


กําหนดการ 

มหกรรม“วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day for Green University” ครั้งที่ ๒ 

วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

ณ  หอประชุมเบญจรัตน์ อาคารนวมินทรราชินี 

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐   น. ลงทะเบียนและรับเอกสาร  

๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐   น. พิธเีปิดงานมหกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๒ 

๐๙.๒๐ – ๑๑.๐๐  น. กิจกรรม Show & Share เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้รอบที่ ๑   

     (AGRO/FITM/SCiEE+EAT/ARTS/TGDE/ITED/ICIT/TFII/OOP/STRI) 

๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐  น. ตลาดนัด Show & Share : Me Dee Ma Show 

    (ร่วมโหวต OPL บริเวณบูธนิทรรศการ+พร้อมรับอาหารว่าง) 

๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารกล่องภายในงาน) 

๑๓.๐๐ – ๑๔.๓๐  น. กิจกรรม Show & Share เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู ้รอบที่ ๒ 

(ARCHD/CIT/FTE/SCI/ITDI/LIB/FBA/TGGS) 

 +พร้อมรับอาหารว่าง 

๑๔.๓๐ – ๑๖.๐๐  น. ประกาศผลการประกวด KM Show & Share 

พิธีปิดมหกรรมวันแลกเปลีย่นเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๒ 

                  

 

ชื่อย่อส่วนงานที่เขา้ร่วมงาน  
 1. AGRO - คณะอุตสาหกรรมเกษตร ปราจีนบุรี 12. ARCHD - คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ           
 2. FITM - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม ปราจีนบุรี  13. TGDE - สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาส่ือลิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน       
 3. EAT - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี ระยอง 14. TFII - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 
 4. SciEE - คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและส่ิงแวดล้อม ระยอง 15. TGGS - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
 5. FBA - คณะบริหารธุรกิจ ระยอง 16. STRI - สํานักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
 6. FTE - คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม      17. ITDI - สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 
 7. ENG - คณะวิศวกรรมศาสตร์ 18. ITED - สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
 8. CIT - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม     19. ICIT -  สํานักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 9. ARTS - คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์       20. LIB -  สํานักหอสมุดกลาง 
10. SCI - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์  21. OOP - สํานักงานอธิการบดี 
11. IT - คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  22. GRAD - บัณฑิตวิทยาลัย 



                                                  

 กิจกรรม Show & Share : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

(KM ท่ีนําเสนอท้ังหมดมี จํานวน ๑๘ เรื่อง) 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน/เวลา หัวข้อองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๑ 
AGRO 

๙.๒๐ – ๙.๓๐ 
การแก้ปัญหาและอุปสรรคการเขียนผลงานทางวิชาการ อ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสง่าวงศ ์

๒ 
FITM 

๙.๓๐ – ๙.๔๐ 
การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียน คุณเบญจมาศ คานทอง 

๓ 
SCiEE & EAT 
๙.๔๐ – ๙.๕๐ 

ทิศทางการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z ผศ.ดร.มนฤดี ผ่องอักษร 

๔ 
ARTS 

๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ 
From Classroom Research to Classroom Practice ผศ.ดร.ทรงยุทธ อัคโกศล 

๕ 
TGDE 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ 
เทคนิคการเพิ่มโลโก้และข้อความลงบนภาพท้ังโฟลเดอร์ด้วย
โปรแกรม Adobe Photoshop 

คุณสรนพ คงช ู

๖ 
ITED 

๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ 
สร้างสรรค์งานปากกาสําหรับ Tablet และ Smart Phone  คุณธนวัช หอมแพน 

๗ 
ICIT 

๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ 
การตั้งค่าอีเมล์มหาวิทยาลัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ คุณศิวกร หลงสมบูรณ์ 

๘ 
TFII 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ 
การเตรียมข้ัวไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอ่ิมตัวในการทดสอบทาง
เคมีไฟฟ้า 

คุณนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล 

๙ 
OOP 

๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ 
การนัดหมาย online ผ่าน Google Calendar คุณปรารถนา ธูปสมุทร 

๑๐ 
FBA 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ 
English Express : เพ่ือการแนะนํา... อ.พัชราภรณ์ ส่องแสงแก้ว 

พักรับประทานอาหารว่าง + เย่ียมชมตลาดนัด Show & Share : Mee Dee Ma Show + พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๑ 
ARCHD 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ 
การถ่ายทอดงานสร้างสรรค์ สู่การเรียนการสอน อ.สุวภา ขจรฤทธ์ิ 

๑๒ 
CIT 

๑๓.๑๐ – ๑๓.๒๐ 
ทําวิจัยอย่างไรให้นําไปใช้ประโยชน์ได้จริง อ.ดร.ธวัชชัย วงศ์ช่าง 

๑๓ 
FTE 

๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ 
การแก้ปัญหามีดไสขูดชิ้นงานในจงัหวะชักกลับของมีดไส 
(เคร่ืองไสแนวนอน) 

อ.เมธา อ่ึงทอง 

๑๔ 
SCI 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ 
การเขียนข้อเสนอโครงการวิจัยท่ีดี รศ.วิไล รังสาดทอง และ 

คุณภาศกร พันธ์ุรอด 

๑๕ 
ITDI  

๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ 
ก่อนจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อย่ืนข้อเสนอโครงการเป็น 
ท่ีปรึกษา จะดูตรงไหน ดูอย่างไร 

คุณวนิดา บุญสนอง 

๑๖ 
LIB 

๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ 
บันทึกภาพจากหน้าจอคอมพิวเตอร์แล้วถ่ายทอดสดผ่าน
เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 

คุณจีระพล คุ่มเคี่ยม 

๑๗ 
STRI 

๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ 
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสาร 
เพ่ือพัฒนางาน 

คุณกาญจนา งามพจนวงศ์ 

๑๘ 
TGGS 

๑๔.๑๐ – ๑๔.๔๐ 
German Education and Teaching Model Dr. -Ing. Alex Brezing 

 



                                                  

 ตลาดนัด Show & Share : Mee Dee Ma Show ครั้งที่ ๒  
วันพุธที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๕๘ 

(KM ท่ีนําเสนอท้ังหมดมี จํานวน  ๒๑ เรื่อง) 
 

ลําดับท่ี หน่วยงาน หัวข้อองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๑ AGRO การเริ่มต้นใช้งาน Google Apps. for Education ว่าท่ี ร.ต.พิชัย ช่างแกะ 

๒ FITM ดําเนินการด้านคําร้องนักศึกษาด้วย Google Sheets คุณกิติศักด์ิ บุญมากิติมศักด์ิ 

๓ EAT & SCiEE  ระเบียบข้อบังคับในการขอทุนและกิจกรรมส่งเสริมงานวิจัย อ.บพิธ ฉุยฉาย 

๔ FTE เทคนิคการใช้ฟังก์ชั่นสแกนเอกสาร บันทึกลง USB คุณพรฤดี สุละพาน 

๕ ENG 
จากต้นกล้าสู่ประดู่แดงท่ีแบ่งบาน  ตอน การคิดค้นสิ่งประดิษฐ์ และ 
ตอน การสอนท่ีดี 

รศ.สมโชติ รัตนผุสดีกุล, 
รศ.ธนากร เกียรติบันลือ 
และนางสุดใจ บัณฑิตย์ 

๖ CIT เตรียมการสอนอย่างไรให้เป็นท่ีถูกใจนักศึกษา รศ.ดร.ฉัตรชาญ ทองจับ 

๗ ARTS 
เทคนิคการสอนแบบโครงงาน (PBL) อย่าง มจพ. (รายวิชาความเป็น
พลเมืองกับความรับผิดชอบต่อสังคม) 

รศ.วิมล เหมือนคิด 

๘ SCI 
ต้องสร้างแรงจงูใจอย่างไร จึงประสบความสําเร็จได้ถึงตําแหน่ง
ศาสตราจารย์ 

อ.ดร.ศิริศาส เอ้ือใจ และ 
คุณภาศกร พันธ์ุรอด 

๙ IT e-Faculty Model : ลดปริมาณ เพ่ิมประสิทธิภาพ 
คุณธนพล กาแก้วเจริญ และ 

คุณอุษณีย์ บัลลังน้อย 

๑๐ ARCHD 
การเตรียมความพร้อมเพ่ือการเป็นอาจารย์ระดับอุดมศึกษาอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

คุณปัทมาพร เงินเส็ง 

๑๑ TGDE การทําแบบประเมินออนไลน์ โดยใช้ Google Form คุณจักรเรศ พฤกษพิทักษ์ 

๑๒ TFII 
การแก้ปัญหาลมในสายหมึกปร้ินเตอร์แบบแทงค์ : กรณีหมึกในแทงค์ 
ลดตํ่ากว่าคร่ึงแทงค ์

คุณสรายุทธ มณีงาม 

๑๓ STRI 
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพการสื่อสารเพื่อพัฒนา
งาน 

คุณกาญจนา งามพจนวงศ์ 

๑๔ ITDI ข้ันตอนการทําลายเอกสารราชการ คุณภิญญาพัชญ์ เรืองแย้ม 

๑๕ ITED 
การแก้ไขปัญหาการต้ังค่าเคร่ืองพิมพ์หัวเข็ม (Dot Matrix) ให้สามารถ
ใช้งานได้กับระบบการเงิน (GLx) : กรณีเคร่ืองคอมพิวเตอร์ ไม่มี 
Parallel Port 

