญบุคลากรของสวนงาน     
6 ดําเนินการเรื่องตางๆ ท่ีเกี่ยวของ เชน      
 - การจัดซ้ือ/จาง      
 - การจัดทําใบเซ็นช่ือ      
 - ปายตอนรับ/ตั้งโตะ      
 - เอกสารประกอบ      
 - คาตอบแทน คาอาหาร     
 - อาหารและเครื่องดื่ม     
 -  ยืนยันการเขาอบรม/สัมมนา      
7 รับลงทะเบียน     
8 ดูแลความเรียบรอยของการอบรม/สัมมนา     
9 เคลียรใบยืมเงิน     
10 สรุปผลการประเมินโครงการอบรม/สัมมนา     

 

 ประโยชนที่จะไดรับ 
      หัวหนากลุมงาน ผูปฏิบัติงาน 

สามารถติดตามและควบคุมคุณภาพ

งานใหเปนไปตามที่กําหนด หากพบ

ปญหาหรืออุปสรรคในขั้นตอนตางๆ 

จะสามารถแกปญหาไดทันที 

 

 

หลักการและเหตุผล : 

      กลุมงานบริหารและประกันคุณภาพ  มีหนาที่รับผิดชอบในการจัดอบรม/สัมมนา 

เพ่ือสรางความรูและความเขาใจกับบุคลากรของทุกสวนงาน ดังนั้นการดําเนินงาน 

ทุกโครงการจําเปนตองไดรับการตรวจสอบแตละขั้นตอนวาเปนไปตามที่กําหนด 

เพ่ือใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด และบรรลุตามวัตถุประสงคของโครงการนั้นๆ  

      ทั้งนี้กลุมงานบริหารฯ มีลําดับขึ้นตอนในการปฏิบัติงาน ดังนี้  
 

การตรวจเช็คขั้นตอนการจัดโครงการอบรม/สัมมนาใหมีประสิทธิภาพ 



การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเรื่อง) 
หัว

เรื่
อง

 

เทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพ 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน  

ปร
ะเ

ภท
 

ความรูพื้นฐาน    การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก / 
                                                          ปญหาที่เกิดข้ึน 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน ผูจัดทํา 

พรรณราย เหรียญอัมพร พรรณราย เหรียญอัมพร มาลี จํารัส 
 

  หลักการและเหตุผล 
        การพัฒนาบุคลิกภาพเปนสิง่ท่ีติดตัว  เพียงแตเราจะสามารถดึงเจาสิ่งน้ีออกมาใชมากนอยเทาน้ันเอง  บุคลากรของกองกลางท่ีปฏิบัติ
หนาท่ีดานบริการจําเปนอยางยิ่งท่ีจะตองมีการพัฒนาบุคลิกภาพของตนเองอยูตลอดเวลา เพ่ือเปนการสรางภาพลักษณท่ีดีใหหนวยงานกองกลาง 
สํานักงานอธิการบดี บุคลากรท่ีปฏิบัติหนาท่ีงานดานการใหบริการควรทราบเทคนิคการพัฒนาบุคลิกภาพเพ่ือเปนแนวทางปฏิบัตตินท่ีดรีวมกัน     
 วัตถุประสงค                  
        เพ่ือพัฒนาบุคลิกภาพของเจาหนาท่ีกองกลาง สํานักงานอธิการบด ี
 วิธีการ 
   1. ไมปดก้ันความคิดท่ีจะพัฒนาตนเองเริ่มตนดวยการยิ้มแยม    
แจมใส ใหเกียรติและใสใจผูอ่ืน  
   2. สรางความมั่นใจใหกับตนเอง ดวยการแตงกายใหสุภาพ  
สะอาด เรียบรอย หมั่นตรวจสอบสุขภาพรางกายใหเรียบรอย  
ไมจําเปนท่ีจะตองใชของใช เครื่องประดับราคาแพงก็สามารถ 
ทําตนเองใหดูดีมั่นใจได 
   3.  การสื่อสาร ตองฝกการใชคําพูดใหชัดเจน มีระดับ 
นํ้าเสียงท่ีเหมาะสม  
   4.  ฝกการควบคุมอารมณของตนเองอยูตลอดเวลา 
   5. มีความสุภาพออนโยน มีกริยามารยาทท่ีดี รูจักการม ี
สัมมาคารวะ ความออนนอมถอมตน ไปลามาไหวและแสดง 
การรับอาสาชวยเหลือผูอ่ืนดวยความเต็มใจ 
   6.  เปดใจยอมรับคําติเตือนจากหัวหนางานผูบังคับบัญชา 
หรือบุคคลท่ีเราสื่อสารดวย เพ่ือการนํามาปรับปรุงตนเอง 
 
  ขอควรระวัง 
   1.  ใชสายตาดวยความสุภาพเรยีบรอย ระวังในการใชสายตา 
อยาใหคนอ่ืนเกิดความเขาใจผดิได 
   2.  ควรแตงกาย ตองคํานึงถึงความสะอาดเรยีบรอย  
ถูกตองและเหมาะสมกับกาลเทศะ         
   3.  การพูด ตองมีศิลปะในการพูด พูดใหชนะใจผูฟง  
โดยจะตองใชคําพูดท่ีมีเหตผุล สุภาพ ไพเราะ และใชคําพูดท่ีเหมาะสมกับผูฟง 
 
  ประโยชนท่ีไดรับ 

         1.  สามารถนํามาปรับปรุงและพัฒนาตนเองในดานบุคลิกภาพใหดีข้ึน 
        2.  สามารถนําไปใชในชีวิตประจําวันกับการทํางานไดอยางถูกตองและไดรับการยอมรับ 

         3.  สามารถเสริมสรางความมั่นใจในตนเองและปฏิบัติงานไดอยางมีความสุข 
  

ผล
ที่ไ

ดรั
บ วันที่           

ผูถายทอด           
ผูรับการถายทอด           

 

กองกลาง สํานักงานอธิการบด ี



 

การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) 
หัว

เรื่อ
ง 

การก าหนดขนาดกระดาษเพื่อใช้ในการพิมพ์ที่ไม่ใช่ขนาดมาตรฐานบน Window 8.1 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน 28 เม.ย 57 

ปร
ะเภ

ท 

 ความรู้พื้นฐาน   การแก้ไขปรับปรุง     ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 

ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์  วัชร พิชยนันท ์

หลักการและเหตุผล 
         การจัดการงานพิมพ์ ในการพิมพ์เอกสารต่างๆผ่านระบบปฏบิัติการ Window จะมีขนาดกระดาษมาตรฐานซึ่งถูกก าหนดมาจากผู้ผลิต
ระบบปฏิบตัิการเรียบร้อยแล้วเช่น A3 A4  หรือ B5 เป็นต้น แต่ในการท างานอาจมีความจ าเป็นต้องจดัท าแบบฟอร์มที่มีขนาดกระดาษไม่ตรงตาม
มาตรฐานทั่วไป ดังนั้นจึงจ าเป็นตอ้งก าหนดขนาดกระดาษให้เครื่องพิมพ์รู้จักขนาดกระดาษน้ันๆ เสยีก่อน 
 

วัตถุประสงค์ 
        เพื่อให้สามารถก าหนดขนาดกระดาษที่ไมต่รงตามมาตรฐานทัว่ไปได้ โดยสามารถน าวิธีการก าหนดขนาดกระดาษน้ีไปใช้ในการท างานได้ อาทิ
เช่น การก าหนดขนาดกระดาษ ส าหรับการพมิพ์ใบเสรจ็รับเงิน ในระบบบัญชี 3 มิติ เป็นต้น 
 
วิธีการด าเนินการ 
1.  คลิ๊กที ่Desktop  

 

 

2. คล๊ิกขวาท่ี                            เลือก   Control Panel                  คล๊ิก                                        ท่ีอยูใ่น Control Panel                 เลือกเคร่ืองพิมพ ์     
                      จากนั้นคล๊ิกท่ี Print server Properties 

 

 

 

 

 

                                                                                                                 

3.     คล๊ิกท่ี Create a new form                ตั้งช่ือ Form name              เลือกหน่วย               ก าหนดขนาด Form              กดปุ่ 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
     สามารถน าวิธีการก าหนดขนาดกระดาษไปใช้งาน ในกรณีที่มีการจัดท าฟอร์มกระดาษขนาดพิเศษส าหรับการท างานเฉพาะเรื่อง ไดอ้ย่างมี
ประสิทธิภาพต่อไป 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ วันที ่        

ผู้ถ่ายทอด        

ผู้รับการถ่ายทอด        

   ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 
หัว

เร
ื่อง

 

1การปดการทํางานโปรแกรม Bitdefender Antivirus Plus 2013 แบบช่ัวคราว 
เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน 28 เมษายน 2557 

ปร
ะเ

ภท
 

 ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

ผศ.ดร.ชูพันธุ รัตนโภคา นายอิศเรศ สมณะ   นายจันตพงษ บตุรลักษณ 

 

วัตถุประสงค 
        เพ่ือใหผูใชงานโปรแกรม Bitdefender Antivirus Plus 2013 มีความรูความเขาใจเก่ียวกับการเปด/ปดการทํางานของโปรแกรม Bitdefender Antivirus  
 

ปญหา 
       ในการติดตั้งโปรแกรมตางๆ ลงคอมพิวเตอร เชน โปรแกรมท่ีพัฒนาข้ึนมาเอง เปนตน ในบางครั้ง Bitdefender Antivirus จะทําการปดก้ันการติดตั้งโปรแกรม ทําใหผูใชไมสามารถติดตั้งและใชงาน
โปรแกรมดังกลาวได 
 

สาเหตุ 
       เน่ืองจาก Bitdefender Antivirus มองโปรแกรมท่ีกําลังจะติดตั้งลงเครื่องคอมพิวเตอรเปนโปรแกรมท่ีไมมีอยูในระบบฐานขอมูล(Signature)  จึงทําการปดก้ันการติดตั้งโปรแกรมดังกลาวไวกอนเพ่ือความ
ปลอดภัยของเครื่องคอมพิวเตอรผูใชเอง 
 

แนวทางการแกไข 
1. หนาตางโปรแกรมกอนปดการทํางาน 

2. ทําการเลือกหัวขอ Settings 

3. เลือกหัวขอ Antivirus 
 

       
 

 
4. ตรงหัวขอ On-access Scanning ใหทําการคลิกท่ีบรเิวณปุม ON 
5. สามารถเลือกไดวาจะทําการปดการทํางานนานเทาใด จากน้ันกดปุม OK 
6. แสดงหนาตางโปรแกรมหลังปดการทํางาน 
 

       
 
 

7. หากตองการเปดการใชงานเหมอืนเดิม ตรงหัวขอ On-access Scanning ใหคลิกท่ีบริเวณปุม OFF 
 

     
 

 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ วันที่ 

          

ผูถายทอด           

ผูรับการถายทอด           

 

   สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 

1 2 3 

4 5 6 

7 

ขอควรระวัง 
 หากไมใชโปรแกรมท่ีเราพัฒนาข้ึนเองหรือเปนโปรแกรมท่ีดาวนโหลดมาจากอินเทอรเน็ต ซึ่งไมมีความนาเช่ือถือการปด 
Antivirus อาจทําใหเครื่องคอมพิวเตอรผูใชไมปลอดภัยได 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
 ผูใชสามารถปรับแตงการใชงานโปรแกรม Antivirus ใหตอบสนองตอการใชงานไดอยางมีประสิทธิภาพและปลอดภัยตอ
โปรแกรมท่ีไมประสงคดีตาง ๆ ในปจจุบัน 



 

การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) 
หัว

เรื่อ
ง 

การสร้างเมนู All Program ใน Windows 8 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน 28 เม.ย.57 

ปร
ะเภ

ท 

 ความรู้พื้นฐาน   การแก้ไขปรับปรุง     ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 

ดร.สุพจน์ จันทร์วิพัฒน์ วัชร พิชยนันท์ อนุชิต ชาบ าเหน็จ 

หลักการและเหตุผล 
       จากระบบปฏิบัติการวินโดวส์รุ่นก่อนหน้า Windows 8 ท่ีปุ่ม Start จะมีจะเมนู All Program ซึ่งจะเป็นที่รวมของโปรแกรมต่างๆ  
ที่เราติดตั้งลงไปในวินโดวส์ท าให้เราเข้าถึงโปรแกรมทุกตัวได้ แต่ใน Windows 8 จะไม่มีปุ่ม Start จึงท าให้ไม่มีเมนู All Program  
 
วัตถุประสงค์ 
        เพื่อตั้งค่าให้เมนู All Program มาแสดงท่ี Taskbar ในระบบปฏิบัติการ Windows 8 
 
วิธีด าเนินการ 

1. คลิกขวาท่ี Taskbar ของหน้าเดสก์ทอป เลือกค าสั่ง Toolbars --> New Toolbar 
 

2. จะพบหน้าต่าง New Toolbar ที่ช่อง Folder ให้พิมพ์ค าสั่ง 
C:\ProgramData\Microsoft\Windows\Start Menu\Programs  
 
                                                                                                   3. จะไดด้ังภาพ 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ วันที ่        

ผู้ถ่ายทอด        

ผู้รับการถ่ายทอด        
 
 

   ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 



หน่วยงาน............................................................................ 

