


ก ำหนดกำร 
 

กิจกรรม “วันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ KM Sharing Day 2016 for Green University” คร้ังที่ ๓ 
วันศุกรท์ี่  ๒๔  มิถุนำยน  ๒๕๕๙ 

ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อำคำรนวมินทรรำชินี  มจพ. 
* * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 
 

๐๘.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ลงทะเบียนและรับเอกสำร  
๐๙.๐๐ – ๐๙.๒๐   น. พิธีเปิดงำนกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งท่ี ๓ 
๐๙.๒๐ – ๑๑.๐๐   น. กิจกรรม Show & Share เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบท่ี ๑   
    (TFII/SCiEE/LIB/TGGS/IC/BID/ITED/GRAD/IT/FTE/CIT) 
๑๑.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. ตลำดนัด Show & Share : Me Dee Ma Show 
   (ร่วมโหวต OPL บริเวณบูธนิทรรศกำร+พร้อมรับอำหำรว่ำง) 
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐  น. พักรับประทานอาหารกลางวัน (บริการอาหารกล่องภายในงาน) 
๑๓.๐๐ – ๑๕.๐๐  น. กิจกรรม Show & Share เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบท่ี ๒ 
   (OOP/ARTS/ICIT/FBSA/STRI/EAT/FITM/ENG/TGDE/SCI/FBA) 
     +พร้อมรับอำหำรว่ำง 
๑๕.๐๐ – ๑๖.๐๐  น. ประกำศผลกำรประกวด KM Show & Share 
   พิธีปิดกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ ครั้งที่ ๓ 

                  

 

ชื่อย่อส่วนงำนที่เข้ำร่วมงำน  
 1. AGRO - คณะอุตสาหกรรมเกษตร (มจพ.ปราจีนบุร)ี  14. FBSA - คณะบรหิารธรุกิจและอุตสาหกรรมบริการ (มจพ.ปราจีนบุรี)       
 2. FITM - คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม (มจพ.ปราจนีบุรี) 15. IC - วิทยาลัยนานาชาติ   
 3. EAT - คณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (มจพ.ระยอง)  16. GRAD - บัณฑิตวิทยาลัย 
 4. SciEE - คณะวิทยาศาสตร์ พลงังานและสิ่งแวดล้อม (มจพ.ระยอง)  17. TGDE – สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 
 5. FBA - คณะบริหารธุรกิจ  18. TFII - สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรั่งเศส 
 6. FTE - คณะครศุาสตร์อุตสาหกรรม       19. TGGS - บัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาตสิิรินธร ไทย-เยอรมัน 

 7. ENG - คณะวิศวกรรมศาสตร ์  20. STRI - ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี
 8. CIT - วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม      21. ITDI - ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 
 9. ARTS - คณะศลิปศาสตร์ประยุกต ์       22. ITED - ส านักพัฒนาเทคนิคศกึษา 
 10. SCI - คณะวิทยาศาสตร์ประยุกต ์   23. ICIT - ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยสีารสนเทศ 
 11. IT - คณะเทคโนโลยสีารสนเทศ   24. LIB -  ส านักหอสมุดกลาง 
 12. ARCHD - คณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ  25. OOP - ส านักงานอธิการบด ี
 13. BID - คณะพัฒนาธุรกจิและอุตสาหกรรม 
 
 



                                                  

 กิจกรรม Show & Share : เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

วันศุกร์ที ่ ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

(KM ที่น าเสนอทั้งหมดมี จ านวน ๒๑ เร่ือง) 
 

ล าดับที ่ ประเภท KM หน่วยงาน/เวลา หัวข้อองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๑ ด้านการบริหารจดัการ 
TFII 

๙.๒๐ – ๙.๓๐ 
วิธีการบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสมัผสั 
(Touch Screen) ติดรหัสผ่าน 

นายเจรญิ  ยงเสมอ 

๒ 
ด้านวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
SCiEE 

๙.๓๐ – ๙.๔๐ 
การใช้วัฒนธรรมองค์กร Green University ส าหรบัการ
บริการวิชาการ 

อ.อุดมศักดิ์  บุญมรีต ิ

๓ ด้านการบริหารจดัการ 
LIB 

๙.๔๐ – ๙.๕๐ 
อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวส าหรับเปดิ-ปิดไฟอัตโนมัติ 
และสั่งจ่ายไฟด้วย Timer Delay 

นายธงไชย  
สัมพันธวัฒนชัย 

๔ ด้านการเรียนการสอน 
TGGS 

๙.๕๐ – ๑๐.๐๐ 
ข้อควรรู้และการเตรียมตัวเมื่อต้องไปใช้ชีวิตที่ประเทศ
เยอรมน ี

รศ.ดร.นิสัย 
เฟื่องเวโรจน์สกลุ 

๕ ด้านการเรียนการสอน 
IC 

๑๐.๐๐ – ๑๐.๑๐ 
คิดข้ามกรอบ ตอบโจทย์ธุรกิจ : การบูรณาการโครงงาน
ธุรกิจข้ามรายวิชา 

อ.อัจฉรียา  รอบกิจ 

๖ ด้านการเรียนการสอน 
BID 

๑๐.๑๐ – ๑๐.๒๐ 
การแก้ไขปัญหาวิชาคณติศาสตร์พืน้ฐานของนักศึกษาคณะ
พัฒนาธุรกิจ และอุตสาหกรรม 

อ.ชิตษณุ  ภักดีวานิช 

๗ ด้านการเรียนการสอน 
ITED 

๑๐.๒๐ – ๑๐.๓๐ 
ขั้นตอนการประกอบสื่อโมเดลพลาสติก นายประกติติ์  ลิ้มสกุล 

๘ ด้านการบริหารจดัการ 
GRAD 

๑๐.๓๐ – ๑๐.๔๐ 
ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑติศึกษาทาง
ออนไลน ์

น.ส.ภสัสร  เผื่อนโกสุม 

๙ ด้านการเรียนการสอน 
IT 

๑๐.๔๐ – ๑๐.๕๐ 

การสอนโดยสร้างสถานการณจ์ าลอง (Simulation) ใน
วิชาการบริหารความมั่นคงสารสนเทศ คณะเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

ผศ.ดร.ณัฐวี  อุตกฤษฏ ์

๑๐ ด้านการเรียนการสอน 
FTE 

๑๐.๕๐ – ๑๑.๐๐ 
เทคนิคการใช้ล้อพิมพ์ลาย อ.เมธา  อ่ึงทอง 

๑๑ 
ด้านวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
CIT 

๑๑.๐๐ – ๑๑.๑๐ 
แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยให้ได้รับการ
ตีพิมพ ์ 

ผศ.ดร.อ านาจ บุญลอย 

 ๑๑.๑๐ – ๑๓.๐๐ เยี่ยมชมตลาดนัด Mee Dee Ma Show + พักรับประทานอาหารกลางวัน 

๑๒ ด้านการบริหารจดัการ 
OOP 

๑๓.๐๐ – ๑๓.๑๐ 
ธรรมะส าหรับผู้ให้บริการ นายเจรญิ  แฉกพิมาย 

๑๓ ด้านการเรียนการสอน 
ARTS 

๑๓.๑๐ – ๑๓.๒๐ 
การศึกษาเกณฑ์ปกติของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ
ของนักศึกษา 

อ.ดร.เติมเพชร   
สุขคณาภิบาล 

๑๔ 
ด้านวิจัยและบริการ

วิชาการ 
ICIT 

๑๓.๒๐ – ๑๓.๓๐ 
การสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนท่ี ท่ีใช้ระบบปฏิบัติการ
แอนดรอยด์ ผา่น Web Browser 

นายธีรยุทธ ์ ทองแป้น 

๑๕ ด้านการบริหารจดัการ 
FBSA 

๑๓.๓๐ – ๑๓.๔๐ 
การสร้างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนา
การศึกษา 

อ.ดร.รณินทร์  กิจกลา้ 

๑๖ 
ด้านวิจัยและบริการ

วิชาการ 
STRI  

๑๓.๔๐ – ๑๓.๕๐ 
การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 

น.ส.สมุนกาญจน์   
พฤกษพิทักษ์ 

๑๗ ด้านการเรียนการสอน 
EAT 

๑๓.๕๐ – ๑๔.๐๐ 
การจัดการเรยีนการสอนแบบ Outcome Based 
Education (OBE) 

อ.ดร.ปิยะพงศ์  
หรรษ์ภญิโญ 



ล าดับที ่ ประเภท KM หน่วยงาน/เวลา หัวข้อองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๑๘ ด้านการบริหารจดัการ 
FITM 

๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๐ 
การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร ์ ผศ.สุปตีิ  กุลจันทร ์

๑๙ 
ด้านวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
ENG 

๑๔.๑๐ – ๑๔.๒๐ 
เทคนิคการสร้างสิ่งประดิษฐ ์ รศ.วัชรชัย ภุมรินทร ์

๒๐ ด้านการบริหารจัดการ TGDE 
๑๔.๒๐ – ๑๔.๓๐ 

การเพิ่มเลขหน้าในเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร  
รุ่น Kyocera 4500i 

นางปัทมา  
ขจรตระกูลศักดิ ์

๒๑ 
ด้านวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
SCI 

๑๔.๔๐ – ๑๔.๕๐ 
เทคนิคการเขียน Manuscript  ให้ไดร้ับการตีพมิพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติ  

รศ.ดร.วิไล  รังสาดทอง 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                  

 ตลาดนัด Mee Dee Ma Show ครั้งที่ ๓  

วันศุกร์ที่ ๒๔ มิถุนายน ๒๕๕๙ 

(KM ที่น าเสนอผ่านบอร์ดนิทรรศการทั้งหมด มีจ านวน ๒๓ เร่ือง) 

 

ล าดับที ่ ประเภท KM หน่วยงาน หัวข้อองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๑ ด้านการบริหารจัดการ TFII 
การแก้ปัญหา Flash Drive ไมส่ามารถเปิดไฟลไ์ด ้:  
กรณีไฟล์ใน Flash Drive เสีย 

นายสรายุทธ มณงีาม 

๒ 
ด้านวิจัยและ 

บริการวิชาการ 
SCiEE โมเดลการจัดการขยะ ทีมสิ่งแวดล้อม 

๓ ด้านการบริหารจัดการ LIB 
การส ารวจราคาหนังสือที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย  
กรณีหนังสือภาษาตา่งประเทศที่จัดซื้อเข้าห้องสมุด 
มานานอาจไม่มีการจัดพิมพ์ใหม ่

น.ส.กนกพรรณ  ทองรัศม ี

๔ ด้านการเรียนการสอน TGGS German Education Model 
รศ.ดร.นิสัย 

เฟื่องเวโรจน์สกุล 

๕ ด้านการบริหารจัดการ IC 
การจัดการกิจการนักศึกษาต่างชาติ (Overseas 
Student Affairs) 

อ.อัจฉรียา รอบกิจ 

๖ ด้านการบริหารจัดการ BID 
แนวทางการขอก าหนดต าแหน่งทางวชิาการของคณะ
พัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

น.ส.กุลทรัพย์  
ทองประสิทธิ ์

๗ ด้านการเรียนการสอน ITED การแก้ปัญหาการถ่ายแบบผิดดา้นในงานซลิสกรีน นายสนัต์ทัศน์ ขุนจิตร 

๘ ด้านการบริหารจัดการ GRAD บทบาทหนา้ที่ของผู้ปฏบิัติหน้าที่เลขานุการทีป่ระชุม น.ส.ภัสสร เผื่อนโกสุม 

๙ ด้านการบริหารจัดการ IT 
ขั้นตอนและข้อค านงึในการจัดซือ้/จัดจ้าง วัสดุและ
ครุภัณฑ์ (โดยวิธีตกลงราคา) 

น.ส.กนกจันทร์  สุขมะโน 

๑๐ 
ด้านวิจัยและบริการ

วิชาการ 
CIT การบริการวิชาการสู่การพัฒนาอย่างยั่งยืน รศ.สถาพร ชาตาคม 

๑๑ ด้านการบริหารจัดการ OOP ระบบการจัดการพลังงาน เพื่อการอนุรักษ์พลังงาน นายมารุตร์ รุ่งเรือง 

๑๒ ด้านการบริหารจัดการ ARTS วิธีปฏิบัติงานที่ดีในส านักงาน นางวนัศิริ เจาตระกูล 

๑๓ ด้านการบริหารจัดการ ICIT การรวมและแยกเอกสาร PDF ด้วยโปรแกรม Weeny นายวชัร พิชยนันท ์

๑๔ ด้านการเรียนการสอน EAT 
การเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวงัตามกรอบมาตรฐาน
คุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

อ.บพิธ ฉุยฉาย 

๑๕ ด้านการบริหารจัดการ FITM Fast Collaborate Document Numbering น.ส.ธิฐิมาพร ศรวิเศษ 

๑๖ ด้านการเรียนการสอน ENG  
เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application 
for Education  

รศ.วัชรชัย ภุมรินทร์ 

๑๗ ด้านการบริหารจัดการ TGDE 
การเซ็นเซอร์รูปภาพ ด้วยโปรแกรม Line  
บนระบบปฏิบัติการ windows 

น.ส.เชาวล ี
ตั้งศิริเสถียร 

๑๘ ด้านการบริหารจัดการ ITDI เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ น.ส.บงกช ฟตูุ้ย 



ล าดับที ่ ประเภท KM หน่วยงาน หัวข้อองค์ความรู้ ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ 

๑๙ ด้านการเรียนการสอน ARCHD 
การพัฒนาวัตถุดิบในท้องถิ่น เพือ่มาใช้ในระบบ
อุตสาหกรรมเซรามิกส์และวัตถุดิบในการเรียนการสอน
วิชาออกแบบเซรามิกส์  

อ.สมใจ  มะหมีน 

๒๐ ด้านบริการวิชาการ SCI แนวทางการจัดโครงการบริการวิชาการแบบเนน้ผลลัพธ์  นายภาศกร พันธุ์รอด 

๒๑ ด้านการบริหารจัดการ AGRO การแจ้งเตือนนัดประชุมผ่านทาง SMS ว่าท่ี ร.ต.พิชัย  ช่างแกะ 

๒๒ ด้านการเรียนการสอน FBA Smart ClassRoom  อ.ชัยนาจ  ปั้นสันเทียะ 

๒๓ ด้านการเรียนการสอน FTE เทคนิคการใช้เวอร์เนียร์คาร์ลิปเปอร์ อ.เมธา อ่ึงทอง 

 

 





 
Knowledge Management 
สถาบันนวตักรรมเทคโนโลยีไทย - ฝรั่งเศส 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เรื่อง วิธีการบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)   
       ติดรหัสผ่าน 

ผู้จัดท า นายเจริญ ยงเสมอ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้   ด้านการเรียนการสอน     ด้านวิจัยและบริการวิชาการ      ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
รู้วิธีการบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ติดรหัสผ่านได้  
บทสรุปองค์ความรู้  
ในฝ่ายระบบการผลิตอัตโนมัติมีการจัดฝึกอบรมเกี่ยวกับการเขียนโปรแกรมส าหรับหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) อุปกรณ์ท่ีมีใช้อยู่
เป็นรุ่น XBTGT2330 ยี่ห้อ Schneider บางครั้งในการฝึกอบรมผู้รับการฝึกอบรม ต้องการเรียนรู้การตั้งรหัสผ่านเข้าออก แล้วลืม
รหัสผ่านที่ตั้งไว้ เมื่อติดรหัสผ่านจะไม่สามารถ Download หรือ Upload โปรแกรมไปยังหน้าจอสัมผัสได้เลย เมือ่หน้าจอสัมผัสติด
รหัสผ่านส่วนใหญ่จะต้องส่งไปให้บริษัทผู้ผลิตท าการรีเซต ระบบ OS อีกหนึ่งวิธีที่สามารถท าได้เองคือ การท าให้หน้าจอสัมผัสบูต
โปรแกรมใหม่โดยอ่านโปรแกรมจาก CF Card ซึ่งวิธีนี้จะสนใจรหัสผ่าน 
วิธีการ : มี 5 ขั้นตอนดังนี้ 
1. น า CF Card เสียบเข้ากับ CF Card Reader ที่เชื่อมต่อกับพอร์ต USB ของคอมพิวเตอร์ 

 
2. ดาวน์โหลดโปรแกรมท่ีต้องการจากโปรแกรม Vijeo Designer โดยเลือกค าสั่ง Download to File  
หลังจากนั้นให้เลือกไดร์ฟของ CF Card และตั้งชื่อ File ที่จะดาวน์โหลด 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 
สรุปองค์ความรู้ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เรื่อง วิธีการบูตโปรแกรมผ่าน CF Card เมื่อหน้าจอสัมผัส (Touch Screen)   
       ติดรหัสผ่าน 

ผู้จัดท า นายเจริญ ยงเสมอ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้    ด้านการเรียนการสอน     ด้านวิจัยและบริการวิชาการ      ด้านการบริหารจัดการ 
 

3. เปิดฝาครอบ Slot น า CF Card เสียบไปใน Slot อยู่ด้านหลังของหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) 

 
4. ท าการโยก ดิพสวิตช์หมายเลข 1 ให้อยู่ต าแหน่ง ON แล้วปิดฝาครอบให้แน่น 

 
  

5. จ่ายไฟเข้าหน้าจอสัมผัสรอบูตโปรแกรมจาก CF Card รอจนบูตเสร็จ แล้วโยกดิพสวิตช์หมายเลข 1  
    กลับต าแหน่ง OFF ก็จะเสร็จสิ้น 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. รู้วิธีการดาวน์โหลดโปรแกรมของจอหน้าสัมผัส (Touch Screen) ผ่าน CF Card  
2. รู้วิธีการแก้ไขเมื่อหน้าจอสัมผัส (Touch Screen) ติดรหัสผ่าน 
 
ข้อควรระวัง  
1. ก่อนที่จะจ่ายไฟให้กับหน้าจอสัมผัสควรตรวจเช็คฝาครอบ Slot ให้ปิดสนิท เพราะที่ฝาปิดมีเซ็นเซอร์  

ตรวจเช็คการปิดฝาอยู่ ถ้าฝาปิดแน่นสนิท จะ Download หรือ Upload ผ่าน CF Card ไม่ได้ 
 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/2 
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Knowledge Management 
คณะวิทยาศาสตร พลังงานและสิ่งแวดลอม 

วิทยาเขตระยอง 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

เรื่อง การใช้วัฒนธรรมองค์กร Green University 
ส าหรับการบริการวิชาการ 

ผู้จัดท า อาจารย์อุดมศักดิ์  บุญมีรติ 

วันที่น าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  

(1) ให้บุคลากร ได้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเตรียมความพร้อมในการท างานบริการวิชาการ 

(2) ให้บุคลากร สามารถปรับเปลี่ยนการท างานนั้นกับชุมชนที่แตกต่างกันขึ้นกับค่านิยมหรือความถนัดของชุมชน  

บทสรุปองค์ความรู้  
ขั้นตอนที่ช่วยให้การบริการวิชาการเป็นที่ยอมรับ 

 

  

(1) ส ารวจสิ่งท่ีประชาชนต้องการ      

 

 

(2) ประชุมหารือผลส ารวจความตอ้งการของชุมชน

เบื้องต้นและความพร้อมของบุคลากร 

 

(3) ช่วยกันก าหนดวัตถุประสงค ์ให้การ

อบรมขั้นพื้นฐาน 

 

(4) แบ่งกลุ่มทีม และเลือกชุมชนที่สามารถ

ช่วยเหลือได้ ลงพื้นที่  

 

(5) ติดตามผล  จัดท าคูม่ือ ผลที่ได้หลังจากการท า 

(1) เกิดความสัมพันธ์ งานบริการวิชาการและงานวิจัย

ต่อเนื่อง 

(2) ได้น าความรู้มาใช้กับหารจัดการสิ่งแวดล้อมใน

มหาวิทยาลัย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
สร้างประโยชน์ให้แก่ประชาชนชาวระยอง สร้างชื่อเสียงให้กับมหาวิทยาลัย พร้อมกับการปลูกฝังการสร้างวัฒนธรรม Green 
University ให้กับบุคลากรรวมถึงนักศึกษาของคณะ 
 

 

 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 

ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



  
Knowledge Management 
สํานักหอสมุดกลาง 

 

 
 

 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 



 
 

สรุปองค์ความรูข้อง ส านักหอสมุดกลาง 
 

เรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวส าหรับเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และสั่งจ่ายไฟ 
       ด้วย Timer delay  

ผู้จัดท า ธงไชย  สัมพันธวัฒนชัย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือควบคุมการใช้พลังงานไฟฟ้าแสงสว่างตามจุดต่างๆ เหมาะส าหรับควบคุมเปิดไฟในทางเดิน หรือเชลตู้หนังสือ 
บทสรุปองค์ความรู้  
ปัญหาที่พบ ห้องสมุดเรามีพ้ืนที่บริเวณกว้าง ช่องทางเดินและเชลตู้หนังสือมีจ านวนมาก ไฟฟ้าที่ให้แสงสว่างก็มีจ านวนมาก ซ่ึงถูกเปิด
ใช้โดยไม่มีความจ าเป็น จึงเล็งเห็นว่าเราจะประหยัดพลังงานได้อย่างไร  

 
อุปกรณ์ท่ีใช้ 
1.Timer Delay 
2.Microwave Sensor 
3.หลอดไฟ 
ขั้นตอนการต่ออุปกรณ์ 
1.น าอุปกรณ์ Timer delay ต่อพ่วงกับสวิตเปิดปิดไฟ 
ปรับให้อยู่ในสถานะเปิด อุปกรณ์ตัวนี้ช่วยในการสั่งจ่าย
ไฟฟ้า โดยมีการตั้งค่าการเซ็ตวันเวลาในการจ่ายไฟ   
2.น าอุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหว High Quality 
Microwave Sensor มาต่อเข้ากับ Timer Delay 
อุปกรณ์ตัวนี้ตรวจจับความเคลื่อนไหว ไม่ว่าจะเป็น คน 
หรือ วัตถุ สิ่งของ เซนเซอร์ท างานเมื่อมีการเคลื่อนไหว
และ หน่วงเวลาปิดตามเวลาที่ตั้งไว้ อุปกรณ์ตัวนี้จะต่อ
เข้ากับ Timer delay อีกที 

3.น าหลอดไฟแสงสว่างมาต่อเข้ากับ High Quality Microwave Sensor  
                                                                                       การติดตั้ง 
                                                                                        
 
การติดตั้ง Sensor หลายตัว  คลุมพ้ืนที่  แต่เปิดปิด โหลด ชุดเดียว  
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สรุปองค์ความรูข้อง ส านักหอสมุดกลาง 

 