คุณอมรรัตน์ แก้วคําบ้ง 

๑๖ ICIT ข้ันตอนการ Capture หน้าจอ เพ่ือใช้ในเอกสารด้วย Snipping Tool คุณไข่มุก สรรพวุธ 

๑๗ LIB 
การแก้ไขปัญหาผู้ใช้บริการสอบถามวิธีการตั้งค่า proxy นอกเครือข่าย
มหาวิทยาลัย (กรณีสอบถามผ่านทางโทรศัพท์) 

คุณพรหมภัสสร กลางประพันธ์ 

๑๘ OOP 
ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางในประเทศ และ 
ระเบียบการเบิกจ่าย ค่าใช้จ่ายในการเดินทางไปราชการต่างประเทศ 

คุณวิไล จินดามัย และ 
คุณจิราภรณ์ ทับทิมทอง 

๑๙ GRAD เทคนิคการจัดรูปแบบการจัดพิมพ์บรรณานุกรม บัณฑิตวิทยาลัย 
 



 
One Point Lesson 
คณะอุตสาหกรรมเกษตร วิทยาเขตปราจีนบุร ี

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



คณะอุตสาหกรรมเกษตร 

การจัดการความรู 
(KM) 

One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเรื่อง) 
หัว

เร
ื่อง

 

การแกปญหาและอุปสรรคการเขียนผลงานทางวิชาการ 
เลขที่เอกสาร 2/2558 

วันที่รายงาน 12 มิถุนายน 2558 

ปร
ะเ

ภท
 

 ความรูพ้ืนฐาน  การแกไขปรับปรุง  ปญหา/ความยุงยากท่ีเกิดข้ึน 
หัวหนาฝาย หัวหนางาน ผูจัดทํา 
ผศ.ดร.สุนีย 
เอียดมสุิก 

 
  อ.ดร.วิบูลย  
เหรียญสงาวงศ 

 

วัตถุประสงค    1.  เพ่ือใหเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร   2. เพ่ือใหนักวิจัยมีศักยภาพดานงานวิจัยมากยิ่งขึ้น 
  ปญหาและอุปสรรค 

   หลังจากกระบวนการทําวิจัยเสร็จส้ิน การเขียนผลงานวิจัยหรือผลงานทางวิชาการก็เปนส่ิงท่ีสําคัญลําดับตอมา ซ่ึงในกระบวนการเขียนผลงานน้ัน
จะตองอาศัยประสบการณและทักษะตางๆ มากมาย อาทิ ทักษะการเขียน การเรียบเรียง การวิเคราะหขอมูล การวิจารณผลการทดลอง ฯลฯ ประเด็น
เหลาน้ีมักจะเปนปญหากับบุคลากร และอาจารยนักวิจัยรุนใหม ซ่ึงมีประสบการณการเขียนผลงานทางวิชาการนอย โดยเฉพาะคณาจารยคณะอุตสาหกรรม
เกษตร มีอายุและประสบการณดานงานวิจัยคอนขางนอย  
สาเหตุ  ผลงานทางวิชาการถูกปฏิเสธจากวารสาร 
แนวทางการแกปญหา 
      โดยการวิเคราะห/การบรรยาย พูดคุยแลกเปล่ียนประสบการณและความคิดเห็นระหวางคณาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

ลําดับ ลักษณะปญหาและอุปสรรค แนวทางการแกปญหา 

1 การเขียนบทความวิจัยเปนภาษาอังกฤษ หากการเขียนไมดี
หรือไมถูกตองตามหลักไวยากรณ ก็ทําใหถูกปฏิเสธการ
ตีพิมพได 

1. ประสานความรวมมือกับอาจารยท่ีปรึกษาเกา 
2. ประสานความรวมมือกับนักวิจัยตางชาติ 

2 ขอมูลวิจัยท่ีใชเขียนบทความวิจัยขาดความนาเชื่อถือ 
เน่ืองจากตองใชวิธีการทดสอบพ้ืนฐาน 

สงตัวอยางไปวิเคราะหท่ีหองแลปกลางหรือศูนยวิเคราะหท่ีไดรับมาตรฐาน 

3 วารสารปฏิเสธการตีพิมพ 1. เลือกวารสารท่ีสอดคลองกับผลงาน 
2. เลือกวารสารท่ีมีคา IF ไมสูง 
3. จางชาวตางชาติปรับเลือกของทักษะการเขียน 

4 มีภาระงานทางดานบริหาร จึงทําใหไมมีเวลาในการทํา
ผลงานทางวิชาการ 

อยากใหมีการจัดโครงการปดหองเพ่ือเขียนผลงานวิชาการประมาณ 2-3 วัน 
(เหมือนปท่ีแลว) 

5 ไมมีประสบการณในการเขียนผลงานทางวิชาการมากนัก 
จึงทําใหไมรูจะเริ่มการเขียนอยางไร จะดําเนินการสงท่ีไหน 

อยากใหอาจารยในคณะท่ีมีประสบการณตีพิมพเปนจํานวนมากหรือมีตําแหนง
ทางวิชาการถายทอดประสบการณกับอาจารยรุนใหม เพ่ือเปนแนวทางให
อาจารยรุนใหมสามารถดําเนินการตามได 

6 สงบทความไปยังวารสารท่ีไมตรงกับความเชี่ยวชาญของ
ตนเอง 

หา Co-Project 

7 การทํางานหลายดานพรอมกัน จังไมมีเวลาในการทําผลงาน
ทางวิชาการ 

1. จัดโครงการปดหองเขียนบทความทางวิชาการ 
2. กําหนดเปาหมายใหชัดเจน 
3. สรางแรงจูงใจและหาแรงผลักดันในการดําเนินการเพ่ือสรางความกาวหนา

ใหตนเอง 

8 วารสารปฏิเสธการตีพิมพ 1. ประเมินผลงานของตนเอง 
2. อานScope paper ของวารสารกอนเพ่ือดูวาวารสารตองการ paper แบบ

ไหน 

9 วารสารตองการใหแนะนํา Reviewer 1. ควรตอบตกลง และรีบดําเนินการหาทันที 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
1. เพ่ือใหคณาจารยเกิดการแลกเปล่ียนเรียนรูอุปสรรคการเขียนผลงานทางวิชาการระหวางคณาจารยคณะอุตสาหกรรมเกษตร 
2. เพ่ือใหคณาจารยของคณะอุตสาหกรรมเกษตร สามารถตีพิมพและเผยแพรผลงานทางวิชาการไดเพ่ิมมากขึ้น  

ผล
ที่ไ

ดรั
บ วันที่           

ผูถายทอด           
ผูรับการถายทอด           

 



 
One Point Lesson 
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 
วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 

การจัดการความรู้ (KM) One Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) 
หัว

เรื่อ
ง 

การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชนห์้องเรียน 
เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน 10 มิ.ย. 2558 

ปร
ะเภ

ท 

  ความรู้พ้ืนฐาน     การแก้ไขปรับปรุง      ความยุ่งยาก/ปัญหาท่ีเกิดข้ึน 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดทําโดย 

สุดารัตน์  ศรีออ่น สุดารัตน์ ศรีอ่อน เบญจมาศ  คานทอง 

 

หลักการและเหตุผล 

 การประเมินประสิทธิภาพการใช้ประโยชน์ห้องเรียน จากการวิเคราะห์ข้อมูลการใช้พื้นที่อาคารโดยใช้เกณฑ์มาตรฐานกลาง 
ของกระทรวงศึกษาธิการ จะนําไปสู่การวางแผนการใช้ประโยชน์ห้องเรียนและการบริหารจัดการด้านอาคารให้มีประสิทธิภาพสูงสุด ตลอดจน 
เป็นฐานข้อมูลประกอบการพิจารณาเพื่อของบประมาณในการก่อสร้างอาคารใหม่ สําหรับแผนรองรับการขยายการจัดการศึกษาในอนาคต 
 

วัตถุประสงค ์

 เพ่ือศึกษาข้อมูลพ้ืนที่ใช้สอยและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ห้องเรียน 
 
 

วิธีการ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ    

1. มีแนวทางปฏิบตัิการศึกษาข้อมูลพื้นที่ใช้สอยและวิเคราะห์การใช้ประโยชน์ห้องเรียนที่มีประสิทธิภาพ 
2. ได้แลกเปล่ียนประสบการณ์ตรงกับผู้รับการถ่ายทอด สามารถนําไปประยุกตใ์ชภ้ายในหน่วยงานรายงานต่อมหาวิทยาลัยได ้
3. สามารถนําองค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการถ่ายทอดพัฒนาต่อยอดเป็นงานวิจัยได ้

 

ข้อควรระวัง   
1. ควรศึกษาเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับพื้นที่, เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับเวลา และ เกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับการประเมินผลให้เข้าใจ   
2. ควรตรวจสอบขอ้มูลที่ได้จากการสํารวจและแบ่งเกณฑ์มาตรฐานเกี่ยวกับพื้นทีต่ามกลุ่มที่นัง่ใหถู้กตอ้ง ครบทุกลําดับขั้นตอน  

ก่อนเข้าสู่การวิเคราะห์ผล 
 
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ วันท่ี 12 ธ.ค. 2557 (วิทยากรบรรยายภาคทฤษฎี) 27 มี.ค. 2558 (วิทยากรบรรยายภาคปฏิบัติ) 21 พ.ค. 2558 
ผู้ถ่ายทอด เบญจมาศ  คานทอง เบญจมาศ  คานทอง เบญจมาศ  คานทอง 

ผู้รับการถ่ายทอด กก.ประเมินอาคาร มจพ. กก.ประเมินอาคาร มจพ. บุคลากรมหาวิทยาลัย (ปขมท.) 
 