การจัดการความรู้ (KM) One-Point Lesson 
(ความรู้เฉพาะเรื่อง) 

หัว
เรื่อ

ง  เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน  

ปร
ะเภ

ท  
  ความรู้พื้นฐาน   การแก้ไขปรับปรุง   ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น 

 

หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 
   

   

วัตถุประสงค์: เพื่อให้ผู้ใช้งานสามารถจัดการเอกสาร MS Word; กรณีการขึ้นบรรทัดใหม่ และการขึ้นหน้า
เอกสารใหม่ ได้อย่างถูกวิธี 

 

ปัญหา: ไฟล์ MS Word ที่ได้มาจากส่วนงานอื่น มีวิธีการจัดเอกสารที่ไม่ถูกต้อง (กรณีการขึ้นบรรทัด
ใหม่ และการขึ้นหน้าเอกสารใหม่) ท าให้เกิดความยุ่งยากในการน ามาใช้งาน และเสียเวลาใน
การแก้ไข 

สาเหตุ: ผู้ใช้งานขาดความรู้ในการจัดการเอกสาร เช่น ใช้การ เคาะวรรค ซ้ า ๆ เพื่อจัดค าในบรรทัด
ใหม่ และใช้การกด Enter ซ้ า ๆ เพื่อขึ้นหน้าเอกสารใหม่ เป็นต้น 

การแก้ไข: 1. เมื่อต้องการขึ้นบรรทัดใหม่ หรือเมื่อต้องการตัดค าให้เหมาะสม ด้วยการกดปุ่ม 
                +         
 

2. เมื่อต้องการขึ้นหน้าใหม่ ด้วยการกดปุ่ม                +      

ประโยชน์: 1. ได้ไฟล์เอกสาร MS Word ที่สามารถน ามาใช้งานได้ทันที หรือแก้ไขน้อยที่สุด 
2. ลดระยะเวลาการปรับปรุงงานลง 

ข้อควรระวัง: ควรตรวจสอบรูปแบบบการจัดหน้าเอกสารให้อยู่ในรูปแบบ Justified ดังภาพ 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ วันที่            
ผู้ถ่ายทอด            

ผู้รับการถ่ายทอด            
 

การแก้ไขปัญหาการจัดการเอกสาร MS Word; กรณีการขึ้นบรรทัดใหม่ และการขึ้นหน้าเอกสารใหม่  

คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์   

สภาพปญัหา 

การแก้ไข 



การวัดผลและการประเมินผลอย่างมีประสิทธภิาพ 

1. การวัดผล  กับ การประเมินผล  มีความหมายที่แตกต่างกัน คือ การวัดผล เป็นการหาค่าปริมาณ/จ านวนของสิ่ง
ต่างๆ โดยการใช้เครื่องมือมาช่วยวัด  ส่วนการประเมินผล คือ การแปรความหมายของปริมาณท่ีวัดได้นั้น 

2. การวัดผลแบ่งเป็นการวัดแบบทางตรงกับทางอ้อม  ด้านการเรียนการสอนเป็นการวัดแบบทางอ้อม  ซึ่งเป็นการ
วัดผลแบบต้องผ่านกระบวนการทางสมองหรือทางความคิด  โดยทางอ้อมนี้แบ่งเป็น 3 ด้าน คือ สติปัญญา/
ความรู้สึก/ทักษะกลไก  และการวัดผลด้านการเรียนการสอนเป็นการวัดผลทางอ้อมด้านสติปัญญา 

3. การวัดผลการเรียนต้องมีแบบทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ แบ่งได้ 2 แบบ คือ แบบผู้สอนจัดท าเอง  และแบบมาตรฐาน 
4. การตัดเกรด  ซึ่งเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนการสอนที่เป็นตัวสะท้อนถึงการส าเร็จ/ความบกพร่องของการเรียนรู้ตาม

วัตถุประสงค์หรือไม ่
4.1. คะแนนดิบและคะแนนมาตรฐานที่ได้จากการทดสอบ  ควรมีการแปลงคะแนนดิบนั้นเป็นคะแนนซี และคะแนน
ที เพื่อน ามาคิดค่าเฉลี่ย(a) และค่าเบี่ยงเบนมาตรฐาน(SD) ที่จะช่วยในการตัดเกรดได้ดีข้ึน 
สูตรการค านวนค่าคะแนนซี และ คะแนนที ดังนี้ 

 

 
หลักแนวคิดในการตัดเกรด 

A         เมื่อ        X ≥ a +1.50 S.D.  
B         เมื่อ        a + 0.50 S.D. ≤ X< a +1.50 S.D. 
C          เมื่อ       a - 0.50 S.D. ≤ X < a +0.50 S.D. 
D         เมื่อ       a - 1.50 S.D. ≤ X < a -0.50 S.D. 
F          เมื่อ       X < a -1.50 S.D. 

4.2  การวิเคราะห์ข้อสอบด้วยการศึกษาถึงระดับความยาก-ง่าย ของข้อสอบ ซึ่งมีการแบ่งระดับความยาก-ง่ายของ
ข้อสอบ (P) คล้ายกับค่าเปอร์เซนต์ที่ผู้เข้าทดสอบสามารถท ากันได้ถูกต้องเท่าไรขจากคนทั้งหมด มีระดับดังนี้       

         0.00 ≤ P ≤ 0.19  ยากไป           0.20 ≤ P ≤ 0.39   ค่อนข้างยาก 

         0.40 ≤ P ≤ 0.60  ยากปานกลาง        0.61 ≤ P ≤ 0.80   ค่อนข้างง่าย 

         0.81 ≤ P ≤ 1.00  ง่ายไป 

แนะน าว่า  ข้อสอบที่ดี ควรมีค่าของทั้งฉบับ  = 0.6   และแต่ละข้อของข้อสอบ คือในช่วง 0.3-0.8 

4.3      ระดับอ านาจจ าแนกของข้อสอบ  ควรจะมีค่าสูง อยู่ที่ค่า R=0.4-1.0 จึงเป็นข้อสอบที่ด ี
4.4      ภาพรวมของการตัดเกรด เบื้องต้นดูจากค่า Class GPA = 2.00  



