


ก ำหนดกำร 
กิจกรรม “KM Sharing Day โ0แ8  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0  

วันศุกรท์ี่ 6 กรกฎำคม โ56แ 
ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อำคำรนวมินทรรำชินี  มจพ. 

ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ ึ * * 
 

08.00 – 08.โ0 น.  ลงทะเบียนละรบัเอกสำร ิพร้อมรับอำหำรวำงี  
 

08.โ0 – 0้.00 น.  ตลำดนัด Show & Share : Mee Dee Ma Show รอบที่ แ 
 

0้.00 – 0้.ใ0 น.  พิธีเปิดงำนกิจกรรมวันลกเปลี่ยนเรียนรู ้“KM Sharing Day 2018  :  Creating &  

    Developing for KMUTNB 4.0 
 

0้.ใ0 – 0้.40 น.  Show & Share เกียรติยศ จำกอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

    ิหลังกจิกรรม Show & Share เกียรติยศ คณะผู้บริหำรเย่ียมชมตลำดนัด Show & Share :  

    Mee Dee Ma Show รอบท่ี โี 
 

0้.40 – แแ.แ0 น.  กิจกรรม Show & Share เวทีลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ แ   
    ิFBSA/TGGS/OP/BID/ICIT/ITED/ARTS/STRI/SCI) 
 

แแ.แ0 – แใ.00 น.  ตลำดนัด Show & Share : Mee Dee Ma Show รอบที่ ใ 

        ิพร้อมพักรับประทำนอำหำรกลำงวัน - บริกำรอำหำรกลองภำยในงำนี 
 

แใ.00 – แ5.00 น.  กิจกรรม Show & Share เวทีลกเปลี่ยนเรียนรู้ รอบที่ โ ิพร้อมรับอำหำรวำงี 
   ิGRAD/SciEE/LIB/TFII/EAT/IC/FTE/CIT) 
 

แ5.00 – แ6.00 น.  ประกำศผลกำรประกวดกิจกรรมลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
   พิธีปิดกิจกรรม “วันลกเปลี่ยนเรียนรู้ “KM Sharing Day 2018  :  Creating &  
    Developing for KMUTNB 4.0 

                  

 

ชื่อยอสวนงำน  
 1. AGRO - คณะอุตสำหกรรมเกษตร ิมจพ.ปรำจีนบุร)ี  14. ICIT - ส ำนักคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยสีำรสนเทศ      

 2. ARCHD - คณะสถำปัตยกรรมละกำรออกบบ   15. IT - คณะเทคโนโลยสีำรสนเทศ 

 3. ARTS - คณะศลิปศำสตร์ประยุกต ์  16. ITDI - ส ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพืไออุตสำหกรรม 

 4. BID - คณะพัฒนำธุรกิจละอตุสำหกรรม    17. ITED - ส ำนักพัฒนำเทคนิคศกึษำ 
 5. CIT - วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม  18. LIB - ส ำนักหอสมุดกลำง 
 6. EAT - คณะวิศวกรรมศำสตร์ละเทคโนโลยี ิมจพ.ระยองี       19. OP - ส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 7. ENG - คณะวิศวกรรมศำสตร ์  20. SCI - คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต ์

 8. FBA - คณะบริหำรธุรกิจ                 21. SciEE - คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนละสิไงวดล้อม ิมจพ.ระยองี 
 9. FBSA - คณะบริหำรธรุกิจละอุตสำหกรรมบริกำร ิมจพ.ปรำจีนบุรีี 22. STRI - ส ำนักวิจัยวิทยำศำสตร์ละเทคโนโลย ี

 10. FITM - คณะเทคโนโลยีละกำรจัดกำรอุตสำหกรรม ิมจพ.ปรำจีนบุร)ี  23. TFII - สถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยไีทย-ฝรัไงเศส 

 11. FTE - คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม   24. TGDE - สถำบันสหกิจศึกษำละพัฒนำสืไออิเลใกทรอนิกส์ไทย-เยอรมัน 

 12. GRAD - บัณฑิตวิทยำลัย  25. TGGS - บัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำตสิิรินธร ไทย-เยอรมัน 

 13. IC - วิทยำลัยนำนำชำต ิ  



                                                  

 

 กิจกรรม Show & Share : เวทีลกเปลี่ยนเรียนรู ้ 

ในวันศุกร์ที ่ 6  กรกฎำคม  โ561 

ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อำคำรนวมินทรรำชินี 
(องค์ควำมรู้ที่น ำเสนอมีทั งหมด จ ำนวน 18 เร่ือง) 