หน่วยงาน : คณะเทคโนโลยแีละการจัดการอตุสาหกรรม 



 

One Point Lesson 
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม 
รวมกับ คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลย ี
วิทยาเขตระยอง 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 



     คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  

การจัดการความรู 

(KM) 
One - Point Lesson (ความรูเฉพาะเรือ่ง) 

หัว
เร

ื่อง
 

ทิศทางการเรียนการสอนสําหรับนักศึกษา Generation Z 
เลขทีเ่อกสาร  

วันท่ีรายงาน วันที่ 28 เมษายน 2558 

ปร
ะเ

ภท
 

ความรูพื้นฐาน    การแกไขปรับปรุง    ความยุงยาก / 

                                                            ปญหาท่ีเกิดขึ้น 

หัวหนาฝาย หัวหนางาน ผูจัดทํา 

อ.ดร.สไบทิพย 

ตุงคะมณี 

อ.ดร.ธนากร 

รัตนะ 

ผศ.ดร.มนฤดี 

ผองอักษร 

หลักการและเหตุผล 

เด็กในกลุม Generation Z หรือ Gen Z หมายถึงเด็กที่เกิดในชวงป พ.ศ. 1996-2009   เปนตนมา ซึ่งเปนนักศึกษาที่กําลังศึกษาในมหาวิทยาลัย 

มลีักษณะทั่วไปคือใชชีวิตอยูบนออนไลน พรอมที่จะสื่อสาร ชอบแสดงความคิดเห็นและแบงบันขอมูลขาวสารกับผูคน ขอความที่ใชมีลักษณะตรง

ประเด็นแตสั้น มีความสามารถใชเทคโนโลยีและเรียนรูเทคโนโลยีใหมไดเร็ว ปรับตัวเขากับการเปลี่ยนแปลงไดดีและชอบความทาทายใหมๆ แตไม

ถนัดในการสื่อสารแบบพบหนากัน ทํางานหลายอยางในเวลาเดียวกัน แตมีสมาธิสั้น จึงไมชอบการอานหรือวิเคราะหขอมูลที่ซับซอน การ

พัฒนาการเรียนการสอนใหเหมาะกับนักศึกษา Gen Z ควรเปนการสอนที่มุงเนนใหมีการสื่อสารและคิดจากขางใน เชนการประยุกตใชแนวทาง  

สุ จิ ปุ ลิ หรือ วงจรโนนากะ กลาวคือการจัดการเรียนรูที่เนนใหผูเรียนมีปฏิสัมพันธกับกิจกรรมการเรียนการสอนการอาน เขียน อภิปรายและ

สะทอนความคิดและลงมือปฏิบัติ เพ่ือกระตุนใหเกิดกระบวนการเรียนรูสําหรับนักศึกษา Gen Z นี ้
 

วตัถุประสงค 

เพ่ือใหคณาจารย ไดเกิดการเตรียมความพรอม นําเสนอแนวทางในการสอน สามารถรับมอืสาํหรับนักศึกษา Gen Z ได 
 

วิธีการดําเนินงาน 

สรางบรรยากาศการเรียนการสอนดังน้ี 

      -   สรางหองเรียนท่ีอบอุน      - สอนจากงายไปยาก     -  พูดภาษาเดียวเร่ืองเดียวกัน   - เนนใหเกิดกระบวนการคิดจากขางในตวัเอง 

โมเดลตัวอยางและประสบการณการเรียนการสอนกับนักศึกษา Gen Z ที่เหมาะกับการเรียนการสอนแบบ มจพ  “บัณฑิตที่คิดเปน ทําเปน”     

โมเดลตัวอยางที่เคยใชคอื  วงจรโนนากะ  คุย-คิด-คลิก-คลํา  ดร.วรภัทร  ภูเจริญ  นําไปสู สุ จิ ปุ ลิ 

    
วิธีการเสริม  สอนโดยเปรียบเทียบกับของจริง  ยกตัวอยาง  เขียนในบางสวนเพื่อใหเขาใจที่มาเพื่อใหเขียนตาม 
 

ประโยชนที่คาดวาจะไดรับ 

มคีวามพรอมเก่ียวกับการเตรียมการในการจัดการเรียนการสอนและกิจกรรมการเรียนท่ีเหมาะสมกับนักศึกษา Gen Z 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ 

วันที ่ วันที่ 28 เมษายน 2558 

ผูถายทอด 
อ.ดร.ธนากร รัตนะ, ผศ.ดร.มนฤด ีผองอักษร, ตัวแทนคณะวิทยฯ พลังงานและสิ่งแวดลอม คณะวิศวกรรมศาสตร

และเทคโนโลยี คณะบริหารฯ 
ผูรับการถายทอด บุคลากร คณะวิทยฯ พลังงานและสิ่งแวดลอม  คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี  คณะบริหารธุรกิจ 

เนนการเรียนเปนกลุม ผานวิธีกระบวนการ  

- คุย : การสนทนาแลกเปล่ียนเรียนรู  แบบมิตร รูจักฟงผูอื่น  

- คิดเช่ือมโยง (Mind map) : ไดทบทวน ไดคิด ไดมองมุมเรียนรูเชิงประจักษ 

- คลิก : เมื่อมีโจทย ใหนําความเขาใจนัน้มารวมกันสรางแผนเพ่ือแกปญหา 

- คลํา : พิสูจนโดยทําจริง เรียนรูใหเกิดการปรับปรุงจากขอผิดพลาด 

 โดยการทํากระบวนการนี้ซ้ํา 

จะเกิดเกลียวความรูคิดจนไดเปนความรูจากภายในของตน 



 
One Point Lesson 
คณะศิลปศาสตรประยุกต 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

การจัดการความรู้ 
(KM) 

One - Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรือ่ง) 

หัว
เรื่อ

ง 

From Classroom Research to Classroom Practice 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน  

ปร
ะเภ

ท ความรู้พื้นฐาน    การแก้ไขปรับปรุง    ความยุ่งยาก / 
                                                            ปัญหาที่เกิดขึ้น 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้จัดท า 

   

 

Objective: To share pedagogical implications of classroom research for classroom practice/improvement 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
บั 

วันที่           
ผู้ถ่ายทอด           

ผู้รับการถ่ายทอด           
 

Research: 
1) perceptual learning 

    style preferences (2011) 

2) speaking-in-class 

    anxiety (2015) 

Findings: 
1) anxiety level: moderate 

2) sources: 

    2.1 test-anxiety  
              (reported major factor) 

    2.2 classroom activities 

    2.3 instructor characteristics 

3) coping strategies: get more 

    practice speaking 

Findings: 
1) 1st preference: 

     group learning  

2) fluctuation: Yes! 

Actual Classroom Practice: 

When?: 2/2014—English Conversation I (S. 6 & S. 8) 

How?:  
Before-learning—Icebreakers, a self-assessing learning style 

survey  
During-learning—1) speaking-in-class activities: Phase 1 → a 

balanced teaching style accommodating: visual, tactile, 

kinesthetic, auditory and individual learning styles (Ear training 

& Pronunciation clinic) and Phase 2 → emphasis on group 

leaning style (Don't forget the lyrics, Excuse me...but are you a 

real doctor?, Buying favourite clothes/accessories...);  

2) instructor characteristics: creating a low-anxiety classroom 

atmosphre; being friendly, sociable, supportive, good-tempered, 

funny, giving friendly suggestions, but not putting pressure on 

students; encouraging students to speak up 

Evaluation—1) midterm oral examination, 2) final oral 

examination: an adjusted method → individual (describing 

pictures, chatting away with the instructor) + group (spaghetti-

marshmallow pyramid-shaped scaffold or tower): 

 

Group
Kinesthetic
Tactile
+Collaboration
+Communication

 

 3) project work: video interviewing—tourists/expatriates 

Conclusion: 
True reflections of placing 

emphasis on group activities 

and low-anxiety classroom 

environment. 
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One Point Lesson 
สถาบันสหกิจศึกษาและพฒันาสื่อลิเล็กทรอนิกสไทย-เยอรมัน 
(TGDE) 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 





 
One Point Lesson 
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



 

การจัดการความรู 
(KM) 

One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หัว
เร

ื่อง
 

สรางสรรคปากกาสําหรับ Tablet และ Smart Phone 
เลขที่เอกสาร 01/58 

วันที่รายงาน 9 ม.ค.58 

ปร
ะเ

ภท
 

  ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
หัวหนาฝาย หัวหนางาน ผูจัดทํา 