ให้ความเป็นกัน เอ ง

เต็มใจให้บ รกิาร

ย้มแย้มแจ่มใส ให้บ รกิาร อย่างถูกต้อง บ รกิารตามขั้ นตอ น

ให้ค าแน ะน าเพ ิ่มเตมิอย่างเห มาะสม มีความ อดทน

มีการต ิดตามผลการ ให้บรกิา ร

ใ จเขาใ จเรา

ให้ค าแน ะน าเพ ิ่มเตมิอย่างเห มาะสม

ใ ช้ถ้อยค าถูกต้องต ามหลักภาษา

พู ดจาชั ดถ้อยชัดค า

ส ื่อส ารกร ะชับ  ไม่ก ากวม ขยัน ย ิ้ม ขยัน ขอ บคุณ

ส ื่อส ารอย่างเป็ นมติรท าง านอ ย่างเต็มความสามารถ มีความเ ป็นกัลญา ณมติร

การบริการ เพื่อการครองใจ อยา่งยั่งยืน
โดย...บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์
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ชื่อผลงาน    ระบบจัดเก็บข้อมูลส่วนกลาง ( Data Center ) 

ชื่อ – สกุลผู้เขียนผลงาน   นาย อมรชัย  ภูหิรัญ 

สังกัด  บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

ประเภทผลงาน 

  ผลงานด้านการบริหารจัดการองค์กรที่ดี   จ านวน    1    เรื่อง 
 

ข้อมูลเกี่ยวกับผลงาน 

 ปัจจุบันการพัฒนาทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศและคอมพิวเตอร์เข้ามามีบทบาทในการจัดเก็บข้อมูล

ต่างๆ ของหน่วยงาน ซึ่งในอดีตการจัดเก็บข้อมูลระเบียนงานต่างๆ จะบันทึกในกระดาษหรือเก็บในแฟ้ม

เอกสาร ต่อมาเมื่อมีการน าคอมพิวเตอร์มาใช้ในการท างาน มักนิยมจัดเก็บข้อมูลและเอกสารต่างๆ ให้มี

ลักษณะเป็นแฟ้มงาน ขณะเดียวกันการจัดเก็บข้อมูลแบบเก่านั้นไม่มีระบบด้านความปลอดภัยจึงท าให้เกิด

ปัญหามีการสูญหายและต้องใช้พ้ืนที่ในการจะเก็บเอกสารตามระยะเวลาที่ระเบียบก าหนด ดังนั้น บัณฑิต

วิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน ได้จัดท าโครงสร้างการจัดเก็บข้อมูลขึ้นเพ่ือให้การ

จัดการด้านเอกสารข้อมูลต่าง ๆ อยู่ในรูปแบบของระบบอิเล็คทรอนิคซึ่งจะท าให้เกิดความสะดวกรวดเร็ว 

สามารถตรวจสอบการท างานได้ตลอดเวลา และมีระบบการป้องกันด้านความปลอดภัยในข้อมูล 
 

ลักษณะของผลงาน 

 เป็นการจัดเก็บข้อมูล เช่น ไฟล์เอกสาร รูปภาพ หรือไฟล์อ่ืนๆ ไว้ในยังเครื่องแม่ค่าย  (Server) โดยมี

การเข้ารหัสก่อนใช้งานทุกครั้งเพ่ือความปลอดภัย โดยเจ้าหน้าที่แต่ล่ะท่านจะได้รหัสที่แตกต่างกันโดยสามารถ

เปลี่ยนรหัสผ่านได้เอง เมื่อเข้าใช้งานจะมีแฟ้มข้อมูลต่างๆปรากฎขึ้น โดยเจ้าหน้าที่และอาจาร์ยแต่ล่ะท่านจะ

เห็นข้อมูลแต่ต่างกันตามหน้าที่โดยก าหนดจากผู้ดูแลระบบที่ได้รับหน้าที่ในการปรับเปลี่ยนจากการประชุมส่วน

งานในแต่ล่ะครั้งหรือตามค าสั่งจากผู้บังคับบัญชา  

 

 

 

 

  

 
 

ผลสัมฤทธิ์ 

 มีการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นระบบมากขึ้น และมีความปลอดภัยในการจัดเก็บข้อมูล และสามารถ

ตรวจสอบข้อมูลได้หากข้อมูลสูญหาย 

 

ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

 ปัจจัยก็คือมีการจัดประชุมท าความเข้าใจเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ของระบบและจัดท าคู่มือในการใช้งาน

เพ่ือให้ บุคลากร อาจารย์ ได้เข้าใจขั้นตอนในการใช้งานของระบบ และหากมีปัญหาผู้ดูแลระบบจะช่วยแก้ไข

และให้ค าชี้แนะ รวมทั้งน าข้อมูลปัญหาไปพัฒนาระบบการท างานต่อไป 



 

                                                                                                                                                                                                              
                                                                                                                                                                                                                สํานักหอสมุดกลาง 

การจัดการความรู 

(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

   
หั

วเ
รื่อ

ง  

      การแกไขปญหา การคนหารายการวิทยานิพนธท่ีไมมีใหบริการในสํานักหอสมดุกลาง 
เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน      28  กุมภาพันธ  2557 

ป
ระ

เภ
ท

  
  ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

ธันยณิชา  ธนินจิรโชติพัชร จิราพรรณ  อินทรศิริพงษ ปวีณา  กลางประพันธ 

 
วัตถุประสงค : เพ่ือแกไขปญหาท่ีผูใชใหคนหาวิทยานิพนธฉบับเต็มจากรายการท่ีไดไปสืบคนแลวและ  
                  ไมสามารถหาตัวเอกสารฉบับจริงน้ันไดในสํานักหอสมุดกลาง                                                                                                                                                                                           
 
ปญหา : เน่ืองจากผูใชไดขอมูลวิทยานิพนธท่ีตองการมาจากตนสังกัดและแหลงขอมูลของวิทยานิพนธ                                                                                                                
           น้ันแลว  แตเม่ือสืบคนดวยฐานขอมูลท้ังหมดท่ีสํานักหอสมุดกลางมีอยูกลับไมพบ 
 
สาเหตุ :  ทางตนสังกัดของวิทยานิพนธน้ันยังไมไดจัดสงตัวเลมมาท่ีสํานักหอสมุดกลาง 

                                    การแกไข         

 

1. สืบคนจากหนาเว็บไซตสํานักหอสมุดกลาง โดยใชคําคนท่ีผูใชใหมา เชน ชือ่วิทยานิพนธ ชื่อผูแตง คณะ 
   ภาควิชา สาขาท่ีเกี่ยวของกับผูแตง                                                                                                         
 
2. กรณีไมพบใหสืบคนโดยใชคําคน Keyword แลวไปคลิกท่ี Modify Search ซ่ึงสามารถท่ีจะเลือก 
   จํากัดขอมูลท่ีจะคนเพ่ิมเติมได    
      

                                                            
    