เรื่อง อุปกรณ์ตรวจจับการเคลื่อนไหวส าหรับเปิด-ปิดไฟอัตโนมัติ และสั่งจ่ายไฟ 
       ด้วย Timer delay 

ผู้จัดท า ธงไชย  สัมพันธวัฒนชัย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ     ด้านการบริหารจัดการ 
 

Microwave sensor สามารถ ปรับค่าต่างๆได้ ตามรูปด้านล่างนี้ 

 
Detection Pattern 

 
 
SPECIFICATION: 
VOLTAGE:                220-240VAC 50Hz 
LOAD:                     Max.1200W incandescent or Max.300W fluorescent 
DETECTION RANGE:  360°, Ø 20m max. Height 3.5m 
Timer:                     3sec.  - 12min. 
Lux control level:      10-2000 Lux. 
HF system:               5.8GHz CW radar, ISM band 
Transmission power:  <0.3mW 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  ลดค่าใช้จ่ายของมหาวิทยาลัย และเป็นการช่วยชาติประหยัดพลังงาน 
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บัณฑิตวิทยาลยัวิศวกรรมศาสตรนานาชาตสิิรินธร ไทย-เยอรมัน 
 

 
 

 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 

 
 



 
 สรุปองค์ความรู้ของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าและระบบซอฟท์แวร์ บัณฑิตวิทยาลัย

วิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธรไทย-เยอรมัน 

 

เรื่อง ข้อควรรู้และการเตรียมตัวเมื่อต้องไปใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนี 
ผู้จัดท า รศ.ดร.นิสัย เฟื่องเวโรจน์สกุล 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  

1. เพื่อให้นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกงานและท าวิทยานิพนธ์ที่ประเทศเยอรมนีได้รับทราบข้อมูลท่ีส าคัญ และน าไปเตรียม

ตัว/ปรับใช้ในการใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนี 

2. เพื่อให้บุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลที่ส าคัญและน าไปใช้การเตรียมตัว/ปรับตัวเมื่อต้องเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี 

บทสรุปองค์ความรู้  

1. บุคลิกลักษณะของคนเยอรมัน เช่น มีวินัยสูง ตรงต่อเวลา รักครอบครัว รักชาติ ประหยัด จริงจัง และมีความรับผิดชอบสูง 

2. การท างานโดยใช้ทีมเวิร์ค    ความส าเร็จของฟุตบอลทีมชาติเยอรมนี 

3. วัฒนธรรมในการท างาน    ท างานจริงจัง, การไม่มาท างานสาย, 8ชม/วัน, การไม่นิยมท างานล่วงหน้า   

4. อาหารการกิน/ เครื่องดื่ม    ขนมปังหลายประเภท ขาหมู  ไส้กรอก  เบียร์หลากหลายรสชาติ 

5. หอพัก/ที่อยู่อาศัย    ที่พักแบบรวม หอพักส่วนมากจะหายาก ค่าเช่าหอพักต่อเดือน 

6. สถานที่ส าคัญ/ที่ท่องเที่ยว   ใน Berlin,  ปราสาทต่างๆ สวนและทะเลสาบ เป็นต้น 

7. สภาพอากาศ/ฤดูกาล/การแต่งตัว      เสื้อกันหนาวและเครื่องนุ่งห่มที่ต้องเตรียมไป 

8. การขับรถในเยอรมัน                   ทางด่วน การใช้ความเร็ว ขับพวงมาลัยซ้าย, ใบขับข่ีสากล, การเดินทางด้วย

รถไฟ 

ประโยชน์ที่ได้รับ  

1. นักศึกษาที่จะเดินทางไปฝึกงานและท าวิทยานิพนธ์ที่ประเทศเยอรมนีได้รับทราบข้อมูลที่ส าคัญและน าความรู้ที่ได้รับไป

เตรียมตัว/ปรับใช้ในการใช้ชีวิตที่ประเทศเยอรมนี 

2. บุคคลทั่วไปได้ทราบข้อมูลที่ส าคัญและน าไปใช้การเตรียมตัว/ปรับตัวเมื่อต้องเดินทางไปยังประเทศเยอรมนี 

 
 
 
 

 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 



 
Knowledge Management 
วิทยาลัยนานาชาต ิ(International College) 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 



 
 

               สรุปองค์ความรู้ของ             วทิยาลยันานาชาติ 
 

เรื่อง        
คิดข้ามกรอบ ตอบโจทย์ธุรกิจ : การบูรณาการโครงงานธรุกิจข้ามรายวิชา 
 

ผู้จัดท า  

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือเป็นการบูรณาการองค์ความรู้ต่างรายวิชามาประยุกต์สู่แผนสร้างธุรกิจ โดยนักศึกษาจะต้องใช้ความคิดสร้างสรรค์ใน

เชิงธุรกิจในการวางแผนเพ่ือพัฒนาผลิตภัณฑ์  
2. เพ่ือลดช่องว่างการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา ให้เกิดความต่อเนื่องและสอดคล้องกันยิ่งขึ้น   
3. เพ่ือลดปริมาณโครงงานที่ซ้้าซ้อน และเพ่ิมประสิทธิภาพในการเรียนรู้ของนักศึกษา 
4. เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการประเมินพัฒนาการการเรียนรู้ของนักศึกษาโดยความร่วมมือระหว่างอาจารย์จากหลากสาขา

ความเชี่ยวชาญ 
  

บทสรุปองค์ความรู้  
การบูรณาการโครงงานข้ามรายวิชา เป็นการจัดการเรียนการสอนแบบโครงงานปฏิบัติ โดยอาจารย์ประจ้าวิชามากกว่าหนึ่งวิชาที่
ต่างกันมอบหมายงานร่วมกันเป็นโครงงานธุรกิจชิ้นใหญ่โครงงานเดียว โดยให้นักศึกษาน้าองค์ความรู้จากแต่ละรายวิชามาบูรณาการใน
การสร้างผลงาน และน้าเสนอ โดยอาจารย์ประจ้าวิชาร่วมกันเป็นทีมที่ปรึกษาและท้าการประเมินนักศึกษาร่วมกัน โดยแบ่งตามความ
เกี่ยวข้องของรายวิชา  
 
ที่ผ่านมา วิทยาลัยนานาชาติได้จัดการเรียนการสอนในลักษณะนี้ตั้งแต่ภาคการศึกษา 2/2557 กับนักศึกษาชั้นปีที่ 1 ในรายวิชาดังนี้ 

ปีการศึกษา วิชา 1 วิชา 2 วิชา 3 
2/2557 International Business Writing for Business Communication  

ผู้สอน น.ส. อัจฉรียา รอบกิจ Ms. Vivien Eddie  
2/2558 International Business Writing for Business Communication English for Business I 

ผู้สอน น.ส. อัจฉรียา รอบกิจ Ms. Vivien Eddie Mr. Peter J. van Haren 
 
ลักษณะโครงงานที่มอบหมาย 
โครงงานที่มอบหมายเป็นการเขียนแผนธุรกิจในลักษณะงานกลุ่ม นักศึกษาต้องคิดผลิตภัณฑ์ บริการ และรูปแบบการท้าธุรกิจ เขียน
เป็นรายงานแผนธุรกิจและน้าเสนอในรูปแบบ presentation แก่คณะอาจารย์ ก้าหนดโจทย์ว่าจะต้องเป็นผลิตภัณฑ์หรือนวัตกรรมใหม่ 
(กรณีใช้เทคโนโลยีขั้นสูงไม่จ้าเป็นต้องมีชิ้นงานจริง แต่ต้องเป็นไปได้โดยหลักการ) โดยอาจารย์เป็นเสมือนนักลงทุนที่ก้าลังต้องการ
ลงทุนกับธุรกิจใหม่โดยผู้ประกอบการรุ่นเยาว์ ซึ่งนักศึกษาจะด้าเนินการเช่นเดียวกับผู้ประกอบการในการคิดค้นผลิตภัณฑ์ หรือบริการ 
รวมถึงรูปแบบการท้าธุรกิจ โดยมีเงื่อนไขว่าจะต้องวางแผนให้สามารถขยายกิจการสู่ตลาดต่างประเทศได้ภายในเวลา 2 – 4 ปี และ
สามารถอธิบายอย่างชัดเจนได้ว่าจะมีกลยุทธ์การด้าเนินธุรกิจ และการขยายตลาดสู่ต่างประเทศไปยังที่ได้ และอย่างไร  
นักศึกษาจะต้องท้าการน้าเสนอร่างหัวข้อโครงงานธุรกิจเพ่ือผ่านการพิจารณาร่วมกับทีมอาจารย์ แล่ะรายงานผลความคืบหน้าและ
อุปสรรคการด้าเนินงานต่อทีมอาจารย์ จ้านวน 3 ครั้ง (Consulting) รวมพบอาจารย์ 4 ครั้ง ส้าหรับการเรียนการสอนของแต่ละ
รายวิชาที่ร่วมโครงการ จะมีบทเรียนและแบบฝึกหัดที่ช่วยพัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพที่จ้าเป็นในการท้าโครงงานธุรกิจ และเป็น
การติดตามพัฒนาการของนักศึกษาควบคู่ไปกับการประเมินจากผลสัมฤทธิ์ของโครงงาน ตลอดระยะเวลา 4 เดือนของการท้าโครงงาน  
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 

น.ส. อจัฉรียา  รอบกจิ 



 
               สรุปองค์ความรู้ของ             วทิยาลยันานาชาติ 

 

เรื่อง  
คิดข้ามกรอบ ตอบโจทย์ธุรกิจ : การบูรณาการโครงงานธรุกิจข้ามรายวิชา 

ผู้จัดท า  

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วิธีการด าเนินงาน 
1. พิจารณารายวิชาที่มีความเกี่ยวข้องและได้ก้าหนดให้นักศึกษาฝึกปฏิบัติด้วยโครงงาน  
2. อาจารย์ประจ้าวิชาประชุมร่วมกันเพ่ือก้าหนดข้อตกลงเรื่องลักษณะโครงงาน เงื่อนไขของโครงงาน วิธีการให้ค้าปรึกษา และวิธีการ

ประเมิน ร่างเป็นใบงานมอบหมายโครงงานกลุ่ม 
3. อาจารย์ประจ้าวิชาร่วมมอบหมายโครงงานแก่นักศึกษา และตอบข้อซักถามร่วมกัน 
4. นักศึกษาแบ่งกลุ่ม และส่งรายชื่อให้อาจารย์ 
5. นักศึกษาท้าการค้นคว้า และคิดหัวข้อธุรกิจ น้าเสนอต่ออาจารย์ในการประชุมร่วมกัน 
6. อาจารย์ในแต่ละวิชาจัดการเรียนการสอนที่พัฒนาทักษะวิชาการและวิชาชีพ  
7. นักศึกษาเข้าพบเพ่ือรายงานความคืบหน้าและอุปสรรคการด้าเนินงานต่อทีมอาจารย์ 3 ครั้ง โดยต้องมีความก้าวหน้าที่บรรลุความ

คาดหวังของแต่ละครั้ง 
8. นักศึกษาน้าเสนอผลงานหน้าชั้น กับทีมอาจารย์ และกรรมการที่รับเชิญเข้าร่วมเป็นกรรมการประเมิน พร้อมส่งรูปเล่ม 
9. ทีมอาจารย์สรุปคะแนน โดยที่ผ่านมาจะเป็นการให้คะแนนรายบุคคลแยกกับคะแนนกลุ่ม 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. การจัดการเรียนการสอนในรายวิชาที่ร่วมโครงการบูรณาการโครงงานข้ามรายวิชามีความสอดคล้อง และสนับสนุนเป้าหมายการจัด

การศึกษามากยิ่งขึ้น สามารถดึงเอาองค์ความรู้ของจากรายวิชา และความช้านาญของอาจารย์แต่ละรายวิชาเข้ามาเติมเต็มและ
เกื้อกูลกันได้  

2. สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างอาจารย์ในวิทยาลัยนานาชาติ ให้เกิดการท้างานอย่างใกล้ชิดกัน มีการสื่อสารกันอย่างต่อเนื่อง และ
ร่วมสร้างองค์ความรู้ที่เป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาการจัดการเรียนการสอน 

3. สร้างความสัมพันธ์อันดีและใกล้ชิดระหว่างอาจารย์และนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ 
4. สามารถลดปริมาณโครงงานประจ้าวิชาลง ท้าให้นักศึกษาสามารถให้เวลากับการท้าโครงงานได้อย่างเต็มที่ แทนการเฉลี่ยท้า

โครงงานหลายชิ้นพร้อมกันซึ่งอาจมีความซ้้าซ้อน 
5. นักศึกษามีแรงจูงใจจากความท้าทายและความน่าสนใจของโครงงาน เกิดการเรียนรู้สร้างสรรค์จากการปฏิบัติจริง 
6. การมีอาจารย์ที่นักศึกษาสามารถเข้าพบปรึกษาได้มากกว่า 1 ท่าน โดยแต่ละท่านมีความเชี่ยวชาญต่างแขนง ท้าให้นักศึกษาสามารถ

เพ่ิมพูนการเรียนรู้และมุมมองการจัดการธุรกิจได้มากยิ่งข้ึน สนับสนุนอัตลักษณ์ในการสร้างบัณฑิตที่คิดเป็น ท้าเป็น 
7. อาจารย์ประจ้าแต่ละวิชาแต่ละท่านสามารถเฉลี่ยการประเมินในเฉพาะส่วนที่วิชาตนเกี่ยวข้อง สามารถหารือเกี่ยวกับการประเมิน 
8. นักศึกษาสามารถต่อยอดสู่การเป็นธุรกิจจริง รวมทั้งเป็นการฝึกทักษะการท้างานร่วมกันของนักศึกษา 
ทิศทางในอนาคต 
1. ในอนาคตทีมอาจารย์อาจก้าหนดโจทย์ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ตอบสนองความต้องการและสภาพสังคมมากขึ้น 
2. การเปิดความร่วมมือข้ามคณะโดยการน้านวัตกรรมจากโครงงานของนักศึกษาในคณะอ่ืนมาพัฒนาแผนธุรกิจเพ่ือให้สามารถน้าไป
ต่อยอดเป็นธุรกิจจริง และได้ใช้ประโยชน์จากนวัตกรรมที่เป็นผลงานของนักศึกษา มจพ. 
3. การเปิดความร่วมมือกับหน่วยงานหรือธุรกิจภายนอก ในการรับโจทย์จากความต้องการของหน่วยงานหรือธุรกิจภายนอกมา
วิเคราะห์สร้างแผนธุรกิจและการตลาด เป็นการบริการวิชาการต่อสังคม และเป็นโอกาสให้นักศึกษาได้สัมผัสประสบการณ์ท้างานกับ
ธุรกิจจริง 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 

น.ส. อจัฉรียา  รอบกจิ 



 
Knowledge Management 
คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนอื 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง การแก้ไขปัญหาวิชาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษาคณะพัฒนาธุรกิจ   
      และอุตสาหกรรม 

ผู้จัดท า อาจารยช์ิตษณุ ภักดีวานิช 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

หลักการและเหตุผล 

          ในการด าเนินงานตามแผนพัฒนามหาวิทยาลัย ในประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2 ผลิตบัณฑิตที่พึงประสงค์ เพ่ือให้ตรงตามอัตลักษณ์

ของมหาวิทยาลัยที่ว่า บัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ดังนั้นพ้ืนฐานการคิดเป็นเหตุและผลจึงเป็นสิ่งส าคัญยิ่ง และเมื่อกล่าวถึงวิชาที่มีพ้ืนฐาน

ในการคิดเป็นเหตุและผล วิชาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานในภาคการศึกษาที่ 1 ส าหรับนักศึกษาปีที่ 1 จึงเป็นวิชาหนึ่งที่สอนให้นักศึกษาคิด

เป็นเหตุและผล โดยใช้การแก้โจทย์คณิตศาสตร์เป็นหลัก จากการสอบถามนักศึกษาชั้นปีที่ 1 คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

พบว่า นักศึกษามีพ้ืนฐานทางคณิตศาสตร์ที่ต่างกัน ดังนั้นคณาจารย์ในคณะจึงเห็นสมควรในการจัดท าโครงการนี้ 

 

วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์พื้นฐานของนักศึกษา คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

2. เพ่ือให้เกิดการถ่ายทอดการคิดเป็นเหตุและผล จากนักศึกษาสู่นักศึกษา ผ่านการท าโจทย์คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 

 

ขั้นตอนการด าเนินการ 

1. สอบถามนักศึกษาที่มีปัญหาทางคณิตศาสตร์พ้ืนฐาน และแบ่งเป็นกลุ่มๆ ละ 5-10 คน 

2. จัดตารางเวลา ขอใช้ห้องเรียนจากเจ้าหน้าที่คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม 

3. แนะแนวทางในการแก้ไขปัญหาโจทย์คณิตศาสตร์พื้นฐานทีละข้อ และให้นักศึกษาประยุกต์ใช้กับโจทย์ข้ออ่ืนๆ 

4. ให้นักศึกษาที่สามารถท าโจทย์ได้ อธิบาย แนะแนววิธีท า หรือเทคนิคในการท าโจทย์ แก่นักศึกษาคนอ่ืนๆ ในกลุ่ม 

5. นัดพบนักศึกษาสัปดาห์ละ 1-2 ครั้ง เพื่อให้นักศึกษาอธิบายการท าโจทย์ และเทคนิคในการท าแก่นักศึกษาคนอ่ืนๆ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. นักศึกษาสามารถแก้ไขปัญหาคณิตศาสตร์พ้ืนฐานด้วยตนเอง 

2. นักศึกษาสามารถถ่ายทอดการคิดอย่างเป็นเหตุและผล แก่นักศึกษาคนอ่ืนๆ ผ่านการท าโจทย์คณิตศาสตร์พ้ืนฐาน 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 



 
Knowledge Management 
สํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 

 
สรุปองคความรูของสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

 

 

เรื่อง ข้ันตอนการประกอบโมเดลพลาสติก เรื่อง ใบวัดมุม 

ผูจัดทํา นายประกิตติ์  ล้ิมสกุล 

วันท่ีนําเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองคความรู   ดานการเรียนการสอน        ดานวิจัยและบริการวิชาการ      ดานการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค 

บุคลากรในงานผลิตสื่อการสอน สามารถประกอบสื่อโมเดลพลาสติก เรื่องใบวัดมุมได 
 

บทสรุปองคความรู 

การผลิตสื่อการสอนประเภทโมเดลพลาสติกนั้น ข้ันตอนในการประกอบสื่อโมเดลพลาสติกมีความสําคัญเปนอยางมากท่ี

จะตองใหบุคลากรในงานผลิตสื่อการสอนเรียนรูเพ่ือในไปใชในการปฏิบัติงานผลิตไดอยางมีประสิทธิภาพ ข้ันตอนการประกอบ

ข้ันตอนการประกอบโมเดลพลาสติก เรื่อง ใบวัดมุม มีดังนี้ 

 

  

   

  

   

  1.  เตรียมแผนฐานโมเดลพลาสติก เรื่อง ใบวัดมุม 

 

 

 

  

 

         

 

 

 

              

             2.  ประกอบชิ้นสวนแผนสเกล

                 องศาเขากับแผนฐาน 

                 โมเดลพลาสติก 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หนา 1/2 

ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ิมใช 12 มีนาคม 2559 



 

 
สรุปองคความรูของสํานักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

 

 

เรื่อง ข้ันตอนการประกอบโมเดลพลาสติก เรื่อง ใบวัดมุม 

ผูจัดทํา นายประกิตติ์  ล้ิมสกุล 

วันท่ีนําเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองคความรู   ดานการเรียนการสอน        ดานวิจัยและบริการวิชาการ      ดานการบริหารจัดการ 
 

 

 

 

 

 

          3.  ประกอบชิ้นสวนแขนวัดมุม 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          4.  ไดโมเดลพลาสติก เรื่อง วัดมุม 

 

 

 

 

 

 

ประโยชนท่ีไดรับ หรือผลลัพธท่ีได 

ไดสื่อโมเดลพลาสติก เรื่องใบวัดมุม ท่ีประกอบเสร็จพรอมท่ีนําไปใชประกอบการเรียนการสอน 

 

ขอควรระวัง 

ตองใชแบบเทคนิคเรื่อง ใบวัดมุม เพ่ือดูขนาดประกอบในการปฏิบัติงาน 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หนา 2/2 

ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ิมใช 12 มีนาคม 2559 

 



 
Knowledge Management 
บัณฑติวิทยาลัย 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 

สรุปองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

เรื่อง  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ 
ผู้จัดท า นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม 

วันที่น าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้        ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ   ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
     เพ่ือให้ผู้สนใจทราบขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ 
 

บทสรุปองค์ความรู้  
1. เข้าสู ่website บัณฑิตวิทยาลยั                                   

                                    

                                                       
                       
2. วิธีการสมัคร 

                                    

                               
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 

สรุปองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

เรื่อง  ขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ 
ผู้จัดท า นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม 

วันที่น าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้        ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ   ด้านการบริหารจัดการ 
 

                                      

                                                        

                            

                         

                                
ประโยชน์ที่ได้รับ : ผู้สนใจเข้าใจขั้นตอนการสมัครเข้าศึกษาต่อระดับบัณฑิตศึกษาทางออนไลน์ 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 



 
Knowledge Management 
คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เรื่อง การสอนโดยสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) ในวิชาการบริหาร
ความม่ันคงสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ผู้จัดท า ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง คือ  การสอนที่จ าลองสถานการณ์จริงไว้ในการเรียน  โดยพยายามท าให้เหมือนจริงที่สุด ซึ่งการ
สร้างสถานการณ์ขึ้นมาให้ใกล้เคียงกับสภาพความเป็นจริงที่ผู้เรียนอาจประสบในชีวิตประจ าวัน หรือในการท างานจริงในปัจจุบัน  โดย
ผู้สอนมีการก าหนดกติกาหรือเงื่อนไข แล้วแบ่งให้ผู้เรียนไปในสถานการณ์จ าลองนั้นๆ ด้วยกิจกรรมนี้ ผู้เรียนจะเกิดการเรียนรู้จากการ
เผชิญกับปัญหา ซึ่งจะต้องมีการค้นหาปัญหาด้วยการสังเกต  ภายหลังการเรียนด้วยสถานการณ์จ าลองนี้ จะช่วยให้เกิดการถ่ายโยง
ความรู้ที่ดีขึ้น 
 

วัตถุประสงค์ : เพ่ือต้องการฝึกให้นักศึกษามีความตระหนักถึงการรอบครอบ ไม่ประมาท และหัดให้เป็นคนช่างสังเกตเหตุการณ์หรือ
สิ่งผิดปกติท่ีเกิดขึ้นจากการสร้างสถานการณ์จ าลองของผู้สอน   
 