มนตรี 
ปราณีมาโพธ 

มนตร ี
ปราณมีาโพธ 

ธนวัช 
หอมแพน 

 

หลักการและเหตุผล 
       ปจจุบันมีการใชอุปกรณ Tablet และ Smart Phone กันอยางแพรหลาย ซ่ึงอุปกรณจําพวกนี้ใชนิ้วในการควบคุมการทํางาน 
ซ่ึงมีความสะดวกมากในงานท่ัว ๆ ไป แตในงานท่ีตองใชการวาดเขียน ถาใชปากกาสําหรับ Tablet และ Smart Phone ก็จะวาดได
งายข้ึน  แตดวยราคาของอุปกรณวาดเขียน (ปากกา)สําหรับ Tablet และ Smart Phone มีราคาแพง ดังนั้น ถาเราสามารถทํา
ข้ึนมาใชเองดวยวัสดุอุปกรณงาย ๆ ก็จะชวยลดตนทุนคาใชจายไดเปนอยางมาก 
 

วัตถุประสงค 
    เพ่ือสรางสรรคปากกาสําหรับอุปกรณ Tablet และ Smart Phone  
ข้ึนมาใชเองดวยตนทุนต่ํา 
 

ข้ันตอนการสรางสรรคปากกา มีดังนี้ 
1. จัดเตรียมวัสดุอุปกรณใหพรอมกอน 
2. ทําความสะอาดซองใสขนม 
3. ใชคัทเตอรตัดซองขนมใหเปนแผนสี่เหลี่ยม 
    ขนาด 8 × 12 เซนติเมตร 
4. มวนแผนซองใสขนม 
5. ใชเทปใสติดเพ่ือกันซองใสขนมคลายตัว 
6. ใชคัทเตอรแบงสวนปลายของซองใสขนมท่ีมวนแลวเปนสองสวน 
7. ใชคัทเตอรกรีดแบงสวนปลายอีกครั้ง 
8. ใชมือแยกสวนปลายท่ีแบงออกมาเปน 4 แฉก 
9. กดสวนปลายท้ัง 4 แฉกลงบนแผนรองตัดแลวใชคัทเตอร 
   ตัดสวนปลายของปากกาท่ียาวเกินไปออก 
10. ทดลองวาดรูปใน Tablet และ Smart Phone 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ วันท่ี        

ผูถายทอด        

ผูรับการถายทอด        

 

      สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

 

   

  

1. ซองใสขนมขบเค้ียว 
2. เทปใส 
3. คัทเตอร 
4. ไมบรรทัด 
5. แผนรองตัด 

 

  

 
ประโยชนที่ไดรับ  
ไดปากกาตนทุนตํ่าไวสําหรับ
ใชงานบนอุปกรณ Tablet 
และ Smart Phone 

 

ขอควรระวัง   ควรใชอุปกรณปากกาอยางเบามือ เพ่ือปองกัน 
                  รอยขีดขวนบนหนาจอ 
 



 
One Point Lesson 
สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

การจัดการความรู้ (KM) One - Point Lesson (ความรู้เฉพาะเรื่อง) 

หัว
เรื่อ

ง 

การตั้งค่าอีเมล์มหาวิทยาลัย บนระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน 30 เมษายน 2558 

ปร
ะเภ

ท 

 ความรูพ้ื้นฐาน   การแกไ้ขปรับปรุง   ปัญหา/ความยุ่งยาก  
                                                          ที่เกดิขึ้น 

หัวหน้าฝ่าย หัวหน้างาน ผู้จัดท า 

สรณ์สิริ วีรพันธ์  ศิวกร หลงสมบูรณ์ 

หลักการและเหตุผล 
      เพื่อให้การใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัย (mail.kmutnb.ac.th) ผ่านอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ท าได้อย่างสะดวก โดยไม่
จ าเป็นต้องท างานผ่านเว็บบราวเซอร์ เช่น การแจ้งเตือนอีเมล์ใหม่ หรือการส่งอีเมล์ บุคลากรจึงควรทราบวิธีตั้งค่าเพื่อใช้งานโปรแกรมอีเมล์ที่
ระบบปฏิบัติการแอนดรอย์มีให้ 
วัตถุประสงค์ 
       เพื่อให้การใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัย (mail.kmutnb.ac.th) ผ่านอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้อย่างสะดวกโดยไม่
จ าเป็นต้องท างานผ่านเว็บบราวเซอร์ 
ขั้นตอนการตั้งค่า 
1.เลือกโปรแกรมอีเมล์ จากหน้าแอปพลิเคชัน 
 
2. กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   - Email ชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ 
   - Password รหัสผ่านอีเมล์ 
3. กด Manual setup 
4. เลือก IMAP 
 
 
 
 
 
 
 
5. ก าหนด Incoming settings 
   - IMAP server ก าหนดเป็น 
     mail.kmutnb.ac.th 
   - Port : 995 
   - Security type  
     เลือกค่า SSL/TLS 
     (Accept all certificates)  

6. ก าหนด Outgoing settings 
  - SMTP server ก าหนดเป็น  
    mail.kmutnb.ac.th 
  - Port ก าหนดเป็น 25 
  - Security type เลือกเป็น  
    None 
  - เลือก Require sign-in 
  - Username ชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ 
  - Password รหัสผ่านอีเมล์ 
7. ก าหนดรายละเอียด Account settings 
   -  Inbox check frequency เลือก 
      ความถี่ในการตรวจสอบอีเมล์ใหม่ 
8. ก าหนดรายละเอียด Account setup 
   - Set account name ชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ 
   - Your name ระบุชื่อที่ต้องการให้แสดง 
   เมื่อส่งอีเมล์ 
9. ที่หน้า Inbox กดเลือกเครื่องหมาย  
    sync เพื่อ Sync และรับอีเมล์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
      บุคลากรสามารถใช้งานอีเมล์มหาวิทยาลัย (mail.kmutnb.ac.th) ผ่านอุปกรณ์พกพาที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ได้อย่างสะดวก โดย
ไม่ต้องท างานผ่านเว็บบราวเซอร์ 
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ วันที ่           
ผู้ถ่ายทอด           

ผู้รับการถ่ายทอด           
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One Point Lesson 
สถาบันนวตักรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส 
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    สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส     
 

การจัดการความรู ้
(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรู้เฉพาะเรื่อง) 

หัวเรื่อง การเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอิม่ตวัในการทดสอบทางเคมีไฟฟ้า 
เลขที่เอกสาร  
วันที่รายงาน 26 สิงหาคม 2557 

ประเภท       ความรูพ้ื้นฐาน            การแก้ไขปรับปรุง           ความยุ่งยาก/ปัญหาที่เกิดขึ้น หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 
 นายนพรัต กาญจนประยุธ นายนันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล 

 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ผลที่ได้รับ 

วันที่      

ผู้ถ่ายทอด นันทวัฒน์ เกียรติเสรีกุล     

ผู้รับการถ่ายทอด ผู้ท่ีสนใจ     
 

     วัตถุประสงค์  

เตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอิ่มตัว (Saturated calomel electrode, SCE) ให้พร้อมใช้งาน 

 

หลักการและเหตุผล 
 

1. ขั้วไฟฟ้าอ้างอิงชนิดคาโลเมลอิ่มตัว (Saturated calomel electrode, SCE) เป็นขั้วทุติยภูมิที่นิยมใช้ในห้องปฏิบัติการทดสอบทาง
เคมีไฟฟ้า เพื่อวัดค่าศักย์ไฟฟ้าของชิ้นงานทดสอบ โดย SCE มีค่าศักย์ไฟฟ้าคงท่ีเท่ากับ +0.24 โวลต์(เทียบกับขั้วไฟฟ้าอ้างอิง
ไฮโดรเจนซึ่งเป็นขั้วปฐมภูมิ)  ปัจจัยท่ีท าให้ค่าศักย์ไฟฟ้าของ SCE ไม่คงท่ี เช่น ความเข้มข้นของ KCl  ความสะอาดของขั้วไฟฟ้า 
สภาพของสายไฟที่เชื่อมต่อ เป็นต้น ซึ่งส่งผลต่อการทดสอบคลาดเคลื่อนได้ 

วิธีการ : มี 3 ขั้นตอนดังนี้ 
1. การเตรียมสารละลาย KCl อิ่มตัว 
-เติมเกลือ KCl ลงน้ ากลั่น 20 มล. พร้อมกวนให้ท่ัว จนกระทั่งเกลือ KCl ไม่ละลาย 
2. ท าความสะอาดขั้วไฟฟ้า SCE  
- ในกรณีท่ีมีคราบสกปรกเล็กน้อย ให้ใช้น้ ากล่ันล้างท่ีปลายขั้วไฟฟ้าให้สะอาด 
- ในกรณีท่ีคราบสกปรกเกาะติดมาก ใหจุ้่มในสารละลาย HCl หรือ HNO3 0.1 โมลาร์ หรือใช้สารละลายตามท่ีผู้ผลิตระบุไว้ใน
เอกสาร จากนั้นล้างด้วยน้ ากล่ันให้สะอาด 
3.การตรวจสอบสายไฟหัวต่อขั้วไฟฟ้าอ้างอิง ดังรูปท่ี 1 
-โดยใช้มัลติมิเตอร์ ปรับไปท่ีสัญลักษณ์ไดโอด จากนั้นน าขั้วบวกและลบแตะไปท่ีปลายสายไฟหัวต่อแต่ละด้าน ถ้ามีเสียงดังขึ้นแสดงว่า
สายไฟไม่ขาด น าไปใช้งานได ้
 