ผล
ที่ไ

ดร
ับ วันท่ี            

ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            

3. ตรวจสอบจากเว็บไซตบัณฑิตวิทยาลัย   http://www.grad.kmutnb.ac.th      
      
    คลิกที่ตรวจสอบขอมูลวทิยานิพนธ                               พิมพคําคนตามที่ตองการ 

                     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ขอมูลท่ีไดจะ
ปรากฏตามน้ี 

4. เม่ือพบขอมูลวิทยานิพนธท่ีผูใชตองการบนเว็บไซตบัณฑิต
วิทยาลัย แจงใหผูใชติดตอไปท่ีบัณฑิตวิทยาลัย 
 
5. กรณีท่ีไมพบท่ีบัณฑิตวิทยาลัย ผูใชสามารถตรวจสอบไดท่ี
ฐานขอมูล ThaiLis ซ่ึงเปนโครงการเครือขายหองสมุดในประเทศ
ไทย โดยเขาไปสืบคนท่ีเว็บไซต http://dcms.thailis.or.th 
 
6. ถาพบขอมูลวิทยานิพนธท่ีฐานขอมูล ThaiLis แจงใหผูใช
ดําเนินการ Down Load ขอมูลไดทางหนาจอเว็บไซตโดยไมมี
คาใชจาย 
 

ขอควรระวัง   ตรวจสอบตัวสะกดใหถูกตอง

และตรวจสอบประเภทของเอกสารวาเปน
วิทยานพินธเทานั้น 
 

     ผลลัพธที่ได   สามารถยืนยนัไดวาเอกสาร    

ตัวเลมวิทยานพินธที่ผูใชตองการมีใหบริการอยูที่
สํานักหอสมุดกลางหรือไม 

http://www.grad.kmutnb.ac.th/
http://dcms.thailis.or.th/


 

การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 
หั

วเ
รื่อ

ง 

 

ข้ันตอนการคนหาบทความวารสารฉบับเต็มจากฐานขอมูลออนไลน 
เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน 21 ม.ค. 54 

ป
ระ

เภ
ท

 

  ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาที่เกิดขึ้น 

หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

จิราพรรณ 

อินทรศิริพงษ 

 จิดานันท 

ทัศนานุสิทธิ ์

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ผล
ที่

ได
รับ

 วันท่ี        

ผูถายทอด        

ผูรับการถายทอด        

                              สํานักหอสมุดกลาง 

 

การหาบทความวารสารฉบับเต็มจากฐานขอมูลออนไลน
ตางประเทศตองใชเวลามาก เนื่องจากตองเขาฐานขอมูล
ออนไลนแตละฐาน เพ่ือตรวจสอบวาวารสารช่ือท่ีตองการนั้น
มีอยูในฐานขอมูลใด การใช Google นั้นทําไดรวดเร็วกวา 
 

ข้ันตอน 
  1. เขาเว็บไซต Google 
  2. พิมพช่ือบทความในเครื่องหมาย “-” เพ่ือความแมนยํา
ในการสืบคน 
  3. ดูผลการสืบคน ใหสังเกตวามีช่ือฐานขอมูลท่ีหองสมุด
บอกรับหรือไม 
  4. ถามีคลิกท่ี link นั้นไดเลย เพราะจะเช่ือมโยงไปยัง
เอกสารฉบับเต็มได 

 

  

ฐานขอมูล 
 

คลิกดาวนโหลด
เอกสารฉบับเต็ม 

ประโยชนท่ีไดรับ ผูใชบริการสามารถคนหาบทความวารสารไดอยางรวดเร็ว 

 

 

 

 

 

ทานทราบหรือไมวาการหาบทความวารสารฉบับเต็มจากฐานขอมูลออนไลนมีข้ันตอนการปฏิบัติอยางไร? 



                                                                                                                                                                                                                                               ฝายบริการวิทยาเขตปราจีนบุรี 

การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หั
วเ

รื่อ
ง  เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน  

ป
ระ

เภ
ท

 

  ความรูพื้นฐาน  การแกไขปรับปรุง  ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดขึ้น 
หัวหนากลุมงาน หัวหนางาน จัดทําโดย 

   

                              เทคนิคการ setting PowerPoint จากคอมพิวเตอรเพื่อนําเสนอบนจอ Wide Screen  หรือ LCD ขนาดใหญ 

  1. ภาพที่แสดงบนจอธรรมดามีสัดสวนที่ 4:3 คือ กวาง 4 สวน สูง 3 สวน แตสําหรับจอแบบ Wide Screen จะมีสัดสวนอยูที่ 16:9 ดังน้ันพอแสดงภาพแบบเต็มจอภาพก็เลยจะกวางออก จะ

พบวาการแสดงภาพและตัวหนังสือที่มีขนาดที่ผิดเพี้ยน หนาที่เรียวเล็กก็อาจจะกวางจนผิดปกติ  

 2. เทคนิคการ setting มีดังน้ีเมื่อเปด PowerPoint แลวเขาไปที่ Menu File จากน้ันคลิกที่ Page Setup เขาไปต้ัง Slide Size Width เปน 16 และ Height เปน 9 (สัดสวนน้ีสามารถปรับไดตามขนาด

ของจอแตละประเภทดวย) 

                                                    
     ผลที่ไดจากการต้ังคาดังกลาวจะเห็นไดวามีพื้นทํางานเพิ่มขึ้น ก็สามารถทําการออกแบบงาน ใสขอมูลตามปกติ เมื่อใชงานและทําการบันทึกเรียบรอยแลว   ก็สามารถนําเอา File ที่สําเร็จไป

แสดงที่จอ Wide Screen ไดตามปกติ จะสังเกตไดวารูปภาพหรือขนาดของตัวหนังสือจะไมมีสัดสวนที่ผิดเพี้ยนจากตนฉบับอีกตอไป และยังชวยใหเรามีพื้นที่ในการใสขอมูลเพิ่มขึ้นอีกดวย  

    ขอแนะนําที่ตองปฏิบัติคือ การต้ังคาหนากระดาษจะตองทํากอนที่จะใสขอมูลไป หรือไมก็ควรต้ังคาต้ังแตเปดใช Program เพราะถาใสขอมูลแลวทําการต้ังคาภายหลัง ขอมูลที่ใสอยูกอนหนา

น้ีจะมีขนาดที่ผิดเพี้ยนไปจากเดิม 

ผล
ที่

ได
รับ

 วันท่ี            

ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            

 

นายสมชีพ ทองรักษ น.ส.ธันยณิชชา ธนินจิรโชติพัชร 

 
บริการเทคโนฯ 
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การเขียนบทความวิจัยที่ดีเพ่ือใหไ้ด้รับการตีพมิพ์เผยแพร่ 
โดย ศาสตราจารย์ ดร.ประยุทธ อัครเอกฒาลิน 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
๒๙ พฤษภาคม ๒๕๕๕ 