ลักษณะของสถานการณ์ คือ ผู้สอนมีการจัดห้องท างานในลักษณะที่อาจเกิดความไม่ปลอดภัยต่อข้อมูลสารสนเทศท่ีอยู่ภายในห้อง
ท างานของผู้สอน (ดังภาพ)  ซึ่งผู้สอนมีการแบ่งกลุ่มของนักศึกษาและปล่อยให้ลงไปในห้อง กลุ่มละ 5 นาท ีและขึ้นมารายงานถึงสิ่ง
ผิดปกติท่ีค้นพบ 
 

บทบาทผู้สอน 
1.  เป็นผู้เตรียมการสอนสถานการณ์จ าลอง โดยสร้างขึ้นให้สอดคล้องกับวัตถุประสงค์ของบทเรียน  
2.  ผู้สอนมีการพูดคุยกับผู้เรียน โดยให้ค าสั่งให้ผู้เรียนไปปฏิบัติตาม ภายในห้องที่จัดท าสถานการณ์ไว้ 
3.  สรุปข้อคิดและสิ่งที่ได้จากสถานการณ์จ าลองนั้น   
 

บทบาทผู้เรียน 
1.  ผู้เรียนอาจจะร่วมกับผู้สอนเป็นผู้ก าหนดสถานการณ์จ าลองและก าหนดบทบาทของผู้เรียนแต่ละคน 
2.  ผู้เรียนเป็นผู้เล่าถึงสิ่งที่พบเห็น และวิเคราะห์สถานการณ์จ าลองถึงแน้วโน้มปัญหาที่อาจจะเกิดขึ้น 
 

ข้อดี 
1.  เป็นกระบวนการที่ท าให้ผู้เรียนได้เรียนรู้สถานการณ์จริงๆ ได้มากท่ีสุด 
2.  ท าให้ผู้เรียนได้ใช้ทักษะหลายๆ ทาง เช่นด้านการสังเกต และเปรียบเทียบกับเหตุการณ์จริงที่เคยพบ 
3.  สร้างบรรยากาศสนุกสนาน ท าให้ผู้เรียนเพลิดเพลิน  
 

ข้อจ ากัด 
1.  การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองจะต้องเตรียมการเป็นอย่างดี หากขาดการเตรียมการจะท าให้กิจกรรมมีอุปสรรค 
2.  บางครั้งการสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลองต้องใช้เวลามาก     
3.  การสอนโดยใช้สถานการณ์จ าลอง จะต้องได้รับความร่วมมือจากผู้เรียน หากผู้เรียนไม่ร่วมมือก็จะท าให้กิจกรรมติดขัดไม่บรรลุผล 
    ตามท่ีวางไว้ 

 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เรื่อง การสอนโดยสร้างสถานการณ์จ าลอง (Simulation) ในวิชาการบริหาร 
  ความม่ันคงสารสนเทศ คณะเทคโนโลยีสารสนเทศ  

ผู้จัดท า ผศ.ดร.ณัฐวี อุตกฤษฏ์ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

ภาพตัวอย่างการสร้างสถานการณ์จ าลองในห้องท างานของอาจารย์ 

             
     ห้องท างาน                                         กุญแจคาไว้ที่ลิ้นชัก 

    
ลิ้นชักใส่ซองข้อสอบ เปิดทิ้งไว้                           คะแนนสอบของนักศึกษา 

    
  สลิปเงินเดือน                                            ซองค าสั่งลับ 

     
                    ข้อมูลส าคัญต่างๆ ติดไว้บนบอร์ดภายในห้อง                นักศึกษาเข้ามาส ารวจภายในห้อง 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 



 
Knowledge Management 
คณะครุศาสตรอุตสาหกรรม 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของ คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 

เรื่อง เทคนิคการใช้ล้อพิมพ์ลาย 
ผู้จัดท า อาจารย์เมธา  อ่ึงทอง 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์      : เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้ล้อพิมพ์ลายได้อย่างถูกวิธี 
ปัญหา             :  ผู้ปฏิบัติงานต้ังล้อพิมพ์ลายไม่ถูกวิธี 
สาเหตุ             :  ผู้ปฏิบัติงานไม่เข้าใจหลักการใช้งานของล้อพิมพ์ลาย 
การแก้ปัญหา     :   
ลักษณะการพิมพ์ลาย 
 

                       
 

            
 
 
 
 

 
     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 

การจับชิ้นงานต้องแน่นพอพร้อมกับยันศูนย์ท้ายแท่นกับช้ินงานพร้อมจะ
พิมพ์ลาย  การตั้งล้อพิมพ์ลายลูกกลิ้งต้องขนานกับผิวหน้าของงานท ามุม 
90 องศา 

 

การจับล้อพิมพล์ายบนป้อมมีด พร้อมกับตั้งศูนย์
ล้อพิมพ์ลายใหไ้ด้ศูนย์เครื่องกลึง 

ข้อควรระวัง  : การพิมพล์ายถ้าได้ลายยังไม่ขึ้นเท่าที่ต้องการ อย่าถอยล้อพิมพ์ลายกลับ เพราะจะท าให้เกิดลายซ้อนได้ 
ผลลัพธ์ที่ได้   : ช้ินงานออกมาสมบูรณ์และสวยงาม 
 

การเดินพิมพล์ายจะต้องเดินด้วยระบบอัตโนมตัิ ไป-กลับ  เพราะการเดินด้วยมือ
ไม่สม่ าเสมอจึงท าให้ลายผิวงานออกมาไมส่ม่ าเสมอ 

 

ในการพิมพ์ลายขึ้นรูปจะเกดิการเสียดสีระหว่างลูกกลิ้งกับผิวงานจึงใช้
น้ ามันหล่อลื่นหยอดใส่ที่ลูกกลิ้งเพือ่คายเศษโลหะ และลดการเสียดส ี

การพิมพ์ลายลูกกลิ้งจะเริม่สมัผสัผิวงานครึ่งหนึ่ง
ของความกว้างของลูกกลิ้งท าให้เนื้อโลหะบีบขึ้น
ไปตามร่องของลูกกลิ้ง 

1 2 3 

5 4 

1 2 

3 4 
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Knowledge Management 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 

 
สรุปองค์ความรู้ของ วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยให้ได้รับการตีพิมพ์ 
ผู้จัดท า ผศ.ดร.อ านาจ บุญลอย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
   1. แชร์ประสบการณ์เกี่ยวกับการส่งผลงานวิจัยให้ได้รับการตพีิมพ์ 
   2. เสนอแนวทางขั้นตอนการเตรียมและตรวจสอบงานวิจัยก่อนที่จะส่งเผยแพร่ 
ขั้นตอนการเตรียมข้อมูลและตรวจสอบ 
   1. เลือกฐานข้อมูลให้เหมาะสมกับคุณภาพงานวิจัย  โดยดูเนื้อหาและปริมาณและคุณภาพของงานวิจัยเบื้องต้น ว่าควรจะเสนอในวารสาร
ฐานข้อมูลใด ซึ่งโดยทั่วไปฐานข้อมูลวารสารจะแบ่งออกเป็น 1) ฐานข้อมูลวารสารไทย เช่น ศูนย์ดัชนีการอ้างอิงวารสารไทย (TCI) และ 2) 
ฐานข้อมูลนานาชาติ เช่น WEB OF SCIENCE, SCOPUS และ SJR เป็นต้น 

     
 

   2. ตรวจสอบส านักพิมพ์  เมื่อเลือกฐานข้อมูลได้แล้ว จากนั้นจะท าการเลือกวารสารที่จะส่งผลงาน ตัวอย่างวารสารที่ได้รับการยอมรับเช่น 
IEEE, ScienceDirect, SpringerLink และ ELSEVIER ซึ่งในขั้นตอนนี้ควรจะต้องเข้าไปตรวจสอบเป้าหมายและขอบเขต (Aims and Scope) 
ของวารสารนั้นๆ รวมถึงเข้าไปอ่านบทความวิจัยที่ได้รับการตีพิมพ์ในฉบับล่าสุด ว่าวารสารนั้นๆ ให้ความส าคัญการงานด้านใดเป็นพิเศษ เช่น 
วารสารนั้นชอบงานวิจัยประเภท Simulation หรือ Experimental หรือต้องมีทั้ง 2 ส่วนประกอบกัน 

          
 

   3. ตรวจสอบคุณภาพวารสาร  โดยที่ในปัจจุบันงานวิจัยมีส่วนส าคัญอย่างมากต่อการจัดอันดับของมหาวิทยาลัย จึงมีวารสารใหม่เกิดขึ้น
อย่างมาก ซึ่งมีบางส่วนตั้งขึ้นเพื่อแสวงหาผลประโยชน์มากกว่าผลงานทางวิชาการ โดยวารสารเหล่านี้จะมีกระบวนการท างานเพื่อให้ได้รับการ
อ้างอิงในฐานข้อมูลโดยขาดการประเมินคุณภาพของงานวิจัยที่เหมาะสม ซึ่งส่งผลให้ สุ่มเสี่ยงต่อความน่าเชื่อถือทั้งตัวนักวิจัยรวมถึง
มหาวิทยาลัยด้วย โดยการตรวจสอบอาจจะใช้ Scholarly Open Access ซึ่งจะมี 2 ส่วนคือ List of Publishers และ List of Standalone 
Journals 
 

   4. ตรวจสอบการคัดลอกผลงานทางวิชาการ ในการส่งผลงานไปตีพิมพ์ ควรจะต้องมีการตรวจสอบการคัดลอกผลงาน ทั้งของผู้อื่นและ
ตนเองด้วย โดยปัจจุบันนี้มีโปรแกรมตรวจสอบ เช่น Turnitin ซึ่งจะแสดงของความคล้ายคลึงของตัวข้อความในบทความวิจัยในรูปแบบของ
ระดับเปอร์เซ็นต์ ซึ่งเมื่อตรวจสอบแล้วมีค่าเปอร์เซ็นต์ที่ไม่สูงมาก จะท าให้การพิจารณาบทความวิชาการมีความสะดวกมากขึ้นต่อส านักพิมพ์ 
โดยที่ส านักพิมพ์วารสารสามารถที่จะส่งบทความให้กับผู้ทรงคุณวุฒิ (Reviewer) อ่านงานวิจัยได้เร็วยิ่งขึ้น ซึ่งส่งผลให้เวลาในกระบวนการ
พิจารณาสั้นลง  
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ 
   ประโยชน์ที่ได้จากการเตรียมข้อมูลงานวิจัยและท าการตรวจสอบฐานข้อมูลของส านักพิมพ์ต่างๆ ที่เหมาะสมกับ งานวิจัยของผู้วิจัยเอง จะ
ส่งผลให้ผลงานที่ส่งออกไปมีความน่าจะเป็นที่จะได้รับการตอบรับการตีพิมพ์ในเวลาที่ยอมรับได้ และมีความต่อเนื่องของงานวิจัยที่จะออกมาใน
อนาคต เพื่อแข่งขันต่อนักวิจัยในสายงานเดียวกันทั้งในประเทศและต่างประเทศ 
  

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/1 

ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 
Knowledge Management 
สํานักงานอธิการบด ี
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
 

สรุปองค์ความรู้ของส านักงานอธิการบด ี
 

เรื่อง   ธรรมะส าหรับผู้ให้บริการ 
ผู้จัดท า นายเจริญ  แฉกพิมาย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้    ด้านการเรียนการสอน    ด้านวิจัยและบริการวิชาการ    ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติงาน โดยเฉพาะผู้ให้บริการได้น าหลักธรรมเป็นเครื่องมือเสริมการให้บริการ 
 
 
บทสรุปองค์ความรู้  เป็นการน าหลักธรรมะขั้นพ้ืนฐานมาประกอบเสริมสร้างพลังให้กับผู้ให้บริการ  เช่นหลักธรรมป้องกันตนเอง 
หลักธรรมที่ท าให้เกิดความเรียบร้อยงดงาม หลักธรรมการให้ความช่วยเหลือผู้ อ่ืน เป็นต้น  ไปถึงหลักธรรมเป็นองค์ความรู้ผู้
ให้บริการ หลักธรรมความส าเร็จ และหลักธรรมการประเมินผลความพึงพอใจ 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 
สรุปองค์ความรู้ของส านักงานอธิการบด ี

 

เรื่อง   ธรรมะส าหรับผู้ให้บริการ 
ผู้จัดท า นายเจริญ  แฉกพิมาย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน    ด้านวิจัยและบริการวิชาการ    ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  ช่วยเสริมสร้างความสุข  ผู้ให้บริการ ผู้รับบริการ และองค์กรที่ให้บริการ จะเป็นองค์กรที่สะอาด และโปร่งใส 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 



 
Knowledge Management 
คณะศิลปศาสตรประยุกต 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง การศึกษาเกณฑ์ปกติของสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของนักศึกษา 
ผู้จัดท า ดร.เติมเพชร สุขคณาภิบาล 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือสร้างเกณฑ์ปกติสมรรถภาพทางกายเพ่ือสุขภาพของนักศึกษามหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

บทสรุปองค์ความรู้  
“ความสามารถของร่างกายท่ีใช้ประกอบกิจวัตรประจ าวัน ได้ด้วยความกระฉับกระเฉง และฟ้ืนตัวกลับสู่สภาพเดิมได้อย่าง
รวดเร็ว อีกทั้งไม่มีปัญหาเกี่ยวกับสุขภาพอันเนื่องมาจากการขาดการออกก าลังกาย” 

วัตถุประสงค์ของการทดสอบสมรรถภาพ 

1. เพ่ือแบ่งระดับความสามารถของการออกก าลังกาย (Classification) 
2. เพ่ือสร้างแรงจูงใจในการออกก าลังกาย (Motivation) 
3. เพ่ือสร้างและพัฒนาเกณฑ์มาตรฐานสมรรถภาพทางกาย (Norm development) 

แบบทดสอบสมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพ ประกอบด้วย 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ทราบเกณฑ์สมรรถภาพทางกายเพื่อสุขภาพของ นักศึกษาชาย และนักศึกษาหญิง 
2. น าผลการวิจัยครั้งนี้ไป ประยุกต์ใช้ในกระบวนการจัดการเรียนการสอนด้านพลศึกษาให้แก่นักศึกษา และจัดกระบวนการ

ส่งเสริมการออกก าลังกายอย่างเหมาะสมให้แก่นักศึกษา 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 
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สํานักคอมพิวเตอรและเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของ ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เรื่อง การสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการ 
แอนดรอยด์ ผ่าน Web Browser 

ผู้จัดท า นายธีรยุทธ์ ทองแป้น 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
หลักการและเหตุผล 
     เพ่ือให้สามารถสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่าน Web Browser ในการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลภายในตัวอุปกรณ์ โดยสามารถหาต าแหน่ง สั่งให้ส่งเสียง ล็อกและรีเซ็ตรหัสผ่าน ลบข้อมูลในอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
และค้นหาอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ 
วัตถุประสงค์ 
     เพ่ือให้สามารถสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่าน Web Browser ในการป้องกันการ
โจรกรรมข้อมูลภายในตัวอุปกรณ ์
วิธีการใช้งาน 
  

 

Android Web Browser 
1. ติดต้ัง และเปิด Android Device Manager 
2. ยอมรับข้อตกลงของ Google กด Accept 
3. กรอกรายละเอียดดังนี้ 
   - Email ชื่อผู้ใช้งานอีเมล์ 
   - Password รหัสผ่านอีเมล์ 
4. เลือก NEVER ASK ME AGAIN เพ่ือ 
ให้ไม่ต้องเข้าสู่ระบบทุกครั้งกด 
5. กด Sign in 
6. Android Device Manager จะเริ่มท างาน 
(ไม่จ าเปดิต้องเปิด Application ก็สามารถ 
ท างานได้ แต่ต้องเชื่อมต่อ Internet) 
 
 
 
  
 

1. ไปที ่https://goo.gl/dNboZV  
2. เข้าสู่ระบบด้วย Account เดียวกับท่ี 
Login บนอุปกรณ์เคลื่อนที่ 
3. กด ลงชื่อเข้าใช้ 
4. เปลี่ยนชื่ออุปกรณ์ 
5. หาต าแหน่งของอุปกรณ์ 
6. สั่งให้อุปกรณ์ส่งเสียง 
7. สั่งให้ล็อกอุปกรณ์ 
8. สั่งให้ลบข้อมูลในอุปกรณ์ 
 
 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
     สามารถสั่งงานอุปกรณ์โทรศัพท์เคลื่อนที่ ที่ใช้ระบบปฏิบัติการแอนดรอยด์ ผ่าน Web Browser ในการป้องกันการโจรกรรม
ข้อมูลภายในตัวอุปกรณ์ 

 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 
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Knowledge Management 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

วิทยาเขตปราจีนบุร ี
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



 
 สรุปองค์ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 
 

เรื่อง การสร้างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ผู้จัดท า อาจารย์ดร.รณินทร์ กิจกล้า 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เร่ิมใช้ 12 พฤษภาคม 2559 

วัตถุประสงค์ เพื่อสร้างโรงเรียนเครือข่ายในเขตพื้นที่จังหวัดปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี 
จันทบุรี ระยอง ตราด สระบุรี และขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
 

บทสรุปองค์ความรู้     คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ     มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าวิทยาเขต
ปราจีนบุรีเป็นคณะฯใหม่ มีการโอนย้ายบุคลากรเพื่อปฏิบัติงานเมื่อวันที่ 1 ตุลาคม 2558 มีการเปิดสอนในระดับปริญญาตรี 
2 สาขาวิชาคือ บริหารธุรกิจบัณฑิต (บธ.บ.) สาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม (TH) สาขา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (IBT) ซึ่งเป็นหลักสูตรใหม่ ในระยะเวลาที่มีไม่มาก ความเสี่ยงที่ส าคัญคือท าอย่างไรจึง
จะให้คณะฯและสาขาวิชาเป็นที่รู้จักและมีผู้มาสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรีให้เป็นไปตามแผนที่ได้วางไว้ รวมถึง
การสร้างความสัมพันธ์กับผู้ที่มีส่วนได้ส่วนเสียในการพัฒนาการศึกษาในระยะยาว โดยในภาคการศึกษาที่ 1/2559  คณะฯ 
วางแผนเปิดสอนระดับปริญาตรี 4 ปี 6 ห้อง เทียบโอน 3 ปี 1 ห้อง จึงได้น าแนวคิดในเรื่องการสร้างโรงเรียนเครือข่ายมา
ด าเนินการ โดยพิจารณาจากพื้นที่บริเวณภาคตะวันออกและจังหวัดที่วิทยาเขตปราจีนบุรีเคยพิจารณารับเป็นนักศึกษา
โควต้าพื้นที่ ประกอบไปด้วย 10 จังหวัด คือปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว ฉะเชิงเทรา นครราชสีมา ชลบุรี จันทบุรี ระยอง 
ตราด และสระบุรี และเม่ือพิจารณาจากโรงเรียนมัธยมศึกษาในพื้นที่จังหวัดดังกล่าวพบว่าเป็นโรงเรียนในการก ากับของ
ส านักงานเขตพื้นที่การศึกษามัธยมศึกษา เขต 4 คือ ปทุมธานี สระบุรี เขต 6 คือ ฉะเชิงเทรา สมุทรปราการ เขต 7 คือ 
ปราจีนบุรี นครนายก สระแก้ว เขต 17 คือ จันทบุรี ตราด เขต 18 คือ ชลบุรี ระยอง เขต 31 คือ นครราชสีมา นอกจากนี้
ยังมีอาชีวศึกษา เทคนิค และกลุ่มของโรงเรียนเอกชน จุดเริ่มต้นคณะฯได้วางเป้าหมายที่จะสร้างความสัมพันธ์กับโรงเรียน
ในกลุ่มมัธยมก่อน จึงหาแนวทางทั้งในเชิงกว้างและเชิงลึก โดยเชิงกว้างพบว่าในแต่ละส านักงานเขตพื้นที่การศึกษาจะมี
การประชุมผู้บริหารโรงเรียนในเขตพื้นที่โดยประมาณเดือนละครั้ง คณะฯ จึงขอความอนุเคราะห์ไปยังผู้อ านวยการเขตพื้นที่
ฯ เพื่อขอน าเสนอหลักสูตรการเรียนการสอน เสนอภาพรวมของมหาวิทยาลัย วิทยาเขต รวมถึงหลักสูตรและคณะฯ ต่างๆที่
น่าสนใจ และได้มีการมอบเอกสารประชาสัมพันธ์ต่างๆ ให้แต่ละโรงเรียน มีการเปิดโอกาสให้สอบถามและแสดงความ
คิดเห็นในประเด็นต่างๆ ซึ่งได้รับการตอบรับเป็นอย่างดี ในขณะเดียวกันในเชิงลึกได้มีการไปโรดโชว์ในแต่ละโรงเรียนเพื่อ
สื่อสาร สร้างความสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ เพื่อให้ครู นักเรียนได้รับทราบถึงหลักสูตร พันธกิจ ภาพรวมของมหาวิทยาลัย
และคณะฯต่างๆ ซึ่งการด าเนินการนี้จะเป็นการด าเนินการอย่างต่อเนื่องและขยายผลไปยังจังหวัดอ่ืนๆ เพื่อการมีส่วนร่วม
ในการพัฒนาการศึกษา ปัจจุบันคณะฯ มีโรงเรียนในเครือข่ายกว่าร้อยโรงเรียน 

ประโยชน์ที่ได้รับ สร้างภาพลักษณ์และความสัมพันธ์เชิงบวกในภาพรวมของมหาวิทยาลัยและคณะฯ ต่างๆ+น าไปสู่
โครงการการรับเข้าศึกษาในโครงการโควตาโรงเรียนเครอืข่าย โควตาพื้นที่ โควตาเรียนดี+งานรับเข้าศึกษาระบบรับตรง+
Admission+ความร่วมมือด้านวิจัยและบริการวิชาการในอนาคต+ความร่วมมือในการบริหารจัดการเชิงพื้นที่ของคณะฯ 
วิทยาเขต และมหาวิทยาลัยในอนาคต+การพัฒนาการเรียนการสอนที่สอดคล้องกับความต้องการผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่น าเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน) 
 



 สรุปองค์ความรู้ของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 

เรื่อง การสร้างโรงเรียนเครือข่ายเพื่อการมีส่วนร่วมในการพัฒนาการศึกษา 
ผู้จัดท า อาจารย์ดร.รณินทร์ กิจกล้า 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เร่ิมใช้ 12 พฤษภาคม 2559 

 

 

1.โรงเรียนศรีมโหสถ  2.โรงเรียนสุวรรณวิทยา 3.โรงเรียนลาดตะเคียนราษฎรณ์บ ารุง  4.โรงเรียนวังดาลวิทยาคม 

5.โรงเรียนมณีเสวตรอุปถัมภ์  6.โรงเรียนกบินทร์วิทยา 7.โรงเรียนภัทรพิทยาจารย์ 8.โรงเรียนองครักษ์ 