4. น าสารละลายจากข้อ 1 บรรจุในขั้วอ้างอิงท่ีท าความสะอาดแล้ว พร้อมท้ังต่อ 
สายไฟให้เรียบร้อยดังรูปท่ี 2 
 
 

รูปที่ 1 การตรวจสอบสายไฟหัวต่อ       
 

รูปที่ 2 ขั้วไฟฟ้าอ้างอิงคาโลเมลอิ่มตัว(SCE) 

ประโยชน์ที่ได้รับ : 1. ขั้วไฟฟ้าอ้างอิงพร้อมใช้งานและศักย์ไฟฟ้ามีค่าคงท่ี 
                        2. ผลการทดสอบมีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ 
                        3. ผู้ใช้งานมีความรู้ความเข้าใจเบื้องต้นในการเตรียมขั้วไฟฟ้าอ้างอิง 
ข้อควรระวัง : หลังการใช้งานให้ล้างปลายขั้วอ้างอิงด้วยน้ ากลั่นและแช่ในสารละลาย 
                   KCl อิ่มตัว 
 



 
One Point Lesson 
สํานักงานอธิการบด ี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



- กองสงเสริมวิชาการ สํานักงานอธิการบดี - 

การจัดการความรู 
(KM) 

One - Point Lesson (ความรูเฉพาะเรือ่ง) 

หัว
เร

ื่อง
 

การนัดหมาย Online ผาน Google Calendar 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน 5 มีนาคม 2558 

ปร
ะเ

ภท
 

ความรูพื้นฐาน    การแกไขปรับปรุง    ความยุงยาก / 
                                                            ปญหาที่เกิดข้ึน 

หัวหนาฝาย หัวหนางาน ผูจัดทํา 

สุมนตชัย สุธรีวัฒนานนท สิริวรรณ  อยูผอง ปรารถนา  ธูปสมุทร 

 

      วัตถุประสงค เพ่ือปองกันการลืมนัดหมาย/นัดหมายซอน 
      ปญหา    การลืมนัดหมาย/นัดหมายซอน 
      สาเหตุ    ขาดการจัดตารางการนัดหมายท่ีดีและการแจงเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย 
      การแกไข จัดตารางการนัดหมายดวย Google Calendar 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
ที่ไ

ดรั
บ วันที ่ 5 มี.ค. 58          

ผูถายทอด ปรารถนา          
ผูรับการถายทอด           
 

ระวัง‼ ลืมรหัสผาน Google mail account 

เคยไหม???    

 สมุด/ปฏิทินจดตารางนัดหมายหาย 

 

ลืมประชุม 

 

นัดหมายซอน 

 

มาใช Google Calendar กันเถอะ‼ 

 Google Calendar คืออะไร 
คือ บริการปฏิทินและตารางนัดหมายออนไลนของ Google ทําใหสามารถจัดการตาราง
กิจกรรมตางๆ ที่ทําในแตละวันไดอยางมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบวันและเวลาวางตรงกันใน
การนัดหมายกับผูอ่ืน และยังสามารถกําหนดใหแจงเตือนกิจกรรมผานทาง E‐Mail และสง
แจงเตือน SMS ไปยังมือถือได 
 
 

Google Calendar ดีอยางไร 
-  เปนตัวชวยในการจัดตารางเวลาไดอยางสะดวกสบาย สามารถ
กําหนดกิจกรรม แกไขขอมูล และตกแตงหรือใสสีสันบนปฏิทินได
ตามที่ตองการ 
-  สามารถกําหนดใหแจงเตือนกิจกรรมที่กําลังจะมาถึงผานทาง
อีเมลหรือโทรศัพทเคล่ือนที่โดยไมมีคาใชจายใดๆ เพ่ิม ทําใหไม
พลาดประชุม/กิจกรรมสําคัญ 
-  แจงเชิญเขารวมประชุม/เขารวมกจิกรรมผานทางอีเมล สามารถ
แนบไฟลเอกสาร รวมถึงสามารถตรวจสอบจํานวนคนตอบรับ/
ปฏิเสธการนัดหมาย 
-  สามารถใชบริการนี้ไดทุกที่ที่มีอินเตอรเน็ต ทําใหสะดวกตอการ
ใชงาน 
-  สามารถใชปฏิทินรวมกันได 
-  ลดการใชงานกระดาษ 
-  เปน Application ที่เปดใหใชบริการ FREE! 
 

วิธีการเชญิบุคคลเขารวมนัดหมาย และการกําหนดการแจงเตือนเมื่อถึงเวลานัดหมาย 

1. เขาสูระบบ Google Calendar ที่ http://calendar.google.com (ตองมี User 

account ของ google แลว) 

2. เพิ่มกิจกรรม/นัดหมายลงในปฏิทิน 

3. เชิญบุคคลเขารวมกิจกรรม/นัดหมาย ระบุที่ดานขวาของหนาจอเพิ่ม/แกไขกิจกรรม 

      
4. ขั้นตอนการกาํหนดการแจงเตือน 

    **ใชงานไดหลากหลายชองทาง** 

 ผลลัพธที่ได มีโปรแกรมชวยในการนัดหมายและแจงเตือนเมื่อใกลถึงเวลานัดหมายผาน email และ sms 



 
One Point Lesson 
คณะบริหารธุรกิจ วิทยาเขตระยอง 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



 

การจัดการความรู 
(KM) 

One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หัว
เร

ื่อง
 English Express : เพ่ือรับสถานการณ 

สั่งซื้อสินคาจากตางประเทศ 

เลขที่เอกสาร 01/58 

วันที่รายงาน 29 กรกฎาคม 2558 

ปร
ะเ

ภท
 

  ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

รองคณบดีฯ หัวหนางาน ผูจัดทํา 

ผศ.เรือโท 
ดร.ทวีศักดิ์ รปูสิงห 

 อ.พัชราภรณ 
สองแสงแกว 

 

หลักการและเหตุผล 

การสั่งซ้ือสินคานับวาเปนพิธีการข้ันตนในการดําเนินการทางธุรกิจ  ในปจจุบันนี้การเรียนรูวิธีใชภาษาอังกฤษเพ่ือสั่งซ้ือสินคา
ดวย e - mail หรือจดหมายอิเล็กทรอนิกส สามารถเพ่ิมความสะดวกและรวดเร็วตอการดําเนินธุรกิจและพัฒนาชาติได 
วัตถุประสงค 

1. เพ่ือตอบรับ AEC ในกฎบัตรขอท่ี 34 English as a AEC language 
2. เพ่ือเสนอแนะแนวทางการเขียนภาษาอังกฤษธุรกิจเบื้องตน 
3. เพ่ือใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร 

 

เทคนิคการใชภาษาอังกฤษแบบ English Express  มีแนวทางดังนี้ 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชนท่ีไดรับ 

1. การเตรียมพรอมเพื่อตอบรับ AEC   2. การแลกเปล่ียนเรียนรูระหวางบุคลากร   3. ความสะดวกและประโยชนในการประกอบธุรกิจ 
 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ 

วันท่ี 29 กรกฎาคม 2558 

ผูถายทอด อ.พัชราภรณ สองแสง 

ผูรับการถายทอด บุคลากรใน มจพ. 
 

      คณะบริหารธุรกิจ ระยอง 

 



 
One Point Lesson 
คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



 

การจัดการความรู 
(KM) 

One-Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หัว
เร

ื่อง
 

การถายทอดงานสรางสรรค สูการเรียนการสอน 
เลขที่เอกสาร 01/58 

วันที่รายงาน 22 พฤษภาคม 58 

ปร
ะเ

ภท
 

  ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง     ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

รองคณบดีฯ หัวหนางาน ผูจัดทํา 

ผศ.ดร.ธนา 
อนันตอาชา 

ผศ.ดร.ธนา 
อนันตอาชา 

อาจารยสุวภา 
ขจรฤทธิ์ 

 

หลักการและเหตุผล 
การจัดการเรียนการสอนในสาขาวิชาท่ีมีความเก่ียวของกับความคิดสรางสรรคนั้น กระบวนการถายทอดใหนักศึกษาเกิด 

ความรู ความเขาใจ จนกระท่ังสามารถสรางสรรคผลงานไดอยางมีคุณภาพนั้น มีความสําคัญมาก ซ่ึงจะตองอาศัยการถายทอดท่ีมา 

ท่ีไปของการสรางสรรคหรือการยกตัวอยางผลงานอยางเปนระบบ จึงเปนท่ีมาในการจัดทํา OPL ในครั้งนี้ 
 

วัตถุประสงค 
เพ่ือสงเสริมใหอาจารยผูสอนนําผลงานสรางสรรค / งานวิจัย ถายทอดองคความรูท่ีได ถึงนักศึกษาในชั้นเรียน เปนการตอยอด 