 

ล ำดับที ่ ประเภทองค์ควำมรู้ สวนงำน/เวลำ หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้ถำยทอดองค์ควำมรู้ 
08.โ0 - 09.00 น.  เยี่ยมชมตลำดนัด Mee Dee Ma Show รอบที่ 1 

09.40 - แ0.00 น.  เยี่ยมชมตลำดนัด Mee Dee Ma Show รอบที่ 2 ิเฉพำะคณะผู้บริหำรี 

1 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
FBSA 

09.4เ - เ้.5เ น. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกอยำงมีประสิทธิภำพ 
นำงสำวอำรียำ 
รุงเรืองพิพัฒน์ 

2 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
TGGS 

เ้.5เ - 10.0เ น. ข้อมูลครภุัณฑ์สดงผลด้วยระบบ QR Code นำยฐิตินันท์ อึ งตระกลู 

3 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
OP 

10.0เ - แเ.1เ น. งำนพิธีกรภำคภำษำอังกฤษ 
นำงเพใญพิชชำ 
พลชำติ เดวสิ 

4 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
BID 

แเ.1เ - แเ.2เ น. 
กำรประยุกต์฿ช้อพพลิเคชัไน plickers เพืไอกำรเรยีน 
กำรสอน 

อ.ชิตษณุ  ภักดีวำนิช 

5 
ด้ำนวิจยั เทคโนโลยีละ

นวัตกรรม 

ICIT 
แเ.2เ - แเ.3เ น. 

เทคนิคกำร฿ช้ PowerPoint สร้ำง Motion Infographic 
เพืไอกำรน ำเสนองำน฿นยุค ไ.เ 

นำงสำวธัญญมำศ สิงหรำ 

6 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ITED 

แเ.3เ - แเ.4เ น. 
ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ เพืไอพัฒนำคุณภำพก ำลังคน
ภำคอุตสำหกรรมกำรทองเทีไยวไทย ยุค ไ.เ 

ดร.ผะอบ พวงน้อย 

7 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
ARTS 

แเ.4เ - แเ.5เ น. 
รูปบบกำรเรียนรู้บบชวยเพืไอนผำนสืไอกำรเรยีนกำรสอน 
Online 

ผศ.ดร.วรกมล วิเศษศร ี

8 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
STRI 

แเ.5เ - แ1.0เ น. 

กำรตอยอดงำนประจ ำสูงำนวิจัย: กำรสะสมองค์ควำมรู้จำก
กำร฿ห้บริกำรเครืไองมือ เพืไอน ำไปก้ปัญหำละพัฒนำกำร
฿ห้บริกำร 

นำยไกรสุข บุญประดิษฐ ์

9 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
SCI 

แ1.0เ - แแ.แเ น. 

ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรภำษำอังกฤษเป็นภำษำทีไสอง 
ิProgress of the English as Second Language, ESL, 
Program) 

ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ 

แแ.แ0 - แใ.00 น.  เยี่ยมชมตลำดนัด Mee Dee Ma Show รอบที่ 3 + พักรับประทำนอำหำรกลำงวัน 

10 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
GRAD 

แ3.0เ - แ3.1เ น. 
เทคนิคกำรสร้ำงบบฟอร์มงำย ๆ ด้วย PDF  
Adobe Acrobat ็.เ 

นำงสำวรุงนภำ พันธุ์เอก 

11 
ด้ำนวิจยั เทคโนโลยีละ

นวัตกรรม 

SciEE  
แใ.1เ - แใ.2เ น. 

นวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจจับสำรอำหำรเพืไอพัฒนำ
ผลิตภณัฑ์ก้วน  ำอัจฉริยะ 

อ.ดร.ณัทเดชำธร 
พวงเงินมำก 

12 
ด้ำนวิจยั เทคโนโลยีละ

นวัตกรรม 

LIB 
แใ.2เ - แใ.3เ น. ยืมงำย ๆ บริกำรด้วยตนเอง ิSelf Check Service) นำยกิตตินันท์  ธิติมำพงศ ์

13 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
TFII 

แใ.3เ - แใ.4เ น. กำรเตรียมสำรเคมี KSCN เ.แM นำยอดิศร ระดิไงหิน 

14 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
EAT 

แใ.4เ - แใ.5เ น. 
กำรบริหำรกำรจดักำรโครงกำร TSAE Aoto Challenge 
Student Formula 2018 

นำยกชกร อำจอำษำ 

15 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
IC 

แใ.5เ - แ4.0เ น. 
กลยุทธ์กำรบริหำรจดักำรกำรสอบเพืไอลดปัญหำกำรทุจริต
฿นกำรสอบของนักศึกษำ  นำงสำวอัจฉรียำ  รอบกิจ 