9.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 10.โรงเรียนเมืองนครนายก  11.โรงเรียนเขาเพิ่มนารีผลวิทยา 12.โรงเรียนวิทยาราษฎร์รังสรรค์ 
13.โรงเรียนดัดดรุณี 14.โรงเรียนท่าเกษมพิทยา 15.โรงเรียนซับม่วงวิทยา 16.โรงเรียนวังสมบูรณ์วิทยาคม 

17.โรงเรียนวังหลังวิทยาคม 18.โรงเรียนวังจันทร์วิทยา 19.โรงเรียนนิคมวิทยา 20.โรงเรียนปลวกแดงพิทยาคม  

21.โรงเรียนบ้านค่าย 22.โรงเรียนวัดป่าประดู่ 23.โรงเรียนห้วยยางศึกษา 24.โรงเรียนแกลง “วิทยาสถาวร” 

25.โรงเรียนช านาญสาปัดศิริวิทยา 26.โรงเรียนสุนทรภู่พิทยา 27.โรงเรียนระยองวิทยาคมปากน้ า 28.โรงเรียนนวมินทราชินูทิศ เตรียมอุดมศึกษาพัฒนาการ 

29.โรงเรียนเตรียมอุดมศึกษาน้อมเกล้าสมุทรปราการ 30.โรงเรียนอุทกวิทยาคม 31.โรงเรียนสุรศักดิ์วิทยาคม 3โรงเรียนอ่างศิลา 

33.โรงเรียนหนองรีมงคลสุขสวัสดิ์ 34.โรงเรียนพานทอง 35.โรงเรียนชลราษฎรอ ารุง 36.โรงเรียนชลบุรี “สุขบท” 
37.โรงเรียนจุฬาภรณ์ราชวิทยาลัย ชลบุรี 
 

38.โรงเรียนบางละมุง 39.โรงเรียนบ่อทองวงษ์จันทร์วิทยา 40.โรงเรียนแสนสุข 

41.โรงเรียนโพธิสัมพันธ์พิทยาคาร 42.โรงเรียนสวนกุหลาบวิทยาลัย ชลบุรี 43.โรงเรียนสัตหีบวิทยาคม 44.โรงเรียนทุ่งเหียงพิทยาคม 

45.โรงเรียนคลองกิ่วยิ่งวิทยา 46.โรงเรียนทุ่งศุขลาพิทยา “กรุงไทยอนุเคราะห์” 47.โรงเรียนศรีราชา 48.โรงเรียนบึงศรีราชาพิทยาคม 

49.โรงเรียนผินแจ่มวิชาสอน 50.โรงเรียนพานทองราชนูปถัมภ์ 51.โรงเรียนหนองใหญ่ศิริวรวาทวิทยา 52.โรงเรียนบ้านบึง “มนูญวิทยาคาร” 

53.วิทยาลัยการอาชีพกบินทร์บุรี 54.วิทยาลัยการอาชีพนครนายก 55.วิทยาลัยการอาชีพวังน้ าเย็น 56.วิทยาลัยการอาชีพสอยดาว 

57.วิทยาลัยเทคนิคจุฬาภรณ์ 
 (ลาดขวาง) 

58.วิทยาลัยเทคนิคท่าหลวงซิเมนต์ไทยอนุสรณ์ 59.วิทยาลัยเทคนิคนครนายก 
 

60.วิทยาลัยเทคนิคนครราชสีมา 
 

61.วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี 62.วิทยาลัยเทคนิคพณิชยการกบินทร์บุรี 63.วิทยาลัยเทคนิคสระแก้ว 
 

64.วิทยาลัยเทคโนโลยีนครกบินทร์บุรี 
 

65.วิทยาลัยเทคโนโลยีพณิชยการนครนายก 66.วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 67.โรงเรียนกระทุมแพ้ววิทยา 68.โรงเรียนเกาะสีชัง 
 

69.โรงเรียน'ชลกันยานุกูล แสนสุข 70.โรงเรียนชลกัลยานุกูล 71.โรงเรียนดาราสมุทร 72.โรงเรียนตาพระยา 

73.โรงเรียนชิตใจช่ืน 74.โรงเรียนทัพพระยาพิทยา 75.โรงเรียนทุ่งใหญ่วิทยาคาร 76.โรงเรียนเทคโนโลยีกบินทร์ 

77.วิทยาลัยอาชีวศึกษาพานิชยการปราจีนบุรี 78.โรงเรียนเทคโนโลยีสระแก้ว 79.โรงเรียนไทยเบญจบริหารธุรกิจชลบุรี 
 

80.โรงเรียนนครนายกวิทยาคม 
 

81.โรงเรียนนนทรีวิทยาคม 82.โรงเรียนนวมราชานุสรณ์ 83.โรงเรียนบ้านนา "นายกพิทยากร" 84.โรงเรียนเบญจมราชูทิศ   

85.โรงเรียนปราจีนกัลยาณี 86.โรงเรียนประชารัฐพัฒนา 87.โรงเรียนปากพลีวิทยาคาร 88.โรงเรียนพณิชยการปราจีนบุรี 

89.โรงเรียนมณีเสวตร์อุปถัมภ์ 90.โรงเรียนมวกเหล็กวิทยา 91.โรงเรียนมัธยมวัดป่ามะไฟ 92.โรงเรียนมัธยมวัดใหม่กรงทอง 

    
93.โรงเรียนมารีวิทยา(เมืองปราจีนบุรี) 94.โรงเรียนอรัญประเทศ 95.โรงเรียนอักษรเทคโนโลยีพัทยา 96.วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีนบุรี 

97.โรงเรียนวัฒนานคร 98.โรงเรียนศรียานุสรณ์ 99.โรงเรียนสีค้ิว "สวัสดิ์ผดุงวิทยา" 100.โรงเรียนสุธีวิทยา 

101.โรงเรียนสุวรรณวิทยา 102.โรงเรียนโสตศึกษาจังหวัดชลบุรี 103.โรงเรียนหนองแค "สรกิจพิทยา" 
 

104.โรงเรียนหินกองวิทยาคม 
 

 

รายชื่อโรงเรยีนเครือข่าย 



 
Knowledge Management 
สํานักวิจัยวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่อง การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
ผู้จัดท า กาญจนา 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1.  เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
2.  เพ่ือให้สามารถประยุกต์ความรู้งานวิจัยมาก าหนดแนวคิดการพัฒนางานประจ า 
3.  เพ่ือพัฒนางานประจ าเป็นผลงานวิจัย   

 
บทสรุปองค์ความรู้  

การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย หรือ R2R (Routine to Research) เป็นการแก้ปัญหางานประจ าด้วยการวิจัย เพ่ือ
น าไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนาประสิทธิภาพการท างาน  โดยมีเป้าหมายที่จะน าผลงานวิจัยที่ได้ไปแก้ปัญหาและพัฒนาคุณภาพการ
ท างานจริง น าไปสู่การพัฒนาคน และพัฒนาหน่วยงาน  ให้การท า R2R กลายเป็นวิถีชีวิตและวัฒนธรรมองค์กร  การด าเนินการ 
R2R ปีที่ 1  การออกแบบการวิจัย 

1.  สานเสวนา "การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย หรือ R2R" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
1.1  ความหมาย ความส าคัญ ประโยชน์ของ R2R การน ากระบวนการ R2R มาใช้ในองค์กร 
1.2  การวิเคราะห์งานประจ าเพ่ือพัฒนาเป็นงานวิจัย 
1.3  ถอดประสบการณ์การท าวิจัยจากงานประจ า 
1.4  บทสรุปแนวคิด R2R ส าหรับส านักวิจัยฯ 

2.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "กระบวนการวิเคราะห์งานประจ าเพ่ือก าหนดปัญหาการวิจัย" 
2.1  วิเคราะห์ภาระงาน 
2.2  วิเคราะห์ปัญหา-อุปสรรคของการท างาน 
2.3  ก าหนดหัวข้อการพัฒนางานประจ า 
2.4  ก าหนดแนวทางการพัฒนางานประจ าและการท าวิจัย 

3.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การออกแบบการวิจัยจากหัวข้อปัญหางานประจ า" โดยผู้ทรงคุณวุฒิ 
3.1  ให้ความรู้หลักทฤษฎีเกี่ยวกับกระบวนการวิจัย 
3.2  การออกแบบการจัดท าข้อเสนอโครงการวิจัย 

4.  สัมมนาเชิงปฏิบัติการ "การน าเสนอการออกแบบการวิจัยจากงานประจ า" 
4.1  น าเสนอหัวข้อปัญหากระบวนการออกแบบของแต่ละปัญหาวิจัย 
4.2  ระดมความคิดเห็น  ข้อเสนอแนะ  เพื่อพัฒนาการออกแบบการวิจัย 

จากการปฏิบัติตามวิธีการดังกล่าวข้างต้น ส านักวิจัยฯ ได้ผลลัพธ์ ดังนี้ 
1.  มีงานประจ าที่สามารถพัฒนาเป็นข้อเสนอโครงการวิจัย  35% 
2.  มีงานประจ าที่สามารถพัฒนาเป็นผลงานเชิงสังเคราะห์   45% 
3.  มีข้อเสนอแนะการพัฒนางานประจ า  20% 
 
 

 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 
สรุปองค์ความรู้ของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่อง  การพัฒนางานประจ าสู่งานวิจัย (R2R) 
ผู้จัดท า  

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

สรุปโครงสร้างการท า R2R ที่ได้จากการถอดบทเรียน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1.  บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจในกระบวนการวิจัย 
2.  บุคลากรสามารถประยุกต์ความรู้งานวิจัยมาก าหนดแนวคิดการพัฒนางานประจ า 
3.  มีการพัฒนางานประจ าเป็นผลงานวิจัย 

 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 
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Knowledge Management 
คณะวิศวกรรมศาสตรและเทคโนโลยี 

วิทยาเขตระยอง 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE) 
ผู้จัดทํา ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ 

วันที่นาํเสนอ 24 มิถุนายน 2559 
ประเภทองคค์วามรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้คณาจารย์และบุคลากรมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือมีความรู้ ความเข้าใจในการจัดการเรียน
การสอนแบบ Outcome Based Education (OBE) 

 

บทสรุปองคค์วามรู ้
 การเรียนการสอนแบบเน้นผู้เรียนเป็นสําคัญ หรือ Student centered ส่งเสริมการเรียนรู้ตลอดชีวิต หรือ Learning everywhere 

and every time โดยเน้นการมีส่วนร่วมของภาคผู้ใช้บัณฑิตหรือภาคอุตสาหกรรม (Stakeholders) เพ่ือเป็นวิทยายุทธ์สําคัญในการจดั
การศึกษา 

 นวัตกรรมการเรียนการสอนแนวใหม่แบบ  Active  learning  เช่น ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped class room) ถูกนํามาใช้เพ่ือ
เพ่ิมประสิทธิผลของการเรียนการสอนในแนวการบรรลุซึ่งผลการเรียนรูท้ี่คาดหวัง หรือ Learning outcomes 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University ครั้งท่ี 3 ออกครั้งท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มใช้ 12 มีนาคม 2559



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนแบบ Outcome Based Education (OBE) 
ผู้จัดทํา ดร.ปิยะพงศ์ หรรษ์ภิญโญ 

วันที่นาํเสนอ 24 มิถุนายน 2559 
ประเภทองคค์วามรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. เปลี่ยนมุมมองจากนักศึกษา ให้เสมือนเพ่ือนร่วมงาน 
2. เน้นการเรียนรู้เชิงรุก โดยให้อิสระทางความคิดแก่นักศึกษา เช่น โครงการเพ่ือน ติวเพ่ือนวิชาคณิตศาสตร์วิศวกรรม 
3. กิจกรรมคิดสร้างสรรค์ เน้นสํานึกรักสาขาวิชา และให้ นศ. รู้สึกว่าเค้าคือ กลไกสําคัญในการพัฒนาองค์กร 
4. สัมผัสกิจกรรมเชิงรุก เช่น การศึกษาเย่ียมชมโรงงาน เพ่ือแสวงหาความรู้ และการเปิดโลกทัศน์ใหม่ๆ 
5. การออกแบบการจัดการเรียนรู้เชิงรุกและวิจัย เช่น เชิญผู้บรรยายจากภาคอุตสาหกรรมมาช่วยให้ความรู้ และแลกเปลี่ยน

ประสบการณ์ พร้อมเสริมสร้างมุมมองของงานทางด้านวิศวกรรมเคมี รวมถึงสอดแทรกงานวิจัย เพ่ือพัฒนาผู้เรียน 
(นศ. Gen Z) ให้มีทักษะ และแนวคิดที่นอกกรอบ และแปลกใหม่ 

6. ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped classroom) 
7. Technology enhance learning such as Google classroom 
8. การสื่อสารอย่างชาญฉลาด เพ่ือให้เข้าถึงจิตใจของนักศึกษา Gen Z 

 
 
 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University ครั้งท่ี 3 ออกครั้งท่ี 1 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มใช้ 12 มีนาคม 2559
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คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

วิทยาเขตปราจีนบุร ี
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 



 สรุปองค์ความรู้ของ คณะอนุกรรมการ UI Green Metric 
ระดับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง การประหยัดพลังงานไฟฟ้าของเครื่องคอมพิวเตอร ์
ผู้จัดทำ 

ผู้ช่วยศาสตราจารย์สุปีติ กุลจันทร ์
ประธานคณะอนุกรรมการฯ 

วันที่นำเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้     q  ด้านการเรียนการสอน     q  ด้านวิจัยและบริการวิชาการ     þ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพื่อสร้างความเข้าใจที่ตรงกันเกี่ยวกับรูปแบบต่าง ของระบบประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร ์
2. เพื่อให้ทราบถึงวิธีการปรับค่าระบบประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร ์
3. เพื่อนำไปใช้ปรับค่าระบบประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ในห้องปฏิบัติการคอมพิวเตอร์ทุกห้อง 
4. เพื่อนำไปใช้ปรับค่าระบบประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรของคณะ 

 
 

บทสรุปองค์ความรู ้
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ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่นำเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน) 

1. บุคลากรของคณะได้ทราบถึงรูปแบบต่าง และวิธีการปรับค่าของระบบประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร ์
2. ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในห้องปฏบิัติการคอมพิวเตอร์ ในขณะที่นักศึกษากำลังสนใจ 
ฟังคำบรรยายภาคทฤษฎีจากอาจารย์ผู้สอน หรือช่วงพักระหว่างคาบเรียน ที่ใช้เวลาเกินกำหนดที่ได้ปรับค่าไว ้

3. ลดพลังงานการใช้ไฟฟ้าจากเครื่องคอมพิวเตอร์ของบุคลากรเมื่อติดภารกิจชั่วคราว เช่น ให้คำปรึกษานักศึกษา 
พักกลางวัน เข้าห้องน้ำ เป็นต้น 

4. บุคลากร และนักศึกษา สามารถนำความรู้ที่ได้ไปใช้ปรับค่าระบบประหยัดพลังงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ส่วนตัว  
 
ที่มาของข้อมูล กรมพัฒนาพลังงานทดแทนและอนุรักษ์พลังงาน 
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คณะวิศวกรรมศาสตร 
 

 
 

“วันแลกเปลี่ยนเรยีนรู KM Sharing Day ๒๐๑๖ for Green University” 

ครั้งที่ ๓ 

วันศุกรที่  ๒๔  มิถุนายน  ๒๕๕๙ 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ 
 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เรื่อง  เทคนิคการสร้างสิ่งประดิษฐ์ 
ผู้จัดท า รศ.วัชรชัย  ภุมรินทร์ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ เพือ่เป็นแนวทางในการสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ควบคู่ไปกับงานวิจัยและงานบริการวิชาการ 
บทสรุปองค์ความรู้  การสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์อาจเริ่มจากแรงบันดาลใจของผู้ประดิษฐ์เอง หรือ เริ่มจากโจทย์ความต้องการของกลุ่มบุคคล อุตสาหกรรม สังคม 
หรือต่อยอดจากงานวิจัย หรืองานบริการวิชาการอย่างใดอย่างหน่ึงก็ได้ จุดส าคัญควรมีการน ามาประยุกต์งานในสภาพการณ์จริงได้แสดงได้ดังรูป 
 
 
 
 
 
 
 
 
วิธีสร้างสรรค์แนวคิด  
1. น าข้อมูลความต้องการท่ีรวบรวมได้มาก าหนดหน้าท่ีหลักโดยใช้ค ากิริยา + ค านาม โดยพิจารณาท่ีตัววัสดุป้อนเข้าและส่งออกเป็นหลักก่อน ดังตัวอย่าง 

           
2. น าหน้าท่ีหลักมาแยกออกเป็นหน้าท่ีย่อยท่ีสัมพันธ์กัน โดยพิจารณา วัสดุ พลังงาน และสัณญานตามล าดับ 

 

 

 
 

3. เลือกกลุ่มหน้าท่ีย่อยท่ียากเรียกว่า Core Technology มาสร้างทางเลือกแนวคิดและท าสเก็ตเชิงสร้างก่อนโดยใช้ข้อมูลท่ีรวบรวมได้ท้ังจากภายในและ   
   ภายนอกมาประยุกต์ 
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แรงบันดาลใจ หรือความต้องการ 

รวบรวมข้อมูลดา้นเทคโนโลยีจากภายใน รวบรวมข้อมูลดา้นเทคโนโลยีจากภายนอก 

สร้างสรรค์แนวคิดและ การเสก็ต 

คัดเลือกแนวคิดและ พัฒนาต้นแบบ 
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4. น าแนวคิดท่ีได้ท้ังหมดมาคัดแยก เลือกท่ีมีความเป็นไปได้ด้านเทคนิคก่อนเป็นหลัก น า Core Technology  
   ท่ีได้ไปท าสเก็ตร่วมกับหน้าท่ีย่อยท่ีเหลืออื่นๆ พร้อมกับท า Patent Search  และยื่นค าขอจดสิทธิบัตร/อนุ 
    
สิทธิบตัรก่อนน าไปพัฒนาเป็นต้นแบบ(prototype)ต่อไป      
 

   
    
 
 
 
                    
ประโยชน์ที่จะได้รับ  เพื่อใช้เป็นแนวทางสร้างสรรค์สิ่งประดิษฐ์ หรือต่อยอดงานวิจัยและงานบริการวิชาการไปสู่นวัตกรรมต่อไป 
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ท า Patent Search   ยื่นจด
สิทธิบัตร 

พัฒนาเป็น Prototype 
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สถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส 

ไทย-เยอรมัน 
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เรื่อง การเพิ่มเลขหน้าในเอกสารด้วยเครื่องถ่ายเอกสาร รุ่น Kyocera 4500i 
ผู้จัดท า นางปัทมา   ขจรตระกูลศักดิ์ 
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วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรู้ที่น าเสนอ) 
- เพ่ือใช้เครื่องถ่ายเอกสารใส่เลขหน้าตามต้องการ และเพ่ือให้ใช้งานเครื่องถ่ายเอกสารให้มีประโยชน์มากขึ้น 
บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่ส าคัญ และจ าเป็น บอกแนวทางการด าเนินการ วิธีการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการน าเสนอ) 
- ในปัจจุบันเครื่องถ่ายเอกสารมีฟังก์ชั่นในการท างานมากมาย แต่บางหน่วยงานยังใช้แค่ถ่ายเอกสารอย่างเดียว ความสามารถของ
เครื่องถ่ายเอกสารนั้นสามารถท าได้หลายอย่างดังองค์ความรู้ที่จะน าเสนอคือการเพ่ิมเลขหน้าในเอกสาร ซึ่งการท างานบางครั้งลืมใส่
เลขหน้ามาตัวเครื่องถ่ายเอกสารก็สามารถช่วยในการเพ่ิมเลขหน้าได้ โดยมีวิธีท าดังนี้ 
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ไปที่ Layout/Edit  
และเลือก Page# 

1 

จะปรากฏหน้าจอดังรูป 
เลือกแบบรูปแบบที่ต้องการ 

2 

เมื่อเลือกรูปแบบที่ต้องได้การแล้ว จะ
ปรากฏหน้าจอดังรูป จากนั้นมาเลือก
ต าแหน่ง เลขหน้าที่ ต้องการ หน้าที่
เริ่มต้น ขนาดตัวอักษร รูปแบบตัวอักษร 
จากนั้นกด OK เครื่องจะเริ่มถ่ายเอกสาร
พร้อมเลขหน้าตามที่ตั้งค่าไว้ 

3 
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ประโยชน์ที่ได้รับ (บอกประโยชน์ที่จะได้รับจากองค์ความรู้ที่น าเสนอทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน) 
- สามารถใส่เลขหน้าเอกสารตามต้องการได้ในกรณีลืมใส่หรือมีการเพ่ิมเติมเลขหน้าเข้ามาภายหลัง โดยใช้เครื่องถ่ายเอกสารให้มี
ประโยชน์มากขึ้นกว่าการถ่ายเอกสาร 
หมายเหตุ (สามารถใส่ภาพประกอบ แผนภาพ แผนผัง ตาราง กราฟ ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้ได้ โดยองค์ความรู้ที่น าเสนอต้อง
ไม่เกิน 2 หน้ากระดาษ A4) 
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หลังจากใช้งานควรรีเซต็ค่าคืนทุกครั้ง เพือ่ป้องกันไม่ให้เลขหน้าตดิไปกับเอกสารที่ถ่ายในภายหลัง 

ข้อควรระวัง 





 
สรุปองค์ความรู้ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เร่ือง การแก้ปัญหาflash drive ไม่สามารถเปิดไฟล์ได;้  
       กรณีไฟล์ใน flash drive เสีย 

ผู้จัดท า นายสรายุทธ มณีงาม 
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ประเภทองค์ความรู้    ด้านการเรียนการสอน     ด้านวิจัยและบริการวิชาการ      ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือแก้ปัญหาไม่สามารถเปิดไฟล์ใน flash drive 
บทสรุปองค์ความรู้  
ปัญหา : เครื่องคอมพิวเตอร์มองเห็น flash drive แต่ไม่สามารถมองเห็นไฟล์ หรือ เปิดไฟล์ไม่ได้ 
การแก้ไข : 
1. น า flash drive ที่ต้องการแก้ปัญหาเสียบเข้าช่อง USB ของคอมพิวเตอร์ 

 
2. รอให้เครื่องคอมพิวเตอร์ อ่านเจอ flash drive ก่อน 
3. คลิกท่ี Start คลิกที่ Run หรือ ใช้ค าสั่งที่ คีย์บอร์ด Windows+R 
4. ใน Open พิมพ์ cmd แล้วกด  ENTER 