ใหนักศึกษาเกิดความรูความเขาใจถึงกระบวนการคิดงานสรางสรรค จนกลายเปนชิ้นงาน 

 

ลําดับและกระบวนการสรางสรรคผลงาน มีข้ันตอนดังนี ้
 

 
 

ประโยชนท่ีไดรับ 
อาจารยเกิดแนวทางนํากระบวนการสรางงานสรางสรรค ถายทอดใหนักศึกษาภายในรายวิชา / ในชั้นเรียน 

 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ 

วันท่ี 20 มิถุนายน 2558 

ผูถายทอด อาจารยสุวภา ขจรฤทธิ์ ตัวแทนคณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

ผูรับการถายทอด บุคลากรสายวิชาการ (อาจารย) คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 
 

      คณะสถาปตยกรรมและการออกแบบ 

 



 
One Point Lesson 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม  

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

เรื่อ
ง 

ท าวิจัยอย่างไรให้น าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
เลขที่เอกสาร 1/2558 

วันที่รายงาน 12 มิถุนายน 2558 

ปร
ะเ

ภท
 

ความรู้พื้นฐาน  การแก้ไขปรับปรุง   ความยุ่งยาก / ปัญหาที่เกิดขึ้น 
หัวหน้าภาควิชา หัวหน้างาน ผู้จัดท า 

อ.ดร.ธวัชชัย  
วงศ์ช่าง 

อ.ดร.ธวัชชัย  
วงศ์ช่าง 

อ.ดร.ธวัชชัย  
วงศ์ช่าง 

หลักการและเหตุผล 
      งานวิจัยในมหาวิทยาลัยสามารถแบ่งออกไปได้เป็น กลุ่มทฤษฎีและศาสตร์เชิงลึก กลุ่มวิชาการและงานท่ีถนัดและสนใจ กลุ่มการประยุกต์และน าไปใช้งานจริง 
กลุ่มวิเคราะห์เชิงตัวเลขและสถิติ อย่างไรก็ตามงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ต่างๆภายในมหาวิทยาลัยท่ีจะน าออกใช้ประโยชน์ในเชิงพาณิชย์ยังมีปริมาณท่ีน้อย เพื่อ
ส่งเสริมหรือสร้างงานวิจัยท่ีเป็นนวัตกรรมท่ีสามารถน าไปใช้งานได้จริงยังคงต้องพัฒนาต่อยอดได้อย่างต่อเน่ืองและให้นักวิจัยเกิดการตื่นตัวและได้น าแนวคิดเรื่องการ
น านวัตกรรมไปใช้ในการเชื่อมโยงองค์ความรู้และภูมิปัญญาจากผลงานวิจัยและพัฒนาเพื่อให้สามารถน าไปต่อยอดและขยายผลให้เกิดประโยชน์ในเชิงพาณิชย์อย่าง
ต่อเน่ืองและมีศักยภาพ นอกจากน้ีเพื่อน าผลงานวิจัยสิ่งประดิษฐ์และนวัตกรรมของนักวิจัยในมหาวิทยาลัยไปสู่การจดทรัพย์สินทางปัญญา 
วัตถุประสงค์ 
     1. เพื่อส่งเสริมให้นักวิจัยเกิดความตื่นตัวและมีการน าแนวคิด  
เพื่อพัฒนางานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีมีศักยภาพเพื่อให้เกิดผลงาน 
ท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     2. เพื่อให้นักวิจัยวิเคราะห์ข้อมูลและหาช่องว่างทางเทคโนโลยี  
เกิดความรู้ความเข้าใจในการสร้างงานวิจัยเพื่อจดทรัพย์สินทางปัญญา 
การสร้างงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริง 
      นักวิจัยพยายามพิจารณาเพื่อหาโจทย์วิจัยท่ีน่าสนใจโดยค านึง 
ถึงว่าผู้ท่ีได้รับผลประโยชน์ท่ีได้จากงานวิจัยน้ี เพื่อท่ีสามารถจะก าหนด 
แนวทางการท่ีจะท างานวิจัยท่ีมีความยั่งยืน และสิ่งท่ีส าคัญท่ีสุดคือ 
พิจารณาถึงความเป็นไปได้ในการน าผลงานท่ีไปใช้ประโยชน์ดังกล่าว 
มาด าเนินการจดทรัพย์สินทางปัญญา การสร้างงานวิจัยเพื่อน าไปใช้ประโยชน์น้ันมีรูปแบบดังรูปภาพท่ี 1 
ปัจจัยที่ส าคัญในการการสร้างงานวิจัยไปสู่การใช้ประโยชน์ได้จริงได้แก่ 
     1. การเสาะหาโจทย์วิจัย โดยการตั้งโจทย์วิจัยน้ีต้องพิจารณาเพื่อหาโจทย์วิจัยท่ีเน่ืองจากงานวิจัยท่ีเน้นการน าไปใช้ประโยชน์จริง จ าเป็นต้องใช้ระยะเวลาวิจัย
ค่อนข้างสั้น และผู้ประกอบการคาดหวังกับผลงานไว้สูงมาก ดังน้ันควรรับโจทย์วิจัยท่ีมีความเชี่ยวชาญ จะมีโอกาสส าเร็จสูง ได้แก่ (1) จากองค์กรท่ีสนับสนุนงานวิจัย
ในลักษณะการส่งเสริมภาคเกษตรกรรมและอุตสาหกรรม เช่น ส านักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) ส านักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ 
(วช.) และ ส านักงานกองทุนสนับสนุนการวิจัย (สกว.)  (2) จากแหล่งทุนวิจัยท่ีมีนโยบายสนับสนุนทุนวิจัยแบบลักษณะมุ่งเป้า (3) จากปัญหาท่ีพบและตามความ
ต้องการของภาคอุตสาหกรรมและเกษตรกรรม (4) จากความสัมพันธ์ส่วนบุคคล 
     2. แหล่งทุนวิจัยเพื่อการสร้างนวัตกรรมในการใช้ประโยชน์ 

2.1 จากภาครัฐ ได้แก่ (1) สวทช.  เช่นหน่วยงานส านักบริหารจัดการคลัสเตอร์และโปรแกรมวิจัย (CPMO) – งานวิจัยนวัตกรรมท่ีภาคเอกชนลงทุนร่วม หรือ 
โครงการสนับสนุนการพัฒนาเทคโนโลยีของอุตสาหกรรมไทย (iTAP) – งานวิจัยในลักษณะผู้เชี่ยวชาญและงานวิจัยเชิงประยุกต์ (2) วช. เป็นแหล่งทุนวิจัยท่ีสนับสนุน
งานวิจัยในรูปแบบของการสร้างนวัตกรรมจริงท่ีสามารถน าไปใช้งานได้  ( 3) สกว. เป็นแหล่งทุนวิจัยท่ีสนับสนุนงานวิจัยแบบมุ่งเป้า ซ่ึงผู้วิจัยจะต้องน าโจทย์ท่ี
ต้องการจากเอกชนมาเขียนโครงการวิจัย 

2.2 จากภาคเอกชน ได้แก่ ผู้ประกอบการให้ทุนวิจัยเอง ภายหลังจากสร้างนวัตกรรมแล้วส่วนมากจะอนุญาตให้สามารถน าผลงานท่ีเปิดเผยมาเขียนเป็น
บทความวิจัยได้งานวิจัย  
ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ 
     1. ท าให้นักวิจัยทราบถึงความส าคัญของการส่งเสริมงานวิจัยทางด้านเทคโนโลยีเพื่อให้เกิดผลงานท่ีสามารถน าไปใช้ประโยชน์ได้จริง 
     2. ท าให้เกิดการพัฒนาขีดความสามารถของงานวิจัยท่ีสามารถน าไปต่อยอดเทคโนโลยีและต่อยอดเชิงพาณิชย์จากการใช้จดทรัพย์สินทางปัญญา 

ผล
ที่ไ

ด้ร
บั วันที่           
ผู้ถ่ายทอด           

ผู้รับการถ่ายทอด           
 



 
One Point Lesson 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



  

    

 

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

เรื่อ
ง  

การแก้ปัญหามีดไสขูดชิ้นงานในจังหวะชักกลับของมีดไส (เครื่องไสแนวนอน) 
เลขที่เอกสาร  

วันที่รายงาน 21ก.พ.57 

ปร
ะเภ

ท 

  ความรู้พื้นฐาน    การแก้ไขปรับปรุง     ความยุ่งยาก/ปัญหาทีเ่กิดขึ้น 
หัวหน้ากลุ่มงาน หัวหน้างาน จัดท าโดย 
  

อ.เมธา  อึ่งทอง 

วัตถุประสงค์        :  เพื่อให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถแก้ปัญหามีดไสขูดผิวชิ้นงานในจังหวะชักกลับของมีดไสได้อย่างถกูวิธ ี
ปัญหา               :  เนื่องจากขณะปฏิบัตงิานไส ชิ้นงานไสเกดิการกระทบระหว่างมีดไสและชิ้นงานไส ท าให้เกิดรอยขูด บนผิวชิน้งานไส  จึงท าให้ผิวชิน้งานไสเป็นรอย ความเรียบผิวชิน้งาน
ไสไม่เป็นไปตามเกณฑ์ที่ก าหนด  
สาเหตุ               :  ผู้ปฏิบัติงานไม่ได้ปรบักล่องมดีตามทิศทางไส 
การแก้ปัญหา      :  
    ลักษณะของเครื่องไสแนวนอนและลกัษณะของกลอ่งมีด                