 
บทความวิจัย 

• บทความวิจัยเป็นเอกสารทางวิชาการ แสดงรายละเอียด วิธีการ ขั้นตอน และผลลัพธ์ที่ได้จากการท างาน
วิจัย 

• มีความยาวจ ากัด จัดท าขึ้นเพื่อน าเสนอในวารสาร สื่อสิ่งพิมพ์ หรือที่ประชุมสัมมนา 
• น าเสนอองค์ความรู้ใหม่  ที่อาจน าไปพัฒนาต่อยอดหรือน าไปใช้งานได้ ซึ่งเป็นสิ่งส าคัญต่อการพัฒนา

ประเทศ 
• อาจตัดบางส่วนของงานวิจัยมาน าเสนอ เพื่อเผยแพร่หรือตรวจสอบความคิดได้ 
• การเขียนบทความวิจัยจึงเป็นหน้าที่ที่ส าคัญมากของนักวิจัย 
• อาจารย์ต้องน าบทความวิจัยมาใช้เพื่อการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 

หลักการเขียนบทความวิจัย 
 การเขียนบทความวิจัยต้องมีทั้งเนื้อหาวิชาการและศิลปะ จึงต้องอาศัยความช านาญจากประสบการณ์ด้วย 

• งานวิจัยต้องเป็นเร่ืองใหม่และอยู่ในความสนใจ (Originality) 
• มีความเข้าใจกระจ่างแจ้งในงานวิจัย (Clarity) 
• ปริมาณเนื้องานวิจัยมีมากเพียงพอ (Quantity) 
• เขียนเฉพาะสิ่งที่เป็นจริงที่ได้จากการวิจัย (Reality) 
• ใช้ภาษาที่เหมาะสม ถูกหลักไวยากรณ์ (Language) 

 
 
การเลือกวารสารท่ีจะตีพิมพ์ 

• เลือกระดับของวารสารเหมาะสมกับคุณภาพของบทความวิจัย 
• ควรเป็นวารสารที่มี impact factor  
• ควรเป็นวารสารที่อยู่ในฐานข้อมูลที่เป็นที่ยอมรับ เช่น IEEE, SCOPUS 
• ระยะเวลาที่ใช้ในกระบวนการพิจารณารอบแรก (ปกติ 2-6 เดือน) 

ครั้งแรกมักยากเสมอ แต่เมื่อเร่ิมได้จะพบว่าการเขียนบทความวิจัยให้ไดต้ีพิมพ์ไม่ใช่เร่ืองยาก 
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เทคนิคการวจิัยด้วยวธีิ ZOPP 
โดย รองศาสตราจารย์ ดร. สบสันติ์ อตุกฤษฎ์ 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วนัที ่4  เมษายน  2556 

 
ตอนที ่1  แก่นความรู้  เร่ือง เทคนิคการวจัิยด้วยวธีิ ZOPP 

ZOPP (Ziel Orientierte Projekt Planung) เป็นเทคนิควางแผนแบบเยอรมนั ZOPP แปลวา่ “การวางแผน
แบบมุ่งเนน้วตัถุประสงค”์ ZOPP จึงหมายถึงการวางแผนโดยการใหค้วามส าคญัสูงสุดต่อการก าหนด
วตัถุประสงคข์องโครงการ 

ZOPP เป็นระบบขั้นตอนและเคร่ืองมือส าหรับการวางแผนโครงการโดยเนน้วตัถุประสงคเ์ป็นหลกัและ
เป็นเทคนิคการวางแผนซ่ึงเดิมใชใ้นระบบการวางแผนโครงการอยา่งเป็นทางการขององคก์รความร่วมมือทาง
วชิาการเยอรมนั German Agency for Technical Cooperation, Deutsche Gesellschaft FuerTechnische 
Zusammenarbeit (GTZ).ค  าท่ีมีความหมายเดียวกนั  เช่น GOP (Goal Oriented Project Planning) และ OOPP 
(Objectives Oriented Project Planning) 

ZOPP ประกอบดว้ยกระบวนการท่ีมีความสัมพนัธ์กนั 3 ประการ (3  Features of ZOPP)  คือ  
1. วธีิการ (Method) โดยการใชร้ะบบวางแผนร่วมกนัเป็นกลุ่ม 
2. การวางแผนเป็นทีม (Team Approach) โดยด าเนินการวางแผนตามขั้นตอนท่ีต่อเน่ืองกนัเป็นระยะ 
3. การใชท้ศันูปกรณ์ช่วยในการวางแผน (VisualizationTechnique) และการใชเ้อกสารบนัทึกผลการ

ด าเนินการประกอบการวางแผนตลอดกระบวนการ 
 
ขั้นตอนของ ZOPP 

ZOPP  ประกอบดว้ยการด าเนินการ  3ขั้นตอน  คือ 
1. ขั้นการวเิคราะห์ (Analysis) 

1.1 การวเิคราะห์บุคคล / องคก์รท่ีเก่ียวขอ้งกบัโครงการ   (Participation   Analysis)โดยการ
คดัเลือกผูท่ี้จะเขา้ประชุมให้มีความหลากหลาย แต่รู้จริงในเร่ืองท่ีจะท า 

1.2 การวเิคราะห์ปัญหา (Problem   Analysis)โดยปัญหาท่ีจะพิจารณาตอ้งชดัเจน  
1.3 การวเิคราะห์วตัถุประสงคท่ี์ตอ้งการ (Objectives   Analysis) 
1.4 การวเิคราะห์ทางเลือกในการแกปั้ญหา   (Alternative   Analysis) 
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เทคนิคการสอนวชิาปฏิบตัิให้ประสบความส าเร็จ 
โดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์ วทิยา ประยงค์พนัธ์ุ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์อ านาจ  ทองผาสุก 

คณะครุศาสตร์อตุสาหกรรม  มหาวทิยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
วนัที ่4  เมษายน  2556 

 
ตอนที ่1  แก่นความรู้  เร่ือง เทคนิคการสอนวชิาปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจยัส ำคญัท่ีส่งผลใหเ้ทคนิคกำรสอนวิชำปฏิบติัให้ประสบควำมส ำเร็จนั้น  ประกอบดว้ย 1) ศกัยภำพ
ของอำจำรยผ์ูส้อน   2) ส่ือกำรเรียนกำรสอน  3)  รูปแบบวธีิสอนท่ีเนน้ใหผู้เ้รียนคิดวเิครำะห์ เช่ือมโยงสู่แนวทำง
ในกำรแกปั้ญหำ  เพื่อน ำไปสู่กำรประยกุตใ์ชใ้นสถำนกำรณ์จริง  และ 4) หลกัสูตรท่ีเนน้ชัว่โมงกำรปฏิบติั 
 