 
5. เมื่อ ENTER แล้วจะเข้ามายังหน้าต่าง cmd 

 
6. จากนั้นพิมพ์ค าสั่ง CHKDSK [drive:][[path]filename] [/R] [/F] 
- [drive:][path] ก าหนดไดร์ฟ และไดเร็กทอรี ที่ต้องการตรวจสอบ  
- filename ชื่อไฟล์ที่ต้องการให้ตรวจสอบ  
- /R ให้สแกนและพยายามฟ้ืนฟูพ้ืนที่ฮาร์ดดิสก์เสีย (bad sectors) 
- /F ให้ท าการซ่อมข้อผิดพลาดบนดิสก์อัตโนมัติ 
7. พิมพ์ c:\>chkdsk F: /RFกด ENTER 
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สรุปองค์ความรู้ของสถาบันฯไทย-ฝร่ังเศส 

 

เร่ือง การแก้ปัญหาflash drive ไม่สามารถเปิดไฟล์ได;้  
       กรณีไฟล์ใน flash drive เสีย 

ผู้จัดท า นายสรายุทธ มณีงาม 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้ด้านการเรียนการสอนด้านวิจัยและบริการวิชาการด้านการบริหารจัดการ 
 

8. รอจนตรวจสอบและแก้ปัญหาเสร็จ 

 
9. กดเปิดโปรแกรม 
 
ข้อควรระวัง : ในขณะที่ก าลังเช็คข้อมูลไม่ควรดึง flash drive ออกโดยเด็ดขาด 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ สามารถเปิดไฟล์ใน flash drive ได้ตามปกติ 
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สรุปองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

 

เรื่อง  โมเดลการจัดการขยะ 
ผู้จัดท า ทีมสิ่งแวดล้อม 

วันที่น าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 

(1) ให้ชาว มจพ. เกิดความคิดความเข้าใจในการบริหารจัดการขยะ 

(2) เป็นส่วนหนึ่งของการเตรียมความพร้อมการเป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวชั้นน า 

 

บทสรุปองค์ความรู้  
 

 

 

 

                                                                                ขยะทีต่้องก าจัดทิ้งด้วยการเผา                                                                                                 

        มีการรณรงค์                                                         ขยะที่ต้องสามารถผลิตก๊าซชีวภาพ 

    ควบคุมชนิดของขยะ       แยกขยะอย่างมีประสิทธิภาพ          ขยะที่มีประโยชน์เชิงเกษตร     เป็นปุ๋ย 

                                                                                ขยะ reuse – recycle     มีคุณค่าน ากลับมาใช้-ขาย 
                                                                                ขยะอันตราย      ต้องการการก าจัดอย่างถูกวิธี 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
สามารถท าให้มหาวิทยาลัยพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เป็นมหาวิทยาลัยสีเขียวที่มีการจัดการขยะอย่างเป็นระบบ 
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เป็นแหล่งก าเนิด
พลังงาน 

1. ควบคุมการใช้ 2. ใส่ใจการแยก 3. แลกเป็นของมีค่า 



 
สรุปองค์ความรู้ของส านักหอสมุดกลาง 

 

เรื่อง การส ารวจราคาหนังสือที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย กรณีหนังสือ 
      ภาษาต่างประเทศที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดมานาน อาจไม่มีการจัดพิมพ์ใหม่ 

ผู้จัดท า นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 
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วัตถุประสงค์ เพื่อส ำรวจรำคำหนังสือภำษำต่ำงประเทศท่ีมีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญหำย 
บทสรุปองค์ความรู้ 
ปัญหา          หนังสือท่ีจัดซื้อเข้ำห้องสมุดมำนำน และไม่มีกำรจัดพิมพ์ใหม่ หรือมีกำรจัดพิมพ์ฉบับปรับปรุงใหม่รำคำอำจเพิ่มสูงขึ้น หำกสูญหำยจะต้อง   
                 จดัหำหนังสือท่ีมีเนื้อหำเดิม หรือใกล้เคียงกับเล่มเดิมที่สูญหำยมำทดแทนเพื่อให้บริกำรต่อไป 
สาเหตุ        ผู้ใช้ยืมหนังสือเกินวันก ำหนดส่งเป็นระยะเวลำนำน ซึ่งมีควำมเสี่ยงต่อกำรสูญหำย 
การแก้ไข     ส ำรวจรำคำหนังสือที่มีกำรจัดพิมพ์ในปัจจุบัน ทั้งนี้พิจำรณำจำกช่ือเรื่องเดิม หำกไม่มีกำรตีพิมพ์ช่ือเรื่องเดิม ฉบับเดิม จะพิจำรณำจำก 
                หนังสือท่ีมีชื่อเรื่อง หรือเนื้อหำใกล้เคียง และรำคำใกล้เคียงกับฉบับเดิมให้มำกที่สุด 

ปัจจัยน าเข้า กระบวนการ ผลผลิต เวลา ผู้รับผิดชอบ 
รำยกำรหนังสือ

ค้ำงส่งที่มี 
ควำมเสีย่งต่อ
กำรสญูหำย 
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รำยกำรหนังสือค้ำงส่ง 
 
รำยกำรหนังสือท่ีจ ำแนกโดย

ภำษำ และวันก ำหนดส่ง 
 

รำยกำรหนังสือท่ีมีควำม
เสี่ยงต่อกำรสญูหำย 

 
ช่ือหนังสือท่ีต้องกำร 

 
 
 

รำคำหนังสือเป็น $ 
 
 

รำคำหนังสือเป็นเงินบำท 
 
 

ปรับปรุงข้อมูลในฐำนให้
ทันสมัย และเป็นรำคำที่

สำมำรถจัดซื้อได ้

 
 
 

1 นำท ี
 

2 นำท ี
 
 

2 นำท ี
 
 

1 นำท ี
 
 
 

1 นำท ี
 
 

2 นำที 
 
 

1 นำท ี

 
 

บรรณำรักษ์ 

ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นกำรปรับปรุงข้อมูลรำคำหนังสือภำษำต่ำงประเทศในฐำนข้อมูลห้องสมุดให้เป็นปัจจุบัน หำกหนังสือสูญหำย 
ผู้ใช้มำแจ้งเจ้ำหน้ำที่ ณ จุดให้บริกำร ผู้ให้บริกำรสำมำรถเรียกดูได้จำกฐำนข้อมูล และแจ้งรำคำหนังสือที่สูญหำยให้ผู้ใช้ทรำบได้ทั นที 
ทั้งนี้ผู้ท ำหนังสือหำยจะต้องซื้อหนังสือชื่อเรื่องเดิม ฉบับเดิม หรือชื่อเรื่องใกล้เคียงมำชดใช้ให้แก่ห้องสมุด หำกผู้ใช้ไม่สำมำรถหำ
หนังสือมำชดใช้ได้ด้วยตนเอง ทำงห้องสมุดจะด ำเนินกำรจัดซื้อหนังสือให้โดยผู้ท ำสูญหำยจะต้องช ำระเงินตำมจ ำนวนรำคำที่ได้จำก
กำรส ำรวจปัจจุบัน 
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เรื่อง การส ารวจราคาหนังสือที่มีความเสี่ยงต่อการสูญหาย กรณีหนังสือ 
      ภาษาต่างประเทศที่จัดซื้อเข้าห้องสมุดมานาน อาจไม่มีการจัดพิมพ์ใหม่ 

ผู้จัดท า นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี 
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$117 X 40 = 4,680 บำท 





 
 

               สรุปองค์ความรู้ของ             วทิยาลยันานาชาติ 
 

เรื่อง การจัดการกิจการนักศึกษาต่างชาติ (Overseas Student Affairs) 
ผู้จัดท า น.ส. อัจฉรียา รอบกิจ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือเป็นแนวทางการปฏิบัติการจัดการกิจการนักศึกษาต่างชาติ ในกรณีแนวทางปฏิบัติโดยวิทยาลัยนานาชาติ 
2. เพ่ือเป็นแนวทางการยกระดับการจัดการกิจการนักศึกษาต่างชาติให้มีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

 
บทสรุปองค์ความรู้ (สรุปเนื้อหาองค์ความรู้ที่ส าคัญ และจ าเป็น บอกแนวทางการด าเนินการ วิธีการ หรือวิธีการปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุองค์ความรู้ที่ต้องการน าเสนอ) 
วิทยาลัยนานาชาติจัดการเรียนการสอนในระบบนานาชาติ ใช้ภาษาอังกฤษเป็นภาษาหลัก มีนักศึกษาต่างชาติศึกษาเต็มเวลาจ านวน
มาก จึงได้มีการวางรูปแบบการจัดการกิจการนักศึกษาต่างชาติอย่างเป็นระบบเทียบเท่ามหาวิทยาลัยในต่างประเทศ ครอบคลุมตั้งแต่
การแรกรับ การเตรียมความพร้อมของนักศึกษาก่อนเดินทางถึงประเทศไทย การต้อนรับ การปฐมนิเทศ การให้ความช่วยเหลือในการ
ปรับตัวด้านความเป็นอยู่ การเข้าสังคม และภาษา การจัดการเอกสารเพ่ือการต่อวีซ่า รวมไปถึงการการดูแลนักศึกษาตลอดการศึกษา
ในประเทศไทย เพ่ือช่วยให้นักศึกษาสามารถศึกษาได้อย่างมีประสิทธิภาพ มีคุณภาพชีวิตที่ดี และเป็นการยกระดับความม่ันใจของ
วิทยาลัยนานาชาติ และมจพ. ในฐานะมหาวิทยาลัยที่มีความเป็นสากล โดยมีรายละเอียดสรุปดังนี้ 

1. การเตรียมความพร้อมก่อนนักศึกษาเดินทางสู่ประเทศไทย 
1.1 จัดบุคลากรเป็นผู้ประสานงานนักศึกษาต่างชาติ เพ่ือประสานงานเอกสารจ าเป็นต่างๆ อาทิ ผลการศึกษา ผลสอบ

ภาษาอังกฤษ จดหมายรับรองต่างๆ โดยผู้ประสานงานเป็นเสมือนพ่ีเลี้ยงที่ให้ค าชี้แนะ ตอบค าถามเกี่ยวกับการเตรียมตัว
ต่างๆ 

1.2 วิทยาลัยนานาชาติ จัดท าเอกสารคู่มือนักศึกษาต่างชาติ ซึ่งประกอบด้วยสิ่งควรทราบ กฏระเบียบ ค าอธิบายเรื่อง
แนวทางปฏิบัติและวัฒนธรรมประเพณีไทย เป็นภาษาอังกฤษ  

1.3 นัดหมายการเดินทางถึงประเทศไทย และติดต่อประสานงานการรับนักศึกษาที่สนามบิน การประสานงานที่พักในหอพัก
มหาวิทยาลัยแก่นักศึกษา รวมทั้งประสานงานที่พักผู้ปกครองซึ่งอาจเดินทางมาส่ง 

2. ระบบการรับนักศึกษาและน านักศึกษาเข้าหอพัก 
2.1 จัดเตรียมเอกสารเพ่ือประสานงานหอพักนักศึกษาให้แล้วเสร็จ 
2.2 นัดหมายก าหนดการเดินทางของนักศึกษาโดยให้อยู่กรอบเวลาท าการ ติดต่อรถมหาวิทยาลัย หรือรถคณะเพ่ือให้ทราบ

ก าหนดการ กรณีนักศึกษามานอกเวลา หรือประสงค์เดินทางมามหาวิทยาลัยเอง ให้ส่งแผนที่ 
2.3 ก าหนดจุดนัดพบที่สนามบิน วิทยาลัยนานาชาติใช้จุดนัดพบบริเวณชั้นผู้โดยสารขาเข้าเพ่ือป้องกันการสับสน 
2.4 ท าป้ายระบุชื่อนักศึกษาส าหรับเป็นจุดสังเกต 
2.5 น านักศึกษาเดินทางสู่หอพัก ท าการติดต่อส านักงานหอพักเพ่ือขอกุญแจ ระหว่างนี้จะมีรุ่นพี่มาช่วยในการขนของ  
2.6 ช่วยนักศึกษาเข้าระบบ wifi ของหอพักซึ่งเป็นภาษาไทยเพ่ือให้นักศึกษาสามารถติดต่อครอบครัวได้ 
2.7 น านักศึกษาไปซื้อซิมโทรศัพท์ สิ่งของจ าเป็น เครื่องแบบ หรือมอบหมายรุ่นพ่ีให้ท าหน้าที่พ่ีเลี้ยง 
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3. ระบบพ่ีดูแลน้อง  

วิทยาลัยนานาชาติน าระบบพ่ีดูแลน้องอันเป็นประเพณีไทยที่อบอุ่นเข้ามาใช้ในการดูแลนักศึกษาต่างชาติ โดยได้รับความ
ร่วมมือจากอาสาสมัครที่เป็นนักศึกษารุ่นพ่ีในการดูแลนักศึกษาใหม่ด้านการปรับตัว โดยจะมีรุ่นพ่ีจากประเทศเดียวกันและรุ่น
พ่ีชาวไทยรับอาสาเป็นพ่ีดูแลน้องต่างชาติอย่างอบอุ่นตั้งแต่ก้าวแรกถึงประเทศไทย ซึ่งที่ผ่านมาประสบความส าเร็จอย่างยิ่ง
และนักศึกษาใหม่ได้ขออาสาเป็นพี่ดูแลน้องในปีถัดไป เพ่ือถ่ายทอดประสบการณ์ที่เคยได้รับต่อไปยังรุ่นน้อง 

4. การปฐมนิเทศ และความช่วยเหลือการปรับตัว 
4.1 นักศึกษาต่างชาติต้องเข้ารับการปฐมนิเทศเฉพาะ เพ่ือฟังการชี้แจงกฏระเบียบข้อบังคับของมหาวิทยาลัยให้ชัดเจน 
4.2นักศึกษาต่างชาติจะได้รับการแนะน าตัวในที่ประชุมนักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติ  
4.3 นักศึกษาต่างชาติเข้าร่วมกิจกรรมสานสัมพันธ์ตามท่ีคณะและสโมสรนักศึกษาจัด (มีรุ่นพี่และอาจารย์เป็นล่ามประกบ) 
4.4 การจัดสอนภาษาไทยเบื้องต้น 
ด้าน immigration  
เจ้าหน้าที่ของวิทยาลัยได้รับการอบรมเรื่องการเตรียมเอกสารของนักศึกษาต่างชาติ ทางวิทยาลัยนานาชาติจะมีข้อมูลวีซ่าของ
นักศึกษา และเตือนนักศึกษาให้รับผิดชอบในการตรวจสอบวีซ่า ตรวจสอบก าหนดช่วงเวลาที่ต้องมีการต่อวีซ่า ขอแจ้งอยู่เกิน 
90 วัน และการขอตราประทับกลับเข้าประเทศ (เพ่ือรักษาวีซ่านักเรียน) เอกสารเพื่อการต่อวีซ่าจัดท าโดยวิทยาลัยนานาชาติ 
โดยนักศึกษาสามารถติดต่อได้อย่างสะดวก  
การดูแลนักศึกษา  
ที่ผ่านมาวิทยาลัยนานาชาติให้การดูแลนักศึกษาต่างชาติอย่างใกล้ชิดท าให้ได้รับความไว้วางใจจากผู้ปกครองในการดูแลบุตร
หลานที่อยู่ไกลบ้าน อาทิ 
กรณีเจ็บป่วยเข้าโรงพยาบาล 
วิทยาลัยนานาชาติได้ท าประกันสุขภาพและอุบัติเหตุให้นักศึกษาต่างชาติซึ่งเป็นนักศึกษาทุน โดยที่ผ่านมาในปี พ.ศ. 2559 มี
นักศึกษาต่างชาติที่ต้องเข้ารับการผ่าตัดด่วน และใช้สิทธิ์ประกัน วิทยาลัยนานาชาติเป็นผู้ประสานงานกับทางแพทย์ ไปเยี่ยม
ไข้สม่ าเสมอ และประสานงานเรื่องผู้ปกครองเดินทางมาดูแลบุตรหลาน 
กรณีความปลอดภัยในยามวิกฤติ 
วิทยาลัยนานาชาติให้ความส าคัญกับความปลอดภัยของนักศึกษาต่างชาติ เมื่อเกิดเหตุวิกฤติจะต้องท าการติดต่อนักศึกษา
ต่างชาติเพื่อให้แน่ใจว่านักศึกษารับทราบว่ามีเหตุการณ์ไม่ปลอดภัยเกิดข้ึนและอยู่ในที่ปลอดภัย  
ตัวอย่างเหตุการณ์ เหตุระเบิดที่สี่แยกราชประสงค์ เมื่อเดือนสิงหาคม พ.ศ. 2558  ท าการติดต่อตรวจสอบต าแหน่งที่อยู่ของ
นักศึกษา กรณีติดต่อไม่ได้ จะติดต่อนักศึกษาของวิทยาลัยที่อยู่หอพักเดียวกันไปแจ้งด้วยตัวเอง ก าชับให้นักศึกษาติดตามข่าว 
อยู่นอกพ้ืนที่เสี่ยง และแจ้งแก่ครอบครัวว่าไม่ได้รับอันตราย  
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หลักการและเหตุผล 
     เนื่องจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ แบ่งบุคลากรออกเป็น 2 ประเภท ได้แก่ บุคลากรสายวิชาการและ
บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ซึ่งต่างให้ความสนใจในเรื่องการพัฒนาเชิงคุณภาพ โดยการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมมากขึ้น 
ในส่วนของบุคลากรสายวิชาการ คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.) ได้ก าหนดการขอต าแหน่งทาง
วิชาการไว้ 3 ระดับ ได้แก่ 1. ต าแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ 2. ต าแหน่งรองศาสตราจารย์ 3. ต าแหน่งศาสตราจารย์ อย่างไรก็ตาม การ
ขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมีทั้งประสบความส าเร็จและไม่ประสบความส าเร็จ ท าให้เสียเวลาในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการใน
อ งค์ ก ร  ดั ง นั้ น  เ พ่ื อ เ ป็ น ก า ร สนั บ สนุ น ให้ บุ ค ล าก รส าย วิ ช า ก า รมี ค ว ามพร้ อมที่ จ ะท า ผ ล ง านทา ง วิ ช า ก า ร เ พ่ื อ  
เข้าสู่ต าแหน่งทางวิชาการระดับที่สูงขึ้น ให้เกิดความเข้าใจในหลักเกณฑ์และขั้นตอนการด าเนินการเพ่ือขอก าหนดต าแหน่ง 
ทางวิชาการ ตลอดจนการจัดเตรียมการท าผลงานทางวิชาการให้ถูกต้องตามหลักเกณฑ์และระเบียบที่ก าหนดในประกาศของ
คณะกรรมการข้าราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา (ก.พ.อ.)   
     ดังนั้น คณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม จึงจัดท าขั้นตอนหรือแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชากา รขึ้น 
เพ่ือให้เกิดความรู้ ความเข้าใจ และเป็นประโยชน์ต่อบุคลากรสายวิชาการของคณะพัฒนาธุรกิจและอุตสาหกรรม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป 
      
วัตถุประสงค์ 
1. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ มีความรู้ ความเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. เพ่ือให้บุคลากรสายวิชาการ เกิดแรงบันดาลใจที่จะท าผลงานเพ่ือขอต าแหน่งทางวิชาการมากขึ้น ซึ่งจะส่งผลดีต่อการพัฒนา  
   คุณภาพวิชาการของมหาวิทยาลัย 
3. เพ่ือเพ่ิมต าแหน่งทางวิชาการให้แก่บุคลากรสายวิชาการของคณะและมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

 
ขั้นตอนการด าเนินการ 
1. ศึกษาเอกสารและระเบียบที่เก่ียวข้องในเรื่องการขอต าแหน่งทางวิชาการ 
2. ผู้ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการจัดเตรียมผลงานทางวิชาการท่ีเกี่ยวข้อง  
3. ผู้ที่เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการท าบันทึกถึงหัวหน้าภาควิชาเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ (พร้อมทั้งเอกสาร  
   ตามท่ีก.พ.อ.ก าหนด) 
4. ภาควิชาประชุมพิจารณาผลงานทางวิชาการท่ีจะขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ 
5. ภาควิชาท าหนังสือส่งผลงานทางวิชาการให้งานบุคคลคณะเพ่ือเสนอให้คณบดีด าเนินการต่อไป 
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6. งานบุคคลพิจารณาตรวจสอบเอกสาร และเสนอคณบดีเพ่ือแต่งตั้งเป็นคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ผลการสอน) 

7. มหาวิทยาลัยแต่งตั้งคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ผลการสอน) 
8. คณบดีเชิญคณะกรรมการประเมินผลงานทางวิชาการ (ผลการสอน) ประชุมเพ่ือพิจารณาผลงานทางวิชาการ (เอกสารประกอบ 
   การสอน) 
9. คณบดีน าผลการพิจารณาวิชาการเสนอคณะกรรมการประจ าคณะ/ส่วนงานเพ่ือขอความเห็นชอบ 
10. คณบดีท าหนังสือยื่นเรื่องการขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการมายังกองบริหารและจัดการทรัพยากรมนุษย์ พร้อมเอกสารที่  
     เกี่ยวข้องของผู้เสนอขอก าหนดต าแหน่งทางวิชาการ  
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ผู้ที่จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการได้รู้และเข้าใจในหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ด ารงต าแหน่งทางวิชาการ 
2. งานบุคคลของคณะสามารถบอก/อธิบายให้ผู้ที่จะเสนอขอต าแหน่งทางวิชาการเข้าใจได้ง่ายขึ้น 
3. คณะและมหาวิทยาลัยได้บุคลากรสายวิชาการท่ีมีต าแหน่งทางวิชาการเพ่ิมข้ึน และเป็นตัวชี้วัดในการพัฒนาคุณภาพเชิงวิชาการ 
   ในองค์กร 
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วัตถุประสงค ์
 เพ่ือให้สามารถแก้ไขปัญหาการถ่ายแบบผิดกลับด้าน ให้กลับมาพิมพ์ภาพได้อย่างถูกต้อง 
 
บทสรุปองค์ความรู้ 
ปัญหา : ต้นแบบซิลค์สกรีนมีการถ่ายแบบผิดด้านท าให้เกิดภาพที่เวลาปาดสกรีนออกมาสลับด้าน 

สาเหตุ : วางต้นแบบผิดด้านขณะถ่ายบล็อกพิมพ์ซิลค์สกรีน 
 
แนวทางการแก้ไขปัญหา   
           ในการพิมพ์งานซิลค์สกรีนในกรณีมีการถ่ายแบบที่จะพิมพ์กลับด้านกัน  เพ่ือไม่ให้เป็นการเสียเวลาในการที่จะต้องไปถ่าย
แบบใหม่เราสามารถมีวิธีการแก้ไข โดยการกลับด้านของแบบพิมพ์และปรับพ้ืนที่จะวางชิ้นงานที่จะพิมพ์เพ่ือให้ได้ชิ้นงานที่ถูกต้อง
ตามแบบ ซึ่งมีข้ันตอนดังนี้ 
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ปรับต ำแหน่งบล็อกสกรีน 