                                                                                                                 
                                                                                                                 

              
 
 
 
 
 
                                                                          ทิศทางการป้อนไส                            ทิศทางการป้อนไส 
 
   
  
 
 
 
 

 
                

   ทิศทางการป้อนไส                    ทิศทางการป้อนไส                       ทิศทางการป้อนไส                     ทิศทางการป้อนไส    
 

 
                
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ผล
ที่ไ

ด้ร
ับ วันที ่        
ผู้ถ่ายทอด        

ผู้รับการถ่ายทอด        
 

   หน่วยงาน  ภาควิชาครุศาสตร์เครื่องกล  คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม 

ข้อควรระวัง  :  ก่อนเปิดเครื่องไสควรตรวจสอบความพร้อมของการใช้งานเครื่องไส  หัวจับมีดไส  การเคลื่อนที่ของแคร่เลื่อน ปากกาจับชิ้นงาน เป็นต้น  ถ้าหลวมต้องขัน 
                    ให้ตึง 
ผลลัพธ์ที่ได้  :   ชิ้นงานไสไมเ่กิดการกระทบระหวา่งมีดไสและชิ้นงานไส  ไม่ท าให้เกิดรอยขูดบนผิวชิ้นงานไส  จึงท าใหผ้ิวชิ้นงานไสไม่เป็นรอย ความเรียบผวิชิน้งานไส 
                     เป็นไปตามเกณฑ์ท่ีก าหนด 
 

1 2 

4 5 6 3 

ชิ้นงานไส ชิ้นงานไส ชิ้นงานไส ชิ้นงานไส 

ชิ้นงานไส ชิ้นงานไส 

ลักษณะของการไม่ปรับกล่องมีดตามทิศทางการป้อนไส    จะท าให้เกิดปัญหา
มีดไสขูดผิวชิน้งานในจังหวะชักกลับของมีดไส ท าให้ชิ้นงานเป็นรอย 

ลักษณะของการไม่ปรับกล่องมีดตามทิศทางการป้อนไส   จะท าให้เกิดปัญหา
มีดไสขูดผิวชิน้งานในจังหวะชักกลับของมีดไส ท าให้ชิ้นงานเป็นรอย 

ลักษณะของการปรับกล่องมีด ตามทิศทางการป้อนไส    จะไม่เกิดปัญหามดีไส
ขูดผิวชิน้งานในจังหวะชกักลับของมีดไส และชิน้งานไม่เป็นรอย 

ลักษณะของการปรับกล่องมีด สวนทางกับทิศทางการป้อนไส   จะท าให้เกิด
ปัญหามีดไสขูดผิวชิน้งานในจังหวะชักกลับของมีดไส และชิน้งานเป็นรอย 

3 

ลักษณะของการปรับกล่องมีด ตามทิศทางการป้อนไส   จะไม่เกิดปัญหามีด
ไสขูดผิวชิ้นงานในจงัหวะชกักลับของมดีไส และชิน้งานไม่เป็นรอย 

ลักษณะของการปรับกล่องมีด สวนทางกับทิศทางการป้อนไส    จะท าให้เกดิ
ปัญหามีดไสขูดผิวชิน้งานในจังหวะชักกลับของมีดไส และชิน้งานเป็นรอย 5 6 

4 

2 1 



 
One Point Lesson 
คณะวิทยาศาสตรประยุกต 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



คณะวิทยาศาสตรประยุกต 

การจัดการความรู (KM) One - Point Lesson (ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หัว
เรื่

อง
 

การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยที่ด ี
เลขที่เอกสาร 01/2558 
วันที่รายงาน 8 พฤษภาคม 2558 

ปร
ะเ

ภท
 ความรูพื้นฐาน   การแกไขปรับปรุง  ความยุงยาก/  

                                                       ปญหาที่เกิดข้ึน 

หัวหนาฝาย หัวหนางาน ผูจัดทํา 

อ.ดร.โดม โลหเพ็ชร  
รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง/
นายภาศกร พันธุรอด 

หลักการและเหตผุล 
   คณะวิทยาศาสตรประยุกตไดจัดการแลกเปลี่ยนเรียนรู เร่ือง “เขียนโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุน” โดยมีวัตถุประสงคเพื่อใหบุคลากรมีศักยภาพใน
การทํางานวิจัยและสามารถขอรับทุนสนับสนุนงานวิจัยได โดยเฉพาะจากแหลงทุนภายนอก ซ่ึงไดมีบุคลากรของคณะที่มีประสบการณสูงในการทําวิจัย
มารวมเปนผูถายทอดองคความรู เชน รศ.ดร.สมโภชน นอยจินดา และ รศ.ดร.นพวรรณ ชนัญพานิชย  
   องคความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู เร่ือง “เขียนโครงการวิจัยอยางไรใหไดรับทุน” ไดมีการสกัดความรูแยกเปนประเด็นตางๆ ในที่น้ีขอยก
ประเด็น “การเขียนขอเสนอโครงการวิจัยท่ีดี” มาสรุปเปนองคความรูในการเขียนขอเสนอโครงการวิจัยไดดังน้ี 
  1. ชื่อโครงการวิจัย 
   - ควรต้ังใหเหมาะสม สั้น กระชับ ตรงประเด็น และส่ือถึงสิ่งที่กาํลังจะทํา และในบางคร้ังอาจบงชี้ถึงวัสดุหรือเทคนิคที่ใชในการทดลอง เพื่อใหชื่อ
โครงการนาสนใจมากขึ้น 
  2. ความเปนมาและความสําคัญ 
  - ชี้ใหเห็นถึงปญหาปจจุบันวามีผลกระทบหรือมีขอเสียอยางไร แลวงานวิจัยของเราสามารถแกปญหาไดอยางไร 
  - เขียนแบบกลบประเด็นของนักวจัิย เปนการนําเสนอขอเสียของงานวิจัยอื่นๆ ใหเห็น และนําเสนอวางานวิจัยของเราเปนวิธีหน่ึงในการชวยแกปญหาได 
  - เขียนใหตอบโจทยของผูสนับสนุนทุนในกรณีที่กาํหนดกรอบวิจัย แตหากไมกาํหนดก็สามารถเขียนในภาพกวาง ๆ ได 
  - ความทันสมัย เปนปจจุบัน ของขอมูลไมควรยอนหลังไปหลายปมากจนเกินไป โดยสามารถเขาไปดูไดจาก current opinion ของนักวิจัยก็จะได
แนวคิดดานงานวิจัยในปจจุบัน 
  - แหลงอางอิง (Reference) ควรมีความนาเชือ่ถอื หากเปน paper เกา ก็ควรเปน Key Paper ของ Field น้ัน ๆ 
  3. วัตถุประสงคของการทําวิจัย  
  - ความสอดคลองของวัตถุประสงคกับ Process ของงานวิจัยน้ัน 
  - ควรเขียนเปนขอๆ ใหชัดเจน ตรงประเด็น ครอบคลุม และกระชับเขาใจงาย  
  4. ขอบเขต 
  - จะเขียนเปนขอๆ หรือเปน Paragraph ก็ได แตตองพยายามโยงไปยังผลการวิจัย 
  5. ประโยชนท่ีคาดวาจะไดรับ 
  - เขียนลอตามวัตถุประสงค ทั้งน้ีบางโครงการวิจัยมีแบบฟอรมใหต๊ิกหรือใหกรอกรายละเอียด (ขึ้นอยูกบัประเภททุน) 
  6. ผลงานท่ีเก่ียวของ  
  - เขียนผลงานของเราลงไปดวย เปนผลงานที่เราเคยทาํวิจัยมาแลวในหัวขอและงานน้ีเปนงานตอยอดหรืองานพัฒนาเพิ่ม เปนการแสดงใหเห็นวาเรามี
ความเช่ียวชาญในสาขาน้ัน ๆ ดี 
  - Citation เฉพาะกลุมที่ดังๆ ไมควรกวางมากและเกี่ยวของกับ Field ของเรา 
  - หลังจากที่เขียนถึงบุคคลตางๆ มาแลวน้ัน ควรมี Paragraph สรุปสุดทาย วางานที่เรากาํลังจะทําคืออะไร และสามารถเขาไปแกไขปญหาปจจุบันได
อยางไร ทาํใหเกิดประโยชนทีดี่ขึ้นไดอยางไร 
  - ควรมีความเปนปจจุบัน 
  7. ระเบียบวิธีวิจัย 
  - เลือกวธิีวิจัยและเคร่ืองมือที่เหมาะสม เพื่อเปนการแสดงใหเห็นถึงความพรอมในการทําวิจัยของเรา 
  - วิธีการเปนที่ยอมรับ เขียนใหชัดเจน เปนขั้นเปนตอน 
  8. ระยะเวลาและแผนการดาํเนนิงาน 
  - ควรระบุเวลาในแตละขั้นตอน แตขึ้นอยูกับ Field น้ัน ๆ 
  9. งบประมาณ 
  - เขียนใหครอบคลุมคาใชจายทุกหมวด ทั้งน้ีตองเปนไปตามเกณฑทีแ่หลงทุนน้ันกําหนดมาดวย 
  - เขียนรายละเอียดของสารเคมี (ในกรณีที่ใชสารเคมีในการทดลอง) ลงไปนิดหนอยวานําไปใชอะไร 
ประโยชนท่ีไดรับ 
   บุคลากรมีศักยภาพในการเขียนโครงการเพือ่ขอรับทุนสนับสนุนการวิจัยและเพิ่มโอกาสในการไดรับทุนสนับสนุนการวิจัยมากขึ้น 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ วันท่ี 8 พฤษภาคม 2558 