ตอนที ่2  ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (key for success)ของเทคนิคการสอนวชิาปฏิบัติให้ประสบความส าเร็จ 

ปัจจยัแห่งควำมส ำเร็จ (key for success)ของเทคนิคกำรสอนวชิำปฏิบติัใหป้ระสบควำมส ำเร็จ  มีดงัน้ี 
 ขั้นเตรียมการก่อนเรียนการสอน 
- ผูส้อนวิชำปฏิบัติให้ประสบควำมส ำเร็จนั้นจ ำเป็นต้องมีทักษะและประสบกำรณ์ในกำร

ปฏิบติังำนจริง  โดยไดจ้ำกกำรศึกษำดูงำน  กำรฝึกปฏิบติัในสถำนประกอบกำร  และกำรท ำงำนจริง  เป็นตน้ 
- ผูส้อน  ควรมีควำมรู้  ควำมเขำ้ใจในรำยวชิำท่ีสอนเป็นอยำ่งดี 
- กำรเตรียมกำรก่อนกำรเรียนกำรสอน  อำจำรย์ผูส้อนควรศึกษำข้อมูลจำกแหล่งควำมรู้ท่ี

หลำกหลำย  เช่น  หนงัสือ  ช้ินงำนจริง  เอกสำรวธีิกำรใชง้ำนของอุปกรณ์แต่ละชนิด  เป็นตน้ 
- ผูส้อนควรจดัเตรียมอุปกรณ์ประกอบกำรเรียนกำรสอนให้เหมำะสม และเพียงพอกบัควำม

ตอ้งกำรของผูเ้รียน 
- สัดส่วนของผูเ้รียนต่อผูส้อน  ไม่ควรมำกจนเกินไป  ประมำณ  25-30 คน  ต่อหน่ึงตอนเรียน 
- เอกสำรประกอบกำรสอนท่ีดี  ควรประกอบด้วย  ค  ำอธิบำยรำยวิชำ  กำรวิเครำะห์งำน  

วตัถุประสงค์ท่ีชัดเจน  (ประกอบด้วย  Task, Condition, Standards)เน้ือหำ  (เน้นกำรจดบนัทึก  และกำร
แกปั้ญหำจำกสถำนกำรณ์เฉพำะหนำ้)  ใบงำนฝึกปฏิบติั (ประกอบดว้ย ส่ือกำรเรียน  ส่ือกำรสอน  วสัดุอุปกรณ์)  
เกณฑก์ำรวดั  และวธีิกำรประเมินผลกำรเรียน 

- ควรมีกำรก ำหนดมำตรฐำนกำรเรียนรู้  และแนวทำงกำรด ำเนินงำนท่ีชดัเจน  เพื่อน ำไปสู่กำรฝึก
ทกัษะปฏิบติั 
 







ประเภทรายวิชา
ระหว่างภาค การตัดเกรดปลายภาค

วิชาชีพ

 วิชาทฤษฎี  60-65
   • สอบ 30-40
   • จิตพิสัย 10
   • กิจกรรม 10-15

 35-40 (สอบ)  A : ≥ 80 และ F : < 40
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 วิชาปฏิบัติ  60-65
   • จิตพิสัย 10
   • รายงาน 30-40
   • กิจกรรม/สอบย่อย 10-25

 35-40 (สอบ)  A : ≥ 80 และ F : < 45
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 วิชาทฤษฎีรวมปฏิบัติ  65
 ทฤษฎี 35
   • สอบ 25-30
   • จิตพิสัย 5
   • กิจกรรม 0-5
 ปฏิบัติ 30
   • กิจกรรม/สอบย่อย/รายงาน 10-20
   • จิตพิสัย 5

 35 (สอบ)
   - ทฤษฎี (สอบ) 25
   - ปฏิบัติ (สอบ) 10

 A : ≥ 80 และ F : < 40
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 วิชาศึกษาทั่วไป  60-65
   • สอบ 30-35
   • จิตพิสัย 10
   • กิจกรรม/สอบย่อย/การบ้าน 10-20

 35-40 (สอบ)  A : ≥ 80 และ F : < 45
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 วิชาฝึกงาน  • ฝึกงานมากกว่า 240 ชั่วโมง
 • คะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบ        

   การต่อนักศึกษา ไม่น้อยกว่า 3.51

-  กรณี S (ผ่าน) ต้องผ่านเกณฑ์
   • ฝึกงานมากกว่า 240 ชั่วโมง
   • คะแนนความพึงพอใจของสถานประกอบการต่อนักศึกษา  
     ไม่น้อยกว่า 3.51
 ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง จะได้ U (ไม่ผ่าน) ต้องลงทะเบียนเรียน 
 ใหม่

 วิชาโครงงานพิเศษ  แบ่งการนำาเสนอโครงงานพิเศษ 2 ครั้ง
 1. การนำาเสนอโครงงานพิเศษครั้งที่ 1 (100)
   • สอบ Proposal 50
   • สอบ Progress 40
   • จิตพิสัย 10
 2. การนำาเสนอโครงงานพิเศษครั้งที่ 2 (100)
   • สอบ Progress 40
   • สอบ Defend 50
      - รายงานเล่ม 30
      - การนำาเสนอ 20
   • จิตพิสัย 10

-  ตัดเกรดแบบอิงเกณฑ์ ดังนี้
        A : ≥ 80
        B+ : 75-79
        B : 70-74
        C+ : 65-69
        C : 60-64
        D+ : 55-59
        D : 50-54
        F : < 50

 วิชาสหกิจศึกษา  วิชาสหกิจศึกษา 1
 การแบ่งสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
   1. การมีส่วนร่วมกับกิจกรรมในชั้นเรียน (การสอน การสอบย่อย การอภิปรายกลุ่ม การเยี่ยมชมโรงงาน วิเคราะห์กรณีศึกษา) ร้อยละ 40
   2. รายงานฉบับสมบูรณ์ร้อยละ 30
   3. การนำาเสนอร้อยละ 30
 กรณี S (ผ่าน) ต้องได้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   • ได้คะแนนประเมินในแต่ละข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
   • ได้คะแนนประเมินรวมจากทุกข้อไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
 ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง จะได้ U (ไม่ผ่าน) ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่
 วิชาสหกิจศึกษา 2
 การแบ่งสัดส่วนคะแนนแบ่งเป็น 3 ส่วนดังนี้
   1. การประเมินโดยอาจารย์นิเทศร้อยละ 20 (โดยอาจารย์นิเทศที่ผ่านการอบรมจากหน่วยงานที่สำานักงานคณะกรรมการอุดมศึกษารับรอง) 
   2. การประเมินจากผู้นิเทศงาน(พี่เลี้ยง) ร้อยละ 50 (ผู้นิเทศงานต้องเป็นผู้มีคุณวุฒิหรือมีประสบการณ์ในตำาแหน่งงาน เป็นไปตามมาตรฐาน 
      คุณสมบัติผู้นิเทศงาน) การประเมินตามแบบฟอร์มประเมิน รูปเล่มรายงานร้อยละ 15
   3. การสอบนำาเสนอผลงานร้อยละ 15
 กรณี S (ผ่าน) ต้องได้เป็นไปตามเกณฑ์ดังต่อไปนี้
   • ได้คะแนนประเมินจากผู้นิเทศงานไม่น้อยกว่าร้อยละ 70 
   • ได้คะแนนประเมินจากทุกส่วนไม่น้อยกว่าร้อยละ 60 
 ถ้าขาดข้อใดข้อหนึ่ง จะได้ U (ไม่ผ่าน) ต้องลงทะเบียนเรียนใหม่