 

1. ท าการกลับบล็อกพิมพ์ให้อยู่ในด้านที่ถูกต้อง 

2. ปรับต าแหน่งแท่นยึดบล็อกสกรีนให้เหมาะสมกับการพิมพ์ 

บล็อกพิมพ์ท่ีถ่ำยแบบผิดด้ำน 

บล็อกพิมพ์ท่ีกลับด้ำนที่ถูกต้อง 

ยึดบล็อกสกรีนให้แน่น 
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3. น าวัสดุรองช้ินงานที่มีความหนาใกล้เคียง 
    หรือเท่ากับความหนาของบล็อกพิมพ์ 

เตรียมวัสดุรองชิ้นงำน 

ควำมหนำใกล้เคียงหรือเท่ำกัน 

4. น าชิ้นงานที่พิมพ์วางบนแท่นรองช้ินงานและท าการพิมพ์ 

ทดลองพิมพ์ชิ้นงาน 
ชิ้นงำนที่พิมพ์ออกมำ 

ชิ้นงานที่พิมพ์ออกมาไม่กลับด้าน มีความถูกต้องตามแบบ 



 

สรุปองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 
 
 
 

เรื่อง  บทบาทหน้าที่ของผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุม 
ผู้จัดท า นางสาวภัสสร เผื่อนโกสุม 

วันที่น าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้        ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ   ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
     เพ่ือให้ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมรู้ขั้นตอนในการด าเนินการจัดประชุม การเขียนระเบียบวาระการประชุม            
การเขียนรายงานการประชุม ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
 

บทสรุปองค์ความรู้  
     การประชุมของบัณฑิตวิทยาลัยเป็นการประชุมตามปกติตามท่ีมีการก าหนดนัดหมายกันไว้ล่วงหน้าอย่างแน่นอนเป็นประจ า 
ทุกเดือน ได้แก่ การประชุมคณะกรรมการประจ าบัณฑิตวิทยาลัย คณะกรรมการบริหารบัณฑิตวิทยาลัย ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการ
ปฏิบัติหน้าที่ ดังนี้ 
     1. นัดหมายคณะกรรมการ โดยสอบถามจากประธานก่อนแล้วจึงโทรศัพท์นัดหมายกรรมการ (กรณีคณะกรรมการที่ประจ า
วิทยาเขตปราจีนบุรี/ระยอง สอบถามด้วยว่าจะเข้าร่วมประชุมที่ มจพ.กรุงเทพ หรือที่วิทยาเขต เพื่อจัดท าเอกสาร ขอจัดการ
ประชุมทางไกล) 
     2. จัดเตรียมอาหารว่าง จัดท าใบเซ็นชื่อ ด าเนินการยืมเงินค่าเบี้ยประชุม จัดการประชุมทางไกล (ถ้ามี) 
     3. รวบรวมเรื่องที่คณบดีให้น าเสนอเข้าที่ประชุม เพ่ือจัดท าระเบียบวาระการประชุม รายละเอียดในระเบียบวาระการประชุม 
ประกอบด้วย 5 วาระ ดังนี้  
     วาระแจ้งเพื่อทราบ คือ เรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ คณะ/ภาควิชา แจ้ง  โดยสามารถแจ้งล่วงหน้าเพ่ือบรรจุในระเบียบ
วาระการประชุม หรือ แจ้งในที่ประชุม เลขานุการควรสอบถามประธานว่ามีเรื่องที่ต้องการแจ้งเพื่อทราบด้วยหรือไม่ 
 การเขียนวาระ 

- หากเป็นเรื่องท่ัว ๆ ไป ที่เจ้าของเรื่องต้องการแจ้งให้ทราบ ให้เขียนว่า “ด้วยหน่วยงานเจ้าของเรื่องแจ้ง...............” 
- หากเป็นเรื่องท่ีเจ้าของเรื่องตอบกลับ ให้เขียนว่า “ตามท่ี............ นั้น หน่วยงานเจ้าของเรื่องจึงขอแจ้ง……………..” 
- หากเป็นเรื่องท่ีประธานแจ้ง ให้เขียนว่า “ประธานแจ้งต่อที่ประชุมว่า..............” 

     วาระรับรองรายงานการประชุม เมื่อจัดท ารายงานการประชุมเรียบร้อยแล้ว จะเสนอให้คณะกรรมการพิจารณาและแจ้งผล 
การรับรองทาง e-mail ก่อนการประชุมครั้งถัดไป และน าผลการรับรองและการแก้ไข (ถ้ามี) เสนอในการประชุมครั้งถัดไป      
(กรณีเป็นการประชุมครั้งแรกไม่ต้องมีวาระรับรองรายงานการประชุม) 
     วาระสืบเนื่อง เลขานุการจะต้องพิจารณาจากรายงานการประชุมครั้งที่แล้ว ว่ามีวาระซึ่งที่ประชุมได้มอบหมายให้ด าเนินการไว้ 
หรือให้ศึกษาข้อมูลเพ่ิมเติม หรือเคยพิจารณามาก่อนแล้วแต่ยังไม่ได้ข้อยุติ ต้องรายงานความคืบหน้าให้ที่ประชุมทราบ ทั้งนี้ 
ประเด็นการเสนอวาระอาจเป็นเพื่อทราบ หรือเพ่ือพิจารณาก็ได้ (กรณีเป็นการประชุมครั้งแรกไม่ต้องมีวาระสืบเนื่อง) 
 การเขียนวาระ 

สืบเนื่องจากการประชุมชื่อคณะกรรมการ         คราวประชุมครั้งที่        เมื่อวันที่               วาระท่ี              
ได้พิจารณา........................โดยมีมติ.................. นั้น  แล้วจงึต่อด้วยเรื่องที่จะเสนอในการประชุมครั้งนี้  หากเป็นเรื่องที่จะต้อง
พิจารณา ควรระบุประเด็นที่จะให้พิจารณาด้วย 
     วาระเสนอเพ่ือพิจารณา คือ เรื่องที่บัณฑิตวิทยาลัย และ/หรือ คณะ/ภาควิชา เสนอเพ่ือให้พิจารณา เมื่อเจ้าหน้าที่บัณฑิต
วิทยาลัยเสนอเรื่องต่อคณบดี และได้รับค าสั่งให้น าเรื่องเข้าที่ประชุม จะต้องส าเนาเรื่องดังกล่าวส่งให้เลขานุการที่ประชุม 
เลขานุการจะต้องเซ็นรับเอกสารในต้นฉบับ และรวบรวมเรื่องที่จะต้องบรรจุในระเบียบวาระการประชุมไว้ในแฟ้ม ประชุมโดย 
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ระบุครั้งที่จะประชุม เมื่อจะจัดท าระเบียบวาระการประชุมจึงน าเอกสารจากแฟ้มทั้งหมดมาเขียนวาระ และน าไปถ่ายเอกสาร   
เพ่ือใช้เป็นเอกสารประกอบการประชุม 
ข้อควรระวัง จะต้องบรรจุวาระท่ีได้รับค าสั่งให้น าเข้าท่ีประชุมให้ครบทุกเรื่องตามที่ได้รับแจ้ง 
 การเขียนวาระ 

- ต้องศึกษาเรื่องที่จะน าเข้าที่ประชุมอย่างละเอียด เพื่อให้ได้ทราบเหตุผลของการน าเสนอเรื่องเพ่ือพิจารณา และ 
สรุปประเด็นที่ต้องการให้ที่ประชุมพิจารณาให้ชัดเจน และต้องพิจารณาด้วยว่า จ าเป็นจะต้องใช้เอกสาร/หลักฐานอ่ืน ๆ เพื่อ
ประกอบการพิจารณาหรือไม่ เป็นหน้าที่ของเลขานุการจะต้องเตรียมข้อมูลเมื่อประธานหรือกรรมการสอบถาม เช่น เคยมีการ
พิจารณาประเด็นนั้น ๆ มาก่อนหรือไม่ มติว่าอย่างไร ด้วยเหตุผลใด หรือหากจะอนุมัติหรือไม่อนุมัติ มีกฎ ระเบียบ ข้อบังคับ       
ที่ใช้ในการอ้างอิงหรือไม่ เป็นต้น ควรเตรียมเอกสารที่จะใช้อ้างอิงเพ่ือแสดงให้คณะกรรมการดูได้ทันที ทั้งนี้ หากเรื่องที่จะพิจารณา
จะต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการชุดก่อน จะต้องแสดงให้ที่ประชุมทราบด้วยว่าเรื่องดังกล่าวได้รับความเห็นชอบจาก
คณะกรรมการชุดก่อน ในการประชุมครั้งที่เท่าใด เมื่อไร และผู้เสนอวาระได้ด าเนินการตามที่คณะกรรมการชุดก่อนให้
ข้อเสนอแนะแล้ว 

- การจัดล าดับวาระเสนอเพ่ือพิจารณา ควรจัดหมวดหมู่เรื่องประเภทเดียวกัน และจัดตามล าดับเวลาที่บัณฑิตวิทยาลัย 
ได้รับเรื่อง 
     เรื่องอ่ืน ๆ คือ เรื่องที่ไม่ได้จัดเข้าในระเบียบวาระการประชุมไว้ก่อน อาจเป็นเรื่องที่เสนอหลังจากท่ีได้ส่งเอกสารการประชุม  
ไปให้กรรมการแล้ว หรือเป็นเรื่องที่มีความจ าเป็นเร่งด่วนที่จะต้องน าเสนอคณะกรรมการเพ่ือทราบ หรือเพ่ือพิจารณา 
     4. จัดท ารายงานการประชุม  
     การจดรายงานการประชุม อาจจดรายละเอียดค าพูดของกรรมการ หรือผู้เข้าร่วมประชุมทุกคน พร้อมด้วยมติ หรือจดย่อค าพูด
ที่เป็นประเด็นส าคัญ อันเป็นเหตุน าไปสู่มติ พร้อมด้วยมติ หรือจดแต่มติที่ประชุม พร้อมเหตุผลประกอบ (ผู้บันทึกการประชุมควร
หารือกับประธานว่าจะบันทึกการประชุมด้วยวิธีใด) อาจมีการบันทึกเทปในการประชุม (ต้องได้รับอนุญาตจากที่ประชุมให้บันทึกได้) 
เพ่ือใช้เป็นหลักฐานกรณีที่ไม่อาจสรุปมติได้ชัดเจน  แต่ไม่ควรใช้วิธีถอดเทปทุกค าพูด เนื่องจากจะท าให้เสียเวลามาก ดังนั้น การ
จัดท ารายงานการประชุมควรกระท าทันทีภายหลังการประชุม และส่งรายงาน ให้คณะกรรมการพิจารณาโดยเร็ว เพราะทั้งผู้บันทึก
การประชุม และคณะกรรมการจะยังคงจ าได้ถึงวาระและมติที่ประชุม ผู้บันทึกการประชุม จะต้องเข้าใจเนื้อหาในแต่ละวาระอย่าง
ชัดเจน ต้องมีสมาธิในการจดรายงาน และมีใจเป็นกลาง 
     5. เสนอร่างรายงานการประชุมให้ประธานพิจารณาในเบื้องต้น และให้ข้อเสนอแนะ 
     6. แก้ไขตามข้อเสนอแนะของประธาน และส่งรายงานให้คณะกรรมการ ทาง e-mail 
     7. จัดส่งบันทึกข้อความขอมติการรับรอง 
     8. จัดท ามติแจ้งผู้เกี่ยวข้อง เพื่อด าเนินการตามมติที่ประชุม 
     9. ติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุม 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
     ผู้ปฏิบัติหน้าที่เลขานุการที่ประชุมรู้ขั้นตอนในการด าเนินการจัดประชุม การเขียนระเบียบวาระการประชุม การเขียนรายงาน
การประชุม ตลอดจนการติดตามการด าเนินการตามมติที่ประชุม ได้อย่างถูกต้องและมีประสิทธิภาพ 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 





สรุปองคความรูของสํานักงานอธิการบดี

เร่ือง ระบบการจัดการพลังงาน  เพ่ือการอนุรักษพลังงาน
ผูจัดทํา นายมารุตร  รุงเรือง

วันท่ีนําเสนอ 24 มิถุนายน 2559

ประเภทองคความรู  ดานการเรียนการสอน  ดานวิจัยและบริการวิชาการ  ดานการบริหารจัดการ

วัตถุประสงค เพื่อใหการดําเนินงานดานอนุรักษพลังงานของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ   วิทยาเขตปราจีนบุรี  มกีารใชพลังงานไดอยางมี
ประสิทธิภาพและเปนไปอยางตอเนื่อง
บทสรุปองคความรู มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ  วิทยาเขตปราจีนบุรี  ไดมีการนําวิธกีารจัดการพลังงานเขามาชวยในการอนุรักษพลังงาน
โดยวธิีการจัดการพลังงานนั้นตองมีการปฏิบัติอยางเปนขั้นตอน  รวมทั้งมีการวางแผนการดําเนินงานที่ดีและเหมาะสม  เพื่อใหบรรลุตามเปาหมายของการจัดการพลังงาน
การดําเนินการสามารถแบงออกไดเปน 8 ขั้นตอน  ดังนี้

1. แตงตั้งคณะทํางานดานการจดัการพลงังาน ดําเนินการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน กําหนดโครงสราง อํานาจหนาที่และความ
รับผิดชอบของคณะทํางานดานการจัดการพลังงาน โดยจัดทําเปนเอกสารเผยแพรใหบุคลากรของมหาวิทยาลัยทราบ

2. ประเมินสถานะภาพเบื้องตน จัดทาํแบบสอบถามดานการจัดการพลังงานไปยังหนวยงานตางๆภายในมหาวิทยาลัย เพื่อดูวามจีุดออนหรือจุดแข็ง
ในดานใดบาง  และใหนําขอมูลทีไ่ดมากําหนดเปนนโยบาย  และทิศทางในการดําเนินการจัดการพลังงานของมหาวิทยาลัย

3. กําหนดนโยบายอนุรักษพลังงาน ดําเนินการจัดทํานโยบายดานอนุรักษพลังงาน  จากคณะทํางานดานการจัดการพลังงานชวยกันจัดทาํ โดยนโยบาย
ดานอนุรักษพลังงานตองแสดงเจตจํานงและความมุงมั่นในการจัดการพลังงาน  และจัดใหมีการเผยแพรนโยบายดานอนรัุกษพลังงาน

4. ประเมินศักยภาพการอนุรักษพลังงาน  โดยแบงการประเมินออกเปน 3 ระดบั คือ
4.1 ประเมินระดับองคกร เปนการประเมินการใชพลังงานทั้งมหาวิทยาลัย  ไมแยกหนวยงานหรืออุปกรณ  เชนพลังงานไฟฟา ปริมาณการใช

เชื้อเพลิง  และนํามาคํานวณหาสัดสวนการใชพลังงานไฟฟาและเชื้อเพลิง

4.2 ประเมินระดบัผลิตภณัฑหรือการบริการ ทําการเปรียบเทียบปริมาณการใชพลังงานตอหนวยพื้นที่จริงของมหาวิทยาลัย
(เมกะจูล/ตารางเมตร)



4.3 ประเมินระดับเครื่องจักร/อุปกรณหลัก ทาํการตรวจวัดหาขอมูล  ปริมาณการใชพลังงาน , ชั่วโมงการทํางาน และวิเคราะหหาคาประสิทธิภาพ
การสูญเสียพลังงานในแตละเคร่ืองจักร  อุปกรณหลักที่มกีารใชในมหาวิทยาลัย  โดยการประเมินการใชพลังงานที่มีนัยสําคัญเทานั้น

5. กําหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน  แผนฝกอบรม  กิจกรรมสงเสริมการอนุรักษพลังงาน
จัดทําการกาํหนดเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงานของพลังงานที่ประสงคจะใหลดลง   โดยกาํหนดเปนรอยละของปริมาณพลังงานที่ใชเดิม

รวมทั้งระบุระยะเวลาการดําเนินการ  การลงทุนและผลที่คาดวาจะไดรับ  จัดใหบุคลากรเขารวมฝกอบรมและรวมกิจกรรมอยางตอเนื่อง

6. ดําเนินการตามแผนอนุรักษพลังงาน  และการตรวจสอบปฏิบตัิตามเปาหมายและแผนอนุรักษพลังงาน
ดําเนินการจัดต้ังคณะทํางาน  เพื่อกาํหนดใหผูรับผิดชอบมาตรการอนุรักษพลังงาน  การฝกอบรม  และการจัดกิจกรรมสงเสริม  รายงานผลการ

ดําเนินงานใหทราบเปนระยะอยางสม่ําเสมอ  หรืออยางนอยทุกๆสามเดือน  คณะทํางานดานการจัดการพลังงานตองทําการวิเคราะห  ผลการ
ดําเนินการในแตละมาตรการใหถูกตองครบถวน

7. ตรวจตดิตามและประเมินผล
ดําเนินการจัดต้ังคณะทํางานที่เรียกวา “คณะผูตรวจประเมินการจัดการพลังงานภายในองคกร” โดยมีหนาที่ตรวจสอบความครบถวนของ

เอกสารและหลักฐานตางๆ ในการปฏิบติัตามขอกําหนดของการจัดการพลังงาน  แลวจัดทําเปนสรุปผลการตรวจติดตาม  การดําเนินงานการจัด
การพลังงานและสงตอใหกับคณะทํางานดานการจัดการพลังงานทบทวนตอไป

8. การทบทวนและแกไขขอบกพรอง
คณะทํางานดานการจัดการพลังงาน  จัดประชุมรวมกับตัวแทนจากหนวยงานภายในมหาวิทยาลัย แลวนําผลสรุปจากการตรวจติดตามการ

ดําเนินการจัดการพลังงานในขั้นตอนที่ 7 มาทําการวิเคราะหหาแนวทางปรับปรุง โดยจัดทําเปนรายงานผลการทบทวนการดําเนินการในแตละ
ขั้นวามีความเหมาะสมหรือควรปรับปรุงพรอมขอเสนอแนะแนวทางในการปรับปรุง

ประโยชนที่ไดรับ ทาํใหการใชพลังงานเปนไปอยางมีประสิทธภิาพและสามารถลดคาใชจายดานพลังงานของมหาวิทยาลัยลง  รวมทั้งบุคลากรและนกัศึกษาไดมีสวนรวมในการ
จัดการดานพลังงานของมหาวิทยาลัย

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หนา 1/2
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรูมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกลาพระนครเหนือ เร่ิมใช 15 มีนาคม 2559



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง วิธีปฏิบัติงานที่ดีในส านักงาน 
ผู้จัดท า วันศิริ  เจาตระกูล 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
        เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้เกี่ยวกับเทคนิคการบริหารจัดการในงานของหน่วยงานต่าง ๆ และเพื่อดึงแนวความรู้และแนวปฏิบัติที่ดีจากผู้มี
ประสบการณ์ตรงมากลั่นกรองเป็นองค์ความรู้เพื่อเผยแพร่ 
 
บทสรุปองค์ความรู้  
       คณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ จัดโครงการเสวนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านการบริหารจัดการ  เรื่อง วิธีปฏิบัติงานที่ดีในส านักงาน                  
โดยใช้วิธีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ของหัวหน้าส านักงานคณบดีวิทยาลัย  เทคโนโลยีอุตสาหกรรม หัวหน้าส านักงานคณบดีคณะครุศาสตร์
อุตสาหกรรม และหัวหน้ากลุ่มงานการเงิน กองคลัง ส านักงานอธิการบดี  มีเคล็ดลับแห่งความส าเร็จดังต่อไปนี้ 
 
 
 

การบริหารจัดการของหน่วยงาน 
 

วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม : มีการบริหารจัดการโดยการก ากับดูแลเป็นล าดับ
ขั้นตอนจากผู้บังคับบัญชาชั้นต้นจึงถึงผู้บังคับบัญชาชั้นสูงของส่วนงาน ดังนี้  หัวหน้า
ส านักงาน รองคณบดี  คณบดี   
 
 
 

คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : มีการก าหนดภาระงานตาม
กรอบ กพอ. มีการประชุมหัวหน้าหน่วยงานทุกเดือนมีการแบง่
สายงานเพื่อการบริหารงานโดยมีรองคณบดีก ากับดูแลอย่าง
ชัดเจน 
 
 
 

กลุ่มงานการเงิน กองคลัง :  บริหารงานโดยศูนย์รวม 
กระจายงานตามสายงานต่าง ๆ ท าหน้าที่ ควบคุม 
เบิกจ่าย บันทึกและรายงานการเงินของหน่วยงาน
ภายในมหาวิทยาลัย โดยต้องมีความแม่นย าในเรื่อง
ระเบียบ เพราะเป็นหน่วยงานกลางของมหาวิทยาลัย 
 

 
 
 
 

 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะศิลปศาสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง วิธีปฏิบัติงานที่ดีในส านักงาน 
ผู้จัดท า วันศิริ  เจาตระกูล 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 
แนวปฏิบัติที่ดีในการด าเนินงาน 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :   
1. เน้นจิตบริการ เต็มใจให้บริการด้วยความเสมอภาคไม่เลือกปฏิบัติ    
2. เมื่อเกิดปัญหา ต้องมีการพูดคุยกัน ท าความเข้าใจกัน 
คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม :  
1. มีระบบสารสนเทศในการบริหารงานสารบรรณ มีการจัดส่งเอกสาร หรือแจ้ง
ข่าวสารต่าง ๆ ผ่านระบบสารสนเทศของหน่วยงาน เกิดความรวดเร็ว และ
เข้าถึงทุกหน่วยงานภายในคณะ อีกทั้งสามารถตรวจสอบได้ว่าเอกสารได้มีการ
เปิดอ่านจากผู้ที่เก่ียวข้องเรียบร้อยแล้ว   
2. การวิเคราะห์งานของผู้ปฏิบัติงานต้องมีการอ้างอิงถึงระเบียบ เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานได้เข้าใจระเบียบและเรียนรู้อยู่ตลอดเวลา 
3. มีการประชุมผู้ปฏิบัติงานในหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง ท าให้งานราบรื่นไม่ติดขัด  
กลุ่มงานการเงิน กองคลัง :   
1. พัฒนาระบบการเบิกจ่ายที่รวดเร็วและมีประสิทธิภาพต้องผ่านกระบวนการดังนี้ 

1.1 การเบิกจ่ายต้องเป็นไปตามระเบียบที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
1.2 การเบิกจ่ายต้องได้รับการอนุมัติจากผู้บริหาร 
1.3 เรียงล าดับความส าคัญของชิ้นงาน เช่น ใบยืมเงิน  การเบิกสวัสดิการต่าง ๆ  เอกสารค่าสอน เป็นต้น  