ผูถายทอด ผูถายทอด รศ.ดร.วิไล รังสาดทอง /ผูสรุป นายภาศกร พันธุรอด 
ผูรับการถายทอด บุคลากรคณะวิทยาศาสตรประยุกต 



 
One Point Lesson 
สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



สํานักพัฒนาเทคโนโลยีเพ่ืออุตสาหกรรม 

 

การจัดการความรู 
(KM) 

One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หัว
เร

ื่อง
 กอนจัดเตรียมเอกสารประกอบเพ่ือยื่นขอเสนอ

 โครงการเปนท่ีปรึกษา จะดูตรงไหน ดูอยางไร

เลขท่ีเอกสาร 02/58 

วันท่ีรายงาน 16 กรกฎาคม 2558 

ปร
ะเ

ภท
  

 ความรูพ้ืนฐาน   การแกไขปรับปรุง   ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 
 

ผูอํานวยการ หัวหนางาน จัดทําโดย 

รศ.ดร.สมนึก 
วิสุทธิแพทย 

 วนิดา บุญสนอง 

 
หลักการและเหตุผล :  ในการทํางานบริการวิชาการ ไมวาจะภาครัฐ หรือเอกชน กอนจะไดงานมาทํา หนวยงาน
ดังกลาวจะมีหนังสือเชิญชวนใหไปย่ืนขอเสนอโครงการกอน ในหนังสือเชิญชวนจะมีขอมูลมากมายท่ีเราจะตองศึกษา
กอน จึงจะสามารถนําไปดําเนินการใหถูกตองครบถวน สมบูรณ ตามท่ีเขากําหนดได 
วัตถุประสงค  :  เพื่อใหผูท่ีรับผิดชอบในการจัดเตรียมเอกสารไดมีความรูความเขาใจวา กอนจัดเตรียมเอกสารตางๆ 
จะตองดูขอมูลตรงไหน และดูอยางไร จึงจะสามารถจัดเตรียมเอกสารไดถูกตองครบถวน 
 
 

กอนจัดเตรียมเอกสารประกอบเพ่ือย่ืนขอเสนอโครงการเปนที่ปรึกษา  

จะดูตรงไหน ดูอยางไร ??? 
ขั้นตอนกอนจัดเตรียมเอกสารประกอบเพื่อย่ืนขอเสนอโครงการเปนท่ีปรึกษา ควรมีดังนี้ 
1. ดูตรงไหน 

 ดูจากหนังสือ ขอเชิญย่ืนขอเสนอเปนท่ีปรึกษาโครงการ 
 

2. ดูอยางไร 
2.1 ตองอานรายละเอียดขอมูลตางๆ ทุกแผนกอน 
2.2 ตองดึงสาระสําคัญของขอมูลท่ีจะตองดําเนินการออกมาใหไดกอน 
2.3 ขอมูลสาระสําคัญ 

 ระยะเวลาท่ีกําหนดใหสงเอกสาร 
 ขอบเขตของงาน (TOR) 
 รายละเอียดการย่ืนขอเสนอโครงการ 

2.4 เอกสารอ่ืนๆ 

 เอกสารแสดงคุณสมบัติท่ีปรึกษา 

 ใบมอบอํานาจ 

 

ประโยชนที่ไดรับ  ผูท่ีรับผิดชอบจัดเตรียมเอกสารประกอบการย่ืนขอเสนอโครงการเปนท่ีปรึกษาไดถูกตองครบถวน 

ผล
ที่ไ

ดร
ับ วันท่ี            
ผูถายทอด            

ผูรับการถายทอด            



 
One Point Lesson 
สํานักหอสมุดกลาง 
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



การจัดการความรู (KM) One-Point Lesson 
(ความรูเฉพาะเร่ือง) 

หัว
เร

ื่อง
  เลขท่ีเอกสาร  

วันท่ีรายงาน  

ปร
ะเ

ภท
  

  ความรูพ้ืนฐาน             การแกไขปรับปรุง      ความยุงยาก/ปญหาท่ีเกิดข้ึน 

 

รอง ผูอํานวยการ.ฝายวิชาการ หัวหนางาน จัดทําโดย 

   

จะทําอยางไรเม่ือตองการบันทึกภาพหรือถายทอดภาพท่ีปรากฏบนหนาจอคอมพิวเตอรเปนแฟมหรือถายทอดสด 
วัตถุประสงค : เพ่ือใหผูบรรยายสามารถบันทึกภาพการบรรยาของตนเองลงเปนแฟมขอมูลประเภทภาพเคลื่อนไหว และหรือถายทอดสดผานระบบเครือขาย ไดดวยตนเอง 
ปญหา : เนื่องจากการใชกลองจับภาพจากหนาจออีกทอดหนึ่งตองมีบุคลากรเพ่ิม และความคมชัดของภาพจะลดลง 
สาเหตุ : มีแสงรบกวนจากภายนอก  และขาดแคลนบุคลากร 
การแกไข : ใชโปรแกรมคอมพิวเตอรในการอานขอมูลจากหนวยความจําของ หนวยแสดงผลมาบันทึกเปนแฟมขอมูลประเภทภาพเคลื่อนไหวหรือสงออกมาในรูปแบบของการเขารหัสขอมูลแบบ
กระแส (Streaming) เพ่ือการแพรกระจายผานระบบเครือขายคอมพิวเตอร 
ข้ันตอน 
1.คนหาและดาวนโหลดโปรแกรม Screen Capture Recorder จาก      
  อินเทอรเน็ตแลวทําการติดตั้ง 
2.เม่ือติดตั้งเสร็จแลวใหตั้งคาเพ่ือการทํางานท่ีถูกตองจากขนาดและ 
   ความละเอียดของการแสดงผล กําหนดพ้ืนท่ีของจอท่ีตองการจับภาพ 
3. กําหนดพ้ืนท่ีจัดเก็บ และ Streaming Server  กรณีท่ีตองการถายทอดสดผาน streaming server ของสํานักหอสมุดกลาง 
   ใหกําหนดคา stream to url : เปน rtmp://202.28.17.9/live/livestreamX X เปนหมายเลขของชองท่ีตองการมี 1..8 
4.เริ่มจับภาพ และ ถายทอดสด 
ประโยชนท่ีไดรับ 
1.ภาพท่ีไดคมชัด 
2.สะดวกในการบันทึกและเผยแพร 
3.เพ่ิมชองทางเขาถึงสารสนเทศ 
4.ลดจํานวนและข้ันตอนการทํางานของเจาหนาท่ี 
    

ผล
ทีไ่

ดรั
บ วันท่ี            

ผูถายทอด            
ผูรับการถายทอด            

 

บันทึกภาพจากหนาจอคอมพิวเตอรแลวถายทอดสดผานเครือขายคอมพิวเตอร 
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One Point Lesson 
สํานักวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 
 
 

มหกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Sharing Day” ครั้งที่ 2 
วันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2558 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 
 
 



รหัส เรื่อง ผู้จัดท ำ ผู้ทบทวน

01 งานบริหารจดัการทุนวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายใน คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจยัและประเมินผล

02 งานบริหารจดัการทุนวิจยัที่ได้รับทุนสนับสนุนจากแหล่งทุนภายนอก คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายส่งเสริมการวิจยัและประเมินผล

03 การให้บริการห้องประชุม/สัมมนา คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

04 การบริหารจดัการ การฝึกอบรม/สัมมนา คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจยั

05 การให้บริการยานพาหนะ คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้างานอาคารสถานที่และยานพาหนะ

06 การให้บริการซ่อมบ ารุงคอมพวิเตอร์ คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจยั

07 การขออนุมัติโครงการ/กจิกรรมต่าง ๆ คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจยั

08 การจดันิทรรศการภายนอก คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจยั

09 การด าเนินการย่ืนจดสิทธิบัตร คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าศูนย์บริหารจดัการทรัพย์สินทางปัญญา

10 การประชาสัมพนัธ์บนเว็บไซต์ คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าฝ่ายสารสนเทศและเผยแพร่งานวิจยั

11 ประเมินผลการด าเนินงานศูนย์วิจยัเฉพาะทาง คณะอนุกรรมการจดัการองค์ความรู้  
ส านักวิจยัวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

 หัวหน้าส านักงานผู้อ านวยการ
 หัวหน้าศูนย์วิจยัเฉพาะทาง

กระบวนกำรจดักำรควำมรู้เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภำพกำรสือ่สำรเพ่ือพัฒนำงำน
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