16 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
FTE 

แ4.0เ - แไ.1เ น. รูปบบกำรเรียนกำรสอน MIAPCED ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรสีมพันธ์ุ 

17 ด้ำนกำรเรียนกำรสอน 
CIT 

แไ.แเ - แไ.2เ น. สอนอยำงไร฿หเ้หมำะกับเดใก฿นยุค ไ.เ 
ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ 

เตียวงศ์สมบัต ิ

แ่ 
ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร 
FBA 

แไ.2เ - แไ.ใเ น. 
กำร฿ช้โปรกรมเทรดหุ้นจ ำลอง ิClick2Win) ส ำหรับ
มือ฿หมด้วย Smart Phone ละ Tablet 

อ.ดร.อนุชำ ถำพยอม 

 



 ตลำดนัด Mee Dee Ma Show : บอร์ดนิทรรศกำร หน้ำ 1/2 
 

 ตลำดนัด Mee Dee Ma Show : บอร์ดนิทรรศกำร  
ในวันศุกร์ที่  6  มิถุนำยน  โ561 

ณ  หอประชุมเบญจรัตน์  อำคำรนวมินทรรำชินี 
(องค์ควำมรู้ที่น ำเสนอมีทั งหมด จ ำนวน 19 เร่ือง) 

 

 

ล ำดับที ่ ประเภทองค์ควำมรู้ สวนงำน หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้ถำยทอดองค์ควำมรู้ 

1 กำรเรียนกำรสอน AGRO เทคนิคกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสงำวงศ ์

นำงอุษำ พิลึกดีเดช 
น.ส.รัชนีวรรณ ตั งเกียรติศิริ 

2 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร ARTS เรืไองทีไต้องรู้กอนจัดซื อ/จัดจ้ำง นำงวนัศิริ เจำตระกูล 

ใ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร BID วิธีกำร฿นกำรลด฿ช้กระดำษโดย Google Form” อ.อดิศักดิ์ วรพิวุฒิ 

ไ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร CIT ถอดรหัสกำรเขียนข้อเสนอโครงกำร 
รศ.ดร.เชษฐวุฒิ ภูมิพิพัฒน์

พงศ์ 

5 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร EAT 
กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสหกิจศึกษำส ำหรับคณะ/
สำขำวชิำอยู฿นภำคอุตสำหกรรม 

นำงสำวศิริญำ นำคำวงศ ์

ๆ กำรเรียนกำรสอน ENG ต้มย ำ LAB รวม นำยธนภัทร พุทธศร ี

็ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร FBAS 
กำรติดตำมข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร ของคณะฯ  
฿นรูปบบ ไ.เ 

นำงสำวปำริฉัตร บุญมำ 

่ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร GRAD เทคนิคกำรท ำ Label เลขครุภัณฑ์ นำงสำวชิดชญำ ซลิ ว 

้ กำรเรียนกำรสอน IC 
กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสูกำรปฏิบัตสิหกิจ
ศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ พร้อมก้ำวสูองค์กรระดับ
สำกล  

นำงสำวอัจฉรียำ รอบกิจ 

แเ 
กำรวิจัย เทคโนโลยี 

ละนวัตกรรม 
ICIT กู้รหัส Wifi งำยๆ ค ใ คลิก !!! นำงสำวทปีพรัตน์ ซอๆึง 

แแ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร ITDI 
กำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจเพืไอขอรับเชใคจำก
หนวยงำนภำยนอก 

นำงสำวนิตยำ รุงเรือง 

แ2 
กำรวิจัย เทคโนโลยี 

ละนวัตกรรม 
ITED 

กำรจัดท ำนำมบตัรประชำสัมพนัธ์สืไอรวมกับ
เทคโนโลยีควำมเปน็จริงเสริม 

นำงสำวชนกนนัท์ กันโต 

แใ 
กำรวิจัย เทคโนโลยี 

ละนวัตกรรม 
LIB อยำกอำน...ต้องได้อำน นำงสำวกนกพรรณ ทองรัศม ี

แไ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร OP  กำรเขียนผนภำพขั นตอนกำรท ำงำน นำงชูติมำ วัฒนสุทธ ิ

แ5 กำรเรียนกำรสอน SCI 
กำร฿ช้อำร์ดูโนเพืไอสนบัสนุนกำรเรียนกำรสอนละ
สร้ำงนวตักรรม Using Arduino for Supporting 