ประเภทรายวิชา
ระหว่างภาค การตัดเกรดปลายภาค

วิชาแกน (พื้นฐาน)

 วิชาทฤษฎี  60
   • สอบ 30-40
   • จิตพิสัย 10
   • กิจกรรม/สอบย่อย/การบ้าน 10-20

 40 (สอบ)  A : ≥ 80 และ F : < 40
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 วิชาปฏิบัติ  60-70
   • จิตพิสัย 10
   • รายงาน 30-40
   • กิจกรรม/สอบย่อย 10-20

 30-40 (สอบ)  A : ≥ 80 และ F : < 45
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 วิชาทัศนศึกษาโรงงาน  70
   • จิตพิสัย 10
   • รายงาน 60

 30 (สอบ)  กรณี S (ผ่าน) ต้องได้คะแนนรวมไม่น้อยกว่า 60 คะแนน

 วิชาสัมมนา  100
   • จิตพิสัย/กิจกรรม/การเข้าพบ 20-30
   • การนำาเสนอ 20-30
   • รายงาน 30-40

-  A : ≥ 80 และ F : < 40
 เกรดอื่นๆ พิจารณาตามการกระจายของข้อมูล

 โครงการ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้เรื่องเทคนิคการประเมินผลการศึกษา คณะอุตสาหกรรมเกษตร

วัตถุประสงค์ :
 เพื่อสร้างเกณฑ์การประเมินผลการศึกษาในรายวิชาต่างๆของคณะอุตสาหกรรมเกษตรให้มีความชัดเจนมากยิ่งขึ้น

ผลที่คาดว่าจะได้รับ  :
 สามารถสรา้งเกณฑก์ารประเมนิผลการศกึษาในรายวชิาตา่งๆ ทีเ่ปดิสอนโดยคณะอตุสาหกรรมเกษตรใหชั้ดเจนมากขึน้ และสามารถนำาผลจากการแลกเปลีย่นเรยีน 
รู้ไปใช้ประเมินผลการศึกษาในครั้งนี้ได้จริง

สรุปประเด็นความรู้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (KM)  :
 จากการแลกเปลี่ยนรู้ในครั้งที่ 1 และครั้งที่ 2 มีผู้เข้าร่วมการประชุมทั้งหมดรวม 10 คน (ประกอบด้วยคณาจารย์จากภาควิชาเทคโนโลยีอุตสาหกรรมเกษตร
และการจัดการ และภาควิชาพัฒนาผลิตภัณฑ์อุตสาหกรรมเกษตร) โดยการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 1 (วันจันทร์ที่ 20 มกราคม 2557 เวลา 9.00 - 12.00น.) ได้ร่วม
กันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์ในการแจกแจงคะแนน และการตัดเกรดของรายวิชาต่างๆ จากผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน และสามารถสรุปประเด็นเป็นแนวทางในการ
แจกแจงคะแนน และการตัดเกรดของรายวิชาต่างๆ โดยแบ่งตามกลุ่มรายวิชาของคณะดังนี้ กลุ่มวิชาทฤษฎี กลุ่มวิชาปฏิบัติ กลุ่มวิชาทฤษฎีรวมปฏิบัติ กลุ่มวิชาศึกษา
ทั่วไป กลุ่มวิชาทัศนศึกษาโรงงาน กลุ่มวิชาฝึกงาน กลุ่มวิชาสัมมนา กลุ่มวิชาโครงงานพิเศษ และกลุ่มวิชาสหกิจศึกษา โดยเริ่มปฏิบัติในภาคการศึกษาที่ 2/2556
 ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ครั้งที่ 2 (วันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน 2557 เวลา 10.30 - 12.00น.) ได้มีการติดตามการนำาแนวปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียน
รู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานของอาจารย์ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน โดยแบ่งเป็นแนวทางปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำามาปรับใช้กับการเรียนการสอน และผลที่
ได้จากการนำาไปปฏิบัติ สรุปประเด็นเพิ่มเติมจากประเด็นความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งที่ 1 ซึ่งสามารถสรุปได้ดังนี้

 แนวทางปฏิบัติที่ดีในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ที่นำามาปรับใช้กับการเรียนการสอน  :
    1. เกณฑ์การกำาหนดระดับคะแนน และแจกแจงคะแนน ในกลุ่มวิชาแต่ละประเภท
    2. แนวทางการตัดเกรดในกลุ่มวิชาแต่ละประเภท 

 ผลที่ได้จากการนำาไปปฏิบัติ  :
    1. สามารถนำาแนวทางการประเมินผลการศึกษาที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในครั้งนี้มาดำาเนินการประเมินผลการศึกษาของนักศึกษาในภาคการเรียนที่  
       2/2556 ได้อย่างมีประสิทธิภาพและเป็นมาตรฐานเดียวกัน
    2. นำาแนวทางที่ได้จากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้มาใช้เป็นแนวทางในการกำาหนดหรือปรับปรุง มคอ.3 ในรายวิชา

สรุปแนวทางการแจกแจงคะแนนและการประเมินผลการศึกษา 
จากประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง “เทคนิคการประเมินผลการศึกษา” คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

เมื่อวันจันทร์ที่ 20 มกราคม พ.ศ. 2557 เวลา 9.00-12.00 น. และวันพฤหัสบดีที่ 24 เมษายน พ.ศ. 2557 เวลา 10.30 -12.00 น. 
ณ อาคารคณะอุตสาหกรรมเกษตร

ตาราง 1 : วิชาแกน (พื้นฐาน)

ตาราง 2 : วิชาชีพ

คณะอุตสาหกรรมเกษตร มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี
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