 
การสร้างความสุขในองค์กร  
 
 วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม :  ปลูกฝังความสามัคคี  มีการจัด
สัมมนา มีการละลายพฤติกรรม  ปลูกฝังการท างานเป็นหมู่คณะ ท างาน
ร่วมกัน ช่วยเหลือกัน ปรึกษาหารือ ไม่ใช้อารมณ์ตัดสินใจในการท างาน คิด
ก่อนพูด  รู้จักการเก็บอารมณ์   
 คณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม : จัดให้มีกิจกรรมให้บุคลากรภายใน
องค์กรมีส่วนร่วม มีการจัดสัมมนา จัดกิจกรรมรับน้องใหม่ (กรณีมีบุคลากร
เข้าใหม่ในหน่วยงาน) มีการจัดกลุ่มสัมพันธ์ จัดประเพณีสืบสานวัฒนธรรม
ไทยในโอกาสส าคัญ เช่น สงกรานต์ จัดผ้าป่าสามัคคี เป็นประจ าทุกปี 
 กลุ่มงานการเงิน กองคลัง : มีการพูดคุยกันแบบเป็นกันเอง พี่ช่วยน้อง  ช่วยเหลือกันด้วยความเต็มใจ สร้างสายสัมพันธ์อันดีภายใน
หน่วยงาน   
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ  
1. บุคลากรได้เรียนรู้เทคนิคการบริหารจัดการในงานซึ่งจะเป็นประโยชน์ต่อการน าไปประยุกต์ใชใ้นการปฏิบัติงาน 
2. บุคลากรได้รับความรู้และแนวปฏิบัติที่ดี บันทึกเป็นลายลักษณ์อักษร จัดเก็บเป็นความรู้ขององค์กร 
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สรุปองค์ความรู้ของ ส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เรื่อง การรวมและแยกเอกสาร pdf ด้วยโปรแกรม Weeny 
ผู้จัดท า นายวัชร พิชยนันท์ 

วันทีน่ าเสนอ 23 พฤษภาคม 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
 1.เพ่ือส่งเสริมการใช้ Freeware และประหยัดงบประมาณการซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ 
 2.เพ่ือส่งเสริมให้บุคลากรไม่ท าการละเมิดกฎหมายลิขสิทธิ์ 
บทสรุปองค์ความรู้  
 

ขั้นตอนการรวมเอกสาร pdf ขั้นตอนการแยกเอกสาร pdf 
1.เรียกใช้งาน Weeny Free PDF Merger 
 

1. เรียกใช้งาน Weeny Free PDF Cutter 
 

2. เลือกเอกสาร pdf ที่ต้องการรวม 
    โดยกดปุ่ม             เพ่ือเลือกเอกสาร 
    ที่ต้องการ และ กดปุ่ม 

2. เลือกเอกสาร pdf ที่ต้องการ 
    โดยกดปุ่ม            เพ่ือเลือกเอกสาร 
    ที่ต้องการ และ กดปุ่ม  
     

3. สามารถจัดการเอกสารได้ดังนี้ 
   - น าเอกสารออก  
   - ย้ายล าดับไปข้างบน 
   - ย้ายล าดับลงข้างล่าง 
   - รวมเอกสาร 

3. อธิบายหน้าจอการท างานได้ดังนี้ 
   3.1 ส่วนแสดงรายละเอียดของเอกสารที่เลือก เช่น จ านวน 
        หน้า ขนาดเอกสาร และที่อยู่ของเอกสารเป็นต้น     
 
    
 

   3.2 ส่วนเลือกรูปแบบการแยกเอกสาร 
       Split every บันทึกเป็น pdf file 1 หน้า ต่อ 1 file       
       Extract page from ก าหนดหน้าเริ่มต้นและสิ้นสุดได้ 
           เพ่ือบันทึกเป็น pdf file 1 file     
       Remove page from ก าหนดช่วงหน้าที่ไม่ต้องการ 
           เพ่ือแยกออก และบันทึกหน้าที่เหลือเป็น file pdf   
 

4. กดปุ่ม              เอกสารที่รวมเรียบร้อยแล้วจะเก็บไว้ที่ 
   C:\My PDF 

 4. กดปุ่ม                 เอกสารที่ได้จะเก็บไว้ที่  C:\My PDF 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ผู้ใช้งานสามารถรวมและแยกเอกสาร pdf ได้ตามที่ต้องการ โดยไม่ต้องเสียงบประมาณในการจัดซื้อโปรแกรมลิขสิทธิ์ อีกท้ังไม่เป็น
การละเมิดกฎหมายลิขสิทธ์อีกด้วย 
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สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตรแ์ละเทคโนโลย ี

 

เรื่อง การเขียนผลการเรียนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐาน คุณวุฒิ
ระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 

ผู้จัดทํา อ.บพิธ ฉุยฉาย 
วันที่นาํเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองคค์วามรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ความรูท้ี่นาํเสนอ) 
เพ่ือเป็นการถ่ายทอดและแบ่งปันความรู้ไปยังบุคลากรสายวิชาการและสายสนับสนุนวิชาการได้อย่างเหมาะสม อันจะนําไปสู่
กระบวนการเขียนผลการเรยีนรู้ที่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติของหลักสูตรทีม่ีลกัษณะที่แตกต่างตาม
จุดเน้นของแต่ละสาขาวิชาต่าง ๆ 

บทสรุปองคค์วามรู ้
การจัดการศึกษาบนพื้นฐานของ ผลการเรยีนรู้ทีค่าดหวัง Outcome-based Education (OBE) 

 เน้นกระบวนการได้มาซึ่ง ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทั้งหมด 

 ดําเนินการพัฒนาหรือปรับปรุงหลักสูตร โดยมี ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของหลักสูตร เป็นตัวต้ัง และกําหนดโครงสร้างความ
เช่ือมโยงถ่ายทอดลงสู่ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของรายวิชา 

 กําหนดวิธีการจัดการเรียนการสอน และการประเมินผลการเรียน เน้นสร้างโอกาสในการเรียนรู้ทุกทิศทางและการเรียนรู้
ตลอดชีวิต เพ่ือให้บรรลุ ผลการเรียนรู้ที่คาดหวังของแต่ละรายวิชา 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังระดับต่างๆ ขึ้นต้นด้วย คํากริยา ที่สามารถวัดได้ 
 สําหรับหลักสตูรที่มีการดําเนินงานอยู่แล้ว สามารถนําข้อสรุปจากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเข้าขยายความให้กับ วัตถุประสงค์/

คุณลักษณะบัณฑิต/มาตรฐานผลการเรียนรู้ ของหลักสูตร ตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิของกระทรวงศึกษาธิการ โดยเน้นการ
กําหนดผลการเรียนรู้ที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม เน้นวัดได้ 

 การกําหนดผลการเรียนรู้ที่สามารถประเมินผลได้อย่างเป็นรูปธรรม ควรเริ่มต้นด้วยคํากริยา ในกระบวนการพัฒนาทักษะการ
เรียนรู้ 6 ระดับ  (Six Cognitive Process Skills) 

สร้างสรรค์ ................. ได้ ออกแบบ/วางแผน/พัฒนา/สร้างสรรค ์

ประเมิน ...................... ได้ ประเมิน/ติดตามผล/ตรวจสอบ/ตัดสนิ 

วิเคราะห์ ..................... ได้ วิเคราะห์/แยกแยะ/เปรียบเทียบ/ระบเุหตุ 

ประยุกต์ใช้ .................. ได้ แก้ปัญหา/สาธิต/เตรียมการ/จัดเรยีง 

เข้าใจ ...................... ได้ แสดง/เปรียบเทียบ/อธิบาย

จดจํา ...................... ได้ บอก/เลือก/ชี/้ระบุ 
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สรุปองค์ความรู้ของ..........................(ชื่อส่วนงาน)............................ 

 

เรื่อง  
ผู้จัดทํา  

วันที่นาํเสนอ 24 มิถุนายน 2559 
ประเภทองคค์วามรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังของหลักสูตร  

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ มีความรู้ความเข้าใจในองค์ความรู้ด้านการเขียน
ผลการเรียนรูท้ี่คาดหวังตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติได้ดีย่ิงขึ้น 

 บุคลากรและเจ้าหน้าที่มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ สามารถนําองค์ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
จัดการบริหารหลักสูตรตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิระดับอุดมศึกษาแห่งชาติ 
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 สรุปองค์ความรู้ของ คณะอนุกรรมการ UI Green Metric 
ระดับคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง : Fast Collaborate Document Numbering 
        (การออกเลขที่ทะเบียนหนังสือส่ง) 

ผู้จัดท า นางสาวธิฐิมาพร  ศรวิเศษ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ        ด้านการบริหารจัดการ 
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งานสารบรรณ  สั งกั ด
ส านักงานคณบดี  คณะเทคโนโลยี
และการจั ดการ อุตสาหกรรม 
มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอม
เกล้าพระนครเหนือ  วิทยาเขต
ป ร า จี น บุ รี   มี ห น้ า ที่ ดู แ ล                   
และควบคุมเอกสารหนังสือราชการ 
ต่าง ๆ  ลงทะเบียนรับเข้าเอกสาร  
อ อ ก เ ล ข ที่ ห นั ง สื อ ส่ ง ภ า ย ใ น
ภายนอก  โดยวิธีการเขียนด้วยมือ
ลงในเล่มทะเบียนหนังสือ         ซ่ึง
ปัญหาที่พบเบื้องต้นจากการใช้วิธีนี้  
คื อ ก า ร ค ว า ม ล่ า ช้ า                        
ใ น ก ร ณี อ อก เ ล ข ที่ ห นั ง สื อ ส่ ง              
ทุ กหน่ วยงานต้ องมาขอ เลขที่              
ยังงานสารบรรณโดยตรง ซึ่งอาจ
เกิ ด ค ว ามซ้ า ซ้ อนและ ไม่ เ ป็ น
ปั จ จุ บั น ข อ ง เ ล ข ที่ ห นั ง สื อ  
เนื่ องจากผู้ ขอเลขที่หนังสือนั้น        
กรอกข้อมูลไม่ครบถ้วน 
 
 ดังนั้น จึงได้น า Google 
Sheet มาใช้ในการพัฒนาการ
ปฏิบัติ ง านของงานสารบรรณ            
ให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้น ผู้ที่ขอออก
เลขที่หนังสือส่งสามารถเข้าระบบ
กรอกข้อมูลและรายละเอียดได้ด้วย
ต น เ อ ง  ส ะ ด ว ก ร ว ด เ ร็ ว



  
สรุปองค์ความรูค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เรื่อง  เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application for Education 
ผู้จัดท า รศ.วัชรชัย   ภุมรินทร์ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อน ำระบบ Google Application for Education มำใช้พัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพยิ่งขึ้น 
 

บทสรุปองค์ความรู้  แนวคิดในกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบเดิมท่ีสืบทอดกันมำจะเป็นกำรยึดผู้สอนเป็นศูนย์กลำง  (Teacher-centered) โดยผู้สอนเป็นผู้
ก ำหนดเน้ือหำและวิธีกำรเรียนกำรสอนเอง ซ่ึงส่วนใหญ่ก็เป็นเพียงกำรบรรยำยหน้ำชั้นเรียนเท่ำน้ัน  ซ่ึงนักกำรศึกษำเชื่อว่ำแนวคิดดังกล่ำวไม่ได้เอื้อต่อเกิดกำร
พัฒนำผู้เรียนอย่ำงแท้จริง เพรำะไม่ใช่วิธีกำรท่ีตอบสนองต่อควำมต้องกำรหรือลักษณะของผู้เรียน กำรศึกษำควรให้ควำมส ำคัญกับ  “กำรเรียนรู้” มำกกว่ำ    
“กำรสอน” 
 ดังน้ันกำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบท่ีเน้นผู้เรียนเป็นส ำคัญ (Student-centered )จึงเป็นกำรปฏิรูปกำรศึกษำในช่วงทศวรรษน้ี ท่ีเปลี่ยนมำยึดผู้เรียน
เป็นศูนย์กลำง และใช้ประโยชน์จำกเทคโนโลยีด้ำน IT มำช่วยพัฒนำกำรเรียนกำรสอนให้เกิดประสิทธิภำพสูงสุดโดยผ่ำน Google Application for Education 
เริ่มต้นเข้าใช้งานอย่างไร 

ใช้ Chrome Browser                 
username :  youname.l@xxxx.kmutnb.ac.th (ตัวอย่ำง : vacharachai.p@eng.kmutnb.ac.th)  
password :  xxxxxxxxxxx  เพื่อ log in ส ำหรับบุคลำกรผู้สอน KMUTNB 
พิมพ์ URL :   docs.kmutnb.ac.th หรือ 
                 drive.google.com  หรือ 
                 gmail.com   เพื่อเข้ำไปจัดกำรเรียนกำรสอนในฐำนะผู้สอนผ่ำน Google application 

 
 

ผู้สอนเข้ำไปท่ี Google Drive เพื่อ upload แผนกำรสอน, สื่อกำรสอน ต่ำงๆ มำไว้ใน drive เพื่อสำมำรถแชร์ให้กับนักศึกษำใน Classroom ได้ง่ำย 
การสร้าง Classroom 

1. ขณะท่ีอยู่บนหน้ำ page ของ Google Drive ให้เลือกคลิ๊กที่ Google App. อีกครั้ง แล้วคลิ๊ก More ก็จะเห็น Icon ของ Classroom คลิ๊กที่ 
Classroom และเลือก Teacherเพื่อเข้ำไปสร้ำงห้องเรียน 

 
 

 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/3 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 15 มีนาคม 2559 

เลือกใช้ Google application จากจุดน้ี 

 

ผู้สอน ผูเ้รียน 



  
สรุปองค์ความรูค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เรื่อง  เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application for Education 
ผู้จัดท า รศ.วัชรชัย   ภุมรินทร์ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

2. ใน Classroom บริเวณมุมขวำบนคลิ๊กที่เครื่องหมำยบวก(+) แล้วเลือก create classroom 
3. ผู้สอนใส่ชื่อ รำยวิชำ  ตอนท่ีเปิด รวมท้ังชื่อกลุ่มผู้เรียนได้ แล้วกด create ก็จะปรำกฏ Classroom พร้อม Class Code ขึ้น 
4. ผู้สอนสำมำรถเลือก Theme และ Upload Photo เพื่อสังเกตง่ำยในกรณีสอนหลำย Class ได้ด้วย 
5. ใน Classroom ให้เลือกคลิ๊กที่ invite เพื่อดึงนึกศึกษำท่ีลงทะเบียนในรำยวิชำให้มำอยู่ในclassroom ในกรณีท่ีทรำบรหัสนักศึกษำ อำจใช้กำร 

search หมำยเลขรหัสนักศึกษำเมื่อเจอให้เลือก select all  แล้วเลือก invite student รหัสปีท่ีเปิดสอนน้ัน ก็จะได้รำยชื่อนักศึกษำท่ีถูกเชิญได้
ท้ังหมด  
 

 
 
 

ส่วนที่ต้องแจ้งนักศึกษาท่ีลงทะเบียนในรายวิชา 
 1.ให้ขึ้นทะเบียน Gmail ใหม่ดังน้ี 
   e-mail ของนักศึกษา s5801062XXXXXX@email.kmutnb.ac.th 
   รหัสผ่ำนคือ s[หมำยเลขประจ ำตัวประชำชน 13 หลัก] ใหร้ีบเข้ำไปเปลี่ยนรหัสผ่ำนทันที 
 2. แจ้ง Class Code ของรำยวิชำใน Google Classroomให้นักศึกษำทรำบ 
 3. ผู้สอนสำมำรถ Search รหัสของนักศึกษำเพื่อ invite ให้เข้ำสู่ Classroom 
 4. ผู้เรียนสำมำรถ Log in ท่ีไหนก็ได้ รวมท้ังทำง smart phone เพียงแค่เพ่ิม account ใหม่เข้ำไปเท่ำน้ัน 
 

 
 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 2/3 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 15 มีนาคม 2559 



  
สรุปองค์ความรูค้ณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เรื่อง  เทคนิคการเรียนการสอนผ่าน Google Application for Education 
ผู้จัดท า รศ.วัชรชัย   ภุมรินทร์ 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 

 

การเตรียมความพร้อมส าหรับการเป็น Google Teacher 

1. จัดเตรียมส่ือกำรสอน ให้เป็นสื่อท่ีนักศึกษำสำมำรถเรียนรู้เองได้ง่ำย เช่น กำรท ำ File powerpoint ให้มีเสียงบรรยำย และภำพเขียนประกอบ ในรูป
วิดีโอ clip ได้โดยใช้ Software ประเภท capture หน้ำจอท้ังภำพและเสียง เช่น โปรแกรม FastStone Capture เป็นต้น โดยผู้สอนเพียงแต่มี
ไมโครโฟน และ/หรือ writing Pen และท ำคลิปเป็นตอนๆ อย่ำงชัดเจน 

2. จัดเตรียมแผนกำรเรียนกำรสอนแบบศึกษำล่วงหน้ำ และให้มีกิจกรรม Active learning ในชั้นเรียนอำจเป็น กำรถำมตอบในบทเรียน กำรทดลอง
ปฏิบัติ หรือ กำร Quiz เป็นต้น รวมถึงแจ้งกำรจัดแบ่งคะแนนเก็บในกิจกรรมท่ีพึงประสงค์ด้ำนต่ำงๆไว้อย่ำงชัดเจน 

3. ควรมีกำรท ำเฉลย ภำยในชั้น ท้ังกำรบ้ำน และ กำร Quiz  

4. ก ำหนดให้มีงำนท่ีก ำหนดให้ท ำท้ังงำนเดี่ยวและงำนกลุ่ม นอกชั้นเรียนเป็นระยะและแจ้ง Deadline กำรส่งใน Google Classroom อย่ำงชัดเจน  

5. ท้ังแผนกำรสอน วิดีโอคลิป เอกสำรค ำสอน เฉลยแบบฝึกหัด/Quiz สำมำรถทะยอย upload ขึ้นไปไว้ใน Google drive ได้ท้ังหมด ควรแปลง File 
words / powerpoint ให้เป็น PDF file จะดีกว่ำเพ่ือแก้ปัญหำ font ท่ีใช้อำจไม่ตรงกัน  

6. ท ำกำรแชร์เอกสำรท่ีต้องกำรไปยัง Google classroom โดยอำจก ำหนดให้ can edit หรือ เพียง can view ได้ โดยแจ้ง Link ท่ีแชร์ไว้ใน 
streamline ของ classroom เพื่อแจ้งให้นศ.ทรำบทุกครั้ง 

 
เปรียบเทียบผลการประเมินการเรียนการสอนโดยนักศึกษา 

                     ในแบบ Teacher Centered (2530-2549) กับ แบบ Student Centered (2550-2558) 
 

 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนสำมำรถแสวงหำควำมรู้ และพัฒนำควำมรู้ได้ตำมธรรมชำติและเต็มตำมศักยภำพของตนเอง รวมท้ังสนับสนุนให้มี กิจกรรมกำรฝึกและ
ปฏิบัติในชั้นเรียนเพื่อให้บรรลุเป้ำหมำยกำรผลิตนักศึกษำท่ีคิดเป็น ท ำเป็น ผ่ำน Google Application for Education 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 3/3 
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สรุปองค์ความรู้ของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

 

เรื่อง การเซ็นเซอร์รูปภาพ ด้วยโปรแกรม Line บนระบบปฏิบัติการ windows 
ผู้จัดท า นางสาวเชาวลี ตั้งศิริเสถียร 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 
   เพ่ือให้สามารถท าการเซ็นเซอร์รูปภาพด้วยตนเอง และลดภาระงานบุคลากรทางด้านกราฟิกลง 
บทสรุปองค์ความรู้ 
   การเซ็นเซอร์รูปภาพเฉพาะจุด เช่น เลขที่บัตรประชาชน ภาพที่ไม่ต้องการเปิดเผยใบหน้า และภาพข่าวอาชญากรรม เป็นต้น ซึ่ง
การท าภาพเซ็นเซอร์นั้น ส่วนใหญ่ต้องให้ผู้ที่ท างานด้านกราฟิกหรืองานเฉพาะทางเท่านั้น ท าให้เสียเวลาในการท างานมากขึ้น  ในที่นี้
จะใช้โปรแกรม Line ซึ่งเป็นโปรแกรมส าหรับ Chat ที่ใช้กันอย่างแพร่หลายมาใช้งาน ซึ่งโปรแกรมที่หลาย ๆ คนมองว่ามีประโยชน์แค่ 
Chat เท่านั้น แต่จริงๆแล้วตัวโปรแกรมมีประโยชน์มากกว่าที่ใครหลายคนคิดกัน 
วิธีการ :      
  1. เปิดรูปภาพที่ต้องการเซ็นเซอร์ 
  2. เปิดโปรแกรม Line และเลือกหน้าต่างสนทนาขึ้นมา 

  3. กดปุ่ม “จับภาพหน้าจอ”    คลิกเลือกรูปภาพที่เราต้องการ 

  4. กดปุ่ม “วาด”   จะแสดงแทปเครื่องมือเพ่ิมเติม 

  5. กดปุ่ม “ลายพิกเซล”   คลิกเลือกส่วนที่ต้องการเซ็นเซอร์ 

  6. กดปุ่ม “เสร็จแล้ว”   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ สามารลดภาระงานของบุคลากรด้านกราฟิกลง และใช้โปรแกรม Line ให้มีประโยชน์ในการท างานมากขึ้น 
 

กิจกรรม KM Sharing Day for Green University คร้ังท่ี 3 ออกคร้ังท่ี 1 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 12 มีนาคม 2559 

 



 
สรุปองค์ความรู้ของ ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

 

เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า บงกช ฟูตุ้ย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 
วัตถุประสงค์ 
          1.  เพื่อการจัดท ารายงานการประชุมมีความถูกต้อง ครบถ้วน  สมบูรณ์ ใช้เป็นหลักฐานอ้างอิงได้  
 2.  เพื่อแบ่งปันความรู้ ความเข้าใจในหลักการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
 
บทสรุปองค์ความรู้ 
          รายงานการประชุมเป็นหลักฐานที่เป็นลายลักษณ์อักษรเพื่อใช้ยืนยันและอ้างอิงเรื่องต่าง ๆ ที่ได้ตกลงกันในท่ีประชุม รายงาน
การประชุมจึงเป็นสิ่งที่ส าคัญยิ่ง เพราะเป็นการบันทึกข้อสั่งการ/ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะ และมติของที่ประชุม  เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง
น าไปปฏิบัติตามข้อตกลงของที่ประชุม  รายงานการประชุมที่มีประสิทธิภาพนั้น ผู้เขียนรายงานการประชุมจะต้องมีความรู้ ความ
เข้าใจ ในหลักการเขียนรายงานการประชุมเป็นอย่างดี และต้องอาศัยทักษะที่ส าคัญด้านอื่น เช่น ทักษะด้านการฟัง การสรุปจับ
ประเด็นส าคัญ การถอดภาษาพูดของแต่ละคนเป็นภาษาเขียน เป็นต้น  สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะท าให้รายงานการประชุมมีรูปแบบถูกต้อง
ตามหลักวิชาการ เนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน สมบูรณ์ ตรงตามมติที่ประชุมได้ตกลงไว้  
   
เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 

1. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนเรียงตามล าดับวาระการประชุม  
2. ใช้ภาษาราชการให้ถูกต้อง ชัดเจน  ไม่วกวน กระชับ ได้ใจความ สื่อความหมายให้ผู้อ่านเข้าใจได้ง่าย  
3. ผู้เขียนรายงานจะต้องมีเอกสารประกอบการประชุมที่ถูกต้อง สมบูรณ์ มีเนื้อหาตรงกับที่ใช้ในการประชุมจริง 
4. ไม่ควรน าค าพูดโต้แย้งของแต่ละคนมาเขียน ควรสรุปเอาเฉพาะประเด็นส าคัญ 
5. การจดหรือบันทึกการประชุมควรจดเฉพาะใจความส าคัญ ไมจ าเปนตองจดทุกค าพูด 
6. การเขียนรายงานการประชุมควรแปลงจากภาษาพูดให้เป็นภาษาเขียนที่เป็นทางการ 
7. ผู้เขียนรายงานการประชุมควรจะอยู่ร่วมประชุมตลอดเวลา เพราะจะได้มีข้อมูลประกอบการเขียนรายงานการประชุมที่

ครบถ้วน ถูกต้องและสมบูรณ์  จากฟังการพูด/เสนอแนะของกรรมการแต่ละคน 
8. การเขียนรายงานการประชุมควรเขียนให้ถูกต้องตรงตามมติ ในที่ประชุมและตามความเป็นจริง ไม่ควรเขียนโดย

สอดแทรกความรู้สึกของตนเอง 
9. ควรแยกประเด็นส าคัญของผู้ที่ประชุมเสนอมาให้ชัดเจน  จะได้ไม่เกิดความสับสน  
10. ถ้าข้อมูลเป็นจ านวนเงิน  สถิติ  ควรเขียนให้ถูกต้อง  ชัดเจน เรียงเป็นล าดับ 
11. ใช้การบันทึกเสียงช่วยในการจดรายละเอียดการประชุม 
12. เลขานุการที่ประชุมควรสรุปมติให้ที่ประชุมทราบทันที 
13. ผู้เขียนรายงานการประชุมควรศึกษาหาความรู้จากตัวอย่างการเขียนรายงานการประชุมจากผู้มีประสบการณ์ 

 
ประโยชน์ทีไ่ด้รับ          

- บุคลากรมีความเข้าใจในหลักการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
- ได้รายงานการประชุมที่มีเนื้อหาถูกต้อง ครบถ้วน น าไปใช้อ้างอิงหรือยืนยันได้ 
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สรุปองค์ความรู้ของ ส านักพัฒนาเทคโนโลยีเพื่ออุตสาหกรรม 

 

เรื่อง เทคนิคการเขียนรายงานการประชุมให้มีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า บงกช ฟูตุ้ย 

วันทีน่ าเสนอ 24 มิถุนายน 2559 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน       ด้านวิจัยและบริการวิชาการ       ด้านการบริหารจัดการ 
 
 

ข้อเสนอแนะจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (เพิ่มเติม) 

1. ควรใส่รายละเอียดขององค์ประกอบให้ครบถ้วนและถูกต้อง เช่น 
- ชื่อ – นามสกุล ให้ใส่ค าน าหน้าชื่อ นาย/นาง/นางสาว/ต าแหน่งทางวิชาการ  (ควรหาข้อมูลบุคคลให้ถูกต้อง) 
- ผู้ไมม่าประชุม  (ถ้ามี)  ให้ระบุสาเหตุที่ไม่สามารถเข้าประชุมได้  ไว้ท้ายชื่อ 
- ผู้เข้าร่วมประชุม (ถ้ามี) ให้พิมพ์ชื่อ-นามสกุล  ต าแหน่ง หรือต้นสังกัด ไว้ท้ายชื่อ 
- เปิดประชุม       เวลา  09.00  น.       ปิดการประชุม      เวลา  11.20 น. 

2. เตรียมเอกสารประกอบการประชุมให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน ตรงตามวาระที่ประชุม 
3. รายงานการประชุมที่ดีเป็นผลจากการเตรียมการประชุมที่ดี  และจะต้องมีการท างานเป็นทีมท่ีดี 
4. วาระแจ้งเพื่อทราบ ถ้าเป็นเรื่องที่บรรจุในวาระ ควรสรุปสาระส าคัญของเรื่อง (ที่มาของเรื่อง) ให้ขึ้นต้นว่า  ตามท่ี..... ให้ฝ่าย

เลขานุการแจ้ง การเขียนรายงานการประชุมไม่ควรระบุว่าฝ่ายเลขาแจ้ง แต่เรื่องแจ้งเพ่ือทราบที่ไม่ได้บรรจุในวาระ  จะต้อง
บันทึกว่าใครเป็นผู้แจ้ง เรื่องอะไร ที่ไหน เมื่อไร ในรายงานการประชุมให้ขัดเจน 

5. ถ้าเป็นเรื่องการรายงานผลการด าเนินงานในโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ  ให้เขียนในลักษณะของการรายงานผลการ
ปฏิบัติงาน ความคืบหน้าของผลงาน รายงานปัญหา/อุปสรรคในการด าเนินงานนั้น ๆ  

6. ผู้มีหน้าที่จัดท ารายงานการประชุมจะต้องเป็นคนไฝ่รู้ เรียนรู้และพัฒนาตนเองตลอดเวลา อย่ารู้แต่งานของตนเอง ต้องรู้เขา รู้
เรา รู้หน้า รู้หลัง เป็นคนรอบรู้ 

7. รายงานการประชุมที่ดี ต้องมีข้อมูลถูกต้อง เที่ยงตรง ชัดเจน เป็นการเขียนรายงานการประชุมเชิงบวก 
8. ในกรณีได้รับมอบหมายจาก ผู้อ านวยการ (ประธานที่ประชุม) ให้ไปประชุมแทน ให้ผู้จัดท ารายงานการประชุมบันทึกใน

รายงานว่า ประธานติดธุระ (ระบุ...) จึงมอบให้ (ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง) เป็นประธานแทน 
9. ควรหาตัวอย่างรายงานการประชุมที่ดีไว้ดูเป็นแนวทางในการจัดท ารายงานการประชุม เช่น ของคณะกรรมการนโยบายและ

แผนของมหาวิทยาลัย รูปแบบควรใช้ของส านักนายกรัฐมนตรี 
10. ปัญหาที่พบในการจัดท ารายงานการประชุม 

- คนเขียนรายงานไม่รู้จะจับประเด็นอะไรมาสรุป 
- การแปลงจากภาษาพูดมาเป็นภาษาเขียนทางราชการ 

 
สิ่งส าคัญในการจัดท ารายงานการประชุม คือ การจัดระเบียบวาระการประชุม ต้องมีความเข้าใจก่อนว่าเรื่องที่น าเข้าประชุม 
ต้องการอะไร จึงสรุปมติได้ตรงตามท่ีต้องการ  ให้ยึดหลัก 5 W  1 H 
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                       การพฒันาวตัถุดบิในท้องถิน่ เพือ่มาใช้ในระบบอุตสาหกรรมเซรามิกส์และ 
                     วตัถุดบิในการเรียนการสอนสาขาวชิาออกแบบเซรามิกส์ 

 

ดร.สมใจ    มะหมีน                                         คณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ   มหาวิทยาลยัเทคโนโลยพีระจอมเกลา้พระนครเหนือ  กรุงเทพฯ 

บทคดัย่อ 
 งานวิจัยในครั้งน้ีมีวัตถุประสงค์เพื่อศึกษาวัตถุดิบจากแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มาใช้ในการทดลองวัตถุดิบที่ ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมเซรามิกส์           
เพื่อออกแบบผลงานต้นแบบที่สามารถเป็นสื่อในการเรียนการสอนและเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์แบบบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดให้เกิดความยังยืน 
 การพัฒนาวัตถุดิบที่ผลิตเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ซ่ึงเป็นแหล่งเครื่องปั้นดินเผาที่มีช่ือเสียงและ  เป็นเอกลักษ ณ์เป็นที่รู้จักตั้งแ ต่อดีตจนถึงปัจจุบัน ผู้วิจัยได้เล็งเห็นความส าคัญ ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่ม
ช่องทาง ในการตลาดและยังส่งผลให้เกิดความยังยืนในแนวทางการพัฒนาชุมชน ผลในการทดลองวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุนมี ดินท้ องนา (ดินสามโคก ) ร้อยละ 70 ด าสุราษฎร์ ร้อยละ 20 ทัลคัม  ร้อยละ 3 ซิลิกา ร้อยละ 7 
คุณสมบัติสามารถขึ้นรูปด้วยแป้นหนุมได้ดี เน้ือละเอียด ทนความร้อนได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส และวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยการหล่อด้วยแม่พิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมเซรามิกส์ ดินท้องนา (ดินสามโคก ) ร้อยละ 70 ด าขาว ร้อยละ 20 
ทัลคัม ร้อยละ 3 ซิลิกา ร้อยละ 7 คุณสมบัติสามารถหล่อขึ้นรูปได้ดี มีเน้ือละเอียดทนความร้อนได้ถึง 1,200 องศาเซลเซียส สามารถใช้เป็นแนวทางในการบูรณาการงานเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เป็นวัตถุดิบที่ใช้ได้ในเชิงอุตสาหกรรม เซรา
มิกส์ เป็นประโยชน์ในการบูรณาการการเรียนการสอนในสาขาออกแบบเซรามิกส์ และเป็นวัตถุดิบที่มีต้นทุนในการผลิตที่ต่ าลง เหมาะส าหรับการน ามาใช้ส่ือการเรียนการสอนได้อย่างเหมาะสม 
 ผลจากการทอลอง มีวัตถุดิบสองชนิดด้วยกัน 1) วัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน 2) วัตถุดิบที่ใช้ในการหล่อด้วยแม่พิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมเซรามิกส์  ในการทดลองทั้งหมดใช้อุณหภูมิ 800, 1100, 1200 องศาเซลเซียส 
จากผลการทดลอง สามารถน ามาขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ต้นแบบได้ทั้ง 5 รูปแบบ จ านวน 10 ชิ้น และผลิตภัณฑ์ต้นแบบสามารถเป็นแนวทางในการพัฒนาบูรณาการศิลปวัฒนธรรมเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี  

 
บทน า 

 เครื่องปั้นดินเผาในประเทศไทยมีการพัฒนาอย่างต่อเน่ือง ดังได้ปรากฏร่องรอยของมนุษย์ ที่อาศัยอยู่ตลอดจนมรดกทางวัฒนธรรมที่มีอายุนา นนับหม่ืนปีในดินแดนแห่งน้ี เครื่องปั้นดินเผาถือเป็นมรดกทางศิลปวัฒนธรรม ที่
เก่าแก่ของไทยที่มีลักษณะโดดเด่นเป็นของตนเอง และมีพัฒนาการ ในสังคมไทยสืบทอดตลอดมา อย่างเช่น เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดที่มีการพัฒนามาตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบันได้มีชื่อว่าเป็นภูมิปัญญา ที่มีความงดงามอย่างมาก ทั้งยังเป็น
เอกลัษณ์เฉพาะของชุมชนเกาะเกร็ด ซ่ึงการท าเครื่องปั้นดินเผาของชาวรามัญที่เกาะเกร็ดคือ เครื่องปั้นนดิ นเผาแบบไม่เคลือบ (Earthenware) ที่มีลักษณ์พิเศษที่น่าสนใจคือ ลักษณะที่มีรูปแบบและกรรมวิธีในการผลิตที่เป็นเอกลักษณ์
เฉพาะและอาจเป็นต้นแบบของ “หม้อน้ ามอญ ”(วิบูลย์ ลี้สุวรรณ . 2539 : 21) เกาะเกร็ดที่เคยเป็นแหล่งภาชนะดินเผาใช้ในชีวิตประจ าวันป้อนให้ผู้บริโภคอย่าง แพร่หลายในหลายๆ จังหวัดในภาคกลางก่อนยุคพลาสติกและสินค้า
อุตสาหกรรมจะเฟื่องฟู ขณะที่ผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาหลายชนิดเลิกผลิต ด้วยอาจไม่ทนสู้กับผลิตภัณฑ์จากสินค้าอุตสาหกรรมได้ และด้วยเหตุที่ว่า ความนิยมในการใช้เครื่องปั้นดินเผาน้อยลง วัตถุดิบในการท าเครื่องปั้ นดินเผาหาอยาก
ราคาแพงขึ้นมาก นอกจากน้ี     ในการท าเครื่องปั้นดินเผามีกระบวนการหลายขั้นตอนต้องใช้ความอดทนและฝีมือในการผลิตอย่างมาก จึงท าให้วิถีชีวิตของคนในชุมชนเปลี่ยนไปท างานอย่างอ่ืน เช่น ข้าราชการ รับจ้าง ท าสวน ค้าขาย เป็น
ต้น 
 ด้วยเหตุน้ีผู้วิจัยได้เล็งเ ห็นความส าคัญในการพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้อยู่ในแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ที่ เป็นที่ต้องการของผู้บริโภค ตลอดจนเป็นวัตถุดิบในเชิง
อุตสาหกรรมเซรามิกส์มียังมีผู้นิยม และสามารถน ามาเป็นสื่อในการเรียนรู้และพัฒนาการเรียนการสอนในสาขาออกแบบเซรามิกส์ ที่มีต้นทุนในการผลิตที่มีราคาสูง ในการพัฒนาจะช่วยลดต้นทุนในการผลิตและการพัฒนาออกแบบเซรา
มิกส์ ที่เป็นประโยชน์ทั้งชุมชนเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี ที่สามารถน าวัตถุดิบที่มีการพัฒนามาเพิ่มคุณภาพของผลิตภัณฑ์และเป็นการบูรณาการศิลปวัฒนธรรมให้ยังคงอยู่ ในเชิงอุตสาหกรรม  เซรามิกส์และในการเรียนการ
สอนสาขาออกแบบเซรามิกส์ จะได้วัตถุดิบที่มีราคาถูกลง สามารถเป็นสื่อในการเรียนรู้ที่ดีไปใช้ในการพัฒนาตนเอง  
 การวิจัยในครั้งน้ีผู้วิจัย ได้เลือกแหล่งกรณีศึกษาจากแหล่งเครื่องปั้น ดินเผาเกาะเกร็ดที่มีช่ือเสียง ซ่ึงเป็นแหล่งผลิตที่อยู่ใกล้กับสถาบัณที่ผู้วิจัยปฏิบัติงานอยู่ และสามารถน ามาบูรณาการกับการเรียนการสอนได้อย่างดีและเป็น
ประโยชน์ได้หลายๆฝ่าย ในการวิจัยครั้งน้ี น าวัตถุดิบเดียวจากแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี เป็นหลั ก และศึกษาหาวัตถุดิบที่มีอยู่ในท้องถิ่นมาใช้ในการทดลอง อาจมีวัตถุดิบจากแหล่งอ่ืน    มาช่วยในการทดลองเพื่อให้มี
คุณภาพมากยิ่งขึ้น วัตถุดิบที่ได้ต้องมีคุณสมบัติที่ดี เผาในอุณหภูมิ 800, 1100-1200 องศาเซลเซียส และมีการออกแบบชิ้นงานต้นแบบ 5 รูปแบบ 10 ชิ้น เพื่อทดสอบผลการทดลองในคร้งน้ี และเป็นแนวทางในการพัฒนาผลิตภัณฑ์
เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ดได้อีกด้วย 

วธิีการทดลอง 
  เพื่อศึกษาวัตถุดิบจากแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวัดนนทบุรี มา
ใช้ในการทดลอง  ผู้วิจัยได้ลงพื้นที่ส ารวจแหล่งเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด จังหวด
นนทบุรี วัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด เป็นดินเหนียวโดยทั่วไปจะ
ใช้ดินเหนียวท้องนา หรือดินเหนียวที่มีอยู่ทั่วไปบริเวณที่ราบลุ่มแม่น้ า ส าหรับแหล่งดิน
เหนียวคุณภาพดี แต่เดิมใช้ดิ นเหนียวในพื้นที่แต่ปัจจุบันต้องซ้ือดินเหนียวจากอ าเภอ
สามโคก จังหวัดปทุมธานี ซ่ึงซ้ือขายกันเป็นล าเรือ ราคาล าละ 3,500 –  4,000 บาท 
ซ่ึงเป็นดินเหนียวที่มีเน้ือละเอียด มีทรายและเศษวัสดุอ่ืนๆ ปนอยู่น้อย จึงท าให้ไม่
เสียเวลากรองเอาสิ่งเจือปนออกสามารถเผาในอุณหภูมิ 800 – 900 องศาเซลเซียส แต่
ในการวิจัยในครั้งน้ีต้องการพัฒนาวัตถุดิบที่สามารถเผาในอุณหภูมิ 800, 1,200 องศา
เซลเซียส จึงมีการศึกษาวัตถุดิบที่สามารถน ามาทดลอง ให้วัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น
สามารถเผาในอุณหภูมิ 1,200 องศาเซลเซียส จากการศึกษาของผู้วิจัยได้สรุปส่วนผสม
ทีเ่หมาะมีดังน้ี 1) ดินเหนียว (อ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี ) 2)ทรายละเอียด   3)
ขี้เถ้าแกลบ 4)ดินด าสุราษฎร์  โดยใช้สูตร สามเหลี่ยม เป็นสูตรที่ใช้ก าหนดสัดส่วน มี
การทดลอง 36 จุด เพื่อค้นหาส่วนผสมที่เหมาะสม ต่อการพัฒนาผลิตภัณฑ์ มีดังน้ี A : 
ดินท้องเหนียวสามโคก,  B : ทรายละเอียด ขี้เถ้าแกลบ 4 ต่อ 1, C : ดินด าสุราษฎร์  
 

สรุปผลการทดลองและวจิารณ์ผล  

การพัฒนาวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมเซรามิกส์  
เพื่อศึกษาหาแนวทางในการพัฒนาวัตถุดิบที่เหมาะสม มาทดลองวัตถุดิบที่มีในท้องถิ่น  สามารถพัฒนาหาอัตราผสมที่
เหมาะสมของวัตถุดิบที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน และการหล่อด้วยแม่พิมพ์ในเชิงอุตสาหกรรมเซรามิกส์  พบว่าส่วน
ของเน้ือดินที่ใช้ในการขึ้นรูปด้วยแป้นหมุน โดยใช้ทฤษฎีสามเหลี่ยมสูตรที่ 9 มีส่วนผสม มีดังน้ี 

- ดินเหนียว(ดินอ าเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี) ร้อยละ   70 
- ดินด าสุราษฎร์ร้อยละ  20  
- ทรายละเอียดร้อยละ   7.5 
- ขี้เถ้าแกลบร้อยละ   2.5 

เป็นอัตราส่วนที่สามารถขึ้นด้วยแป้นหมุนได้เป็นอย่างดีลักษณะเน้ือดินมีเน้ือละเอีย ดสามารถตกแต่ง
ลวดลายและเทคนิคได้  ลักษณะสีเน้ือดินหลังเผา มีเอกลักษณ์เฉพ าะตัวของเน้ือดินเดิม ซ้ึงสามารถ เผาในอุณหภูมิ 
1,200 องศาเซลเซียส ท าให้ลักษณะของเน้ือดินมีความแข็งแรงมากขึ้น เหมาะสมกับการน ามาเป็นสื่อการเรียนการ
สอนสาขาวิชาเซรามิกส์ และเป็นแนวทางในการพัฒนารูปแบบของผลิตภัณฑ์เครื่องปั้นดินเผาเกาะเกร็ด ที่มีคุณภาพ
สามารถพัฒนาเป็นภาชนะใส่อาหาร และด้วยความแข็งแรงของเน้ือดินท าให้การขนส่งมีความปลอดภัย ต่อผู้บริโภค 
เพาะเน้ือดินเดิมมีความเปาะบางต่อการขนส่งท าให้การเลือกซ้ือผลิตภัณฑ์มีความกังวนต่อความเสียหาย  

 

แนวทางในการออกแบบและการพฒันาผลติภณัฑ์ชุมชน 
 การพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ด ท่ีผ่านมารูปแบบผลิตภณัฑมี์ขอ้จ ากดั
มากมายในการพฒันาท าใหผู้ผ้ลิตไม่มีทางเลือกในการผลิต เม่ือมีการพฒันาเน้ือดิน ผูว้ิจยัไดพ้ฒันา
แนวทางในการพฒันาผลิตภณัฑเ์คร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ด จากคุณสมบติัของวตัถุดิบที่ผูวิจยัไดพ้ฒันา
สามารถเพื่อการใชง้านในการออกแบบ อยา่งเช่น ชุดน ้าชา ชุดกาแฟ หรือโครมไฟ ซ้ึงเป็นทางเลือก
ใหก้บัผูบ้ริโภค ท่ีมีความตอ้งการของตกแต่งบา้นท่ีสามารถใหง้านได ้เป็นการเพิ่มกลุ่มผูบ้ริโภคใหก้บั
ผูผ้ลิตเคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ด และใชเ้ป็นส่ือในการเรียนการสอนสาขาวิชาออกแบบเซรามิกส์ 
 แนวทางในการพฒันาเพื่อตอ้งการบูรณาการศิลปวฒันธรรมเคร่ืองป้ันดินเผาเกาะเกร็ด
จงัหวดันนทบุรี ซ่ึงเป็นการบริการวิชาการกบัชุมชนที่ตอ้งการรักษาเอกลกัษณ์ของชาติใหย้งัคงอยูแ่ละ
มีการพฒันาใหเ้กิดความยงัยนื อีกทั้งเป็นการบูรณาการกบัการเรียนการสอนใหเ้กิดประโยชน์กบั
ชุมชน ที่ตอ้งการใหเ้ยาวชนคนรุ่นใหม่มองเห็นถึงวฒัณธรรมที่ควรอนุรักษ ์และตระหนกัถึงแนวทาง
ในการบูรณาการที่ตอ้งสอดคลอ้งกบัเทคโนโลยทีี่มีการเปลี่ยนแปลงอยา่งรวดเร็ว  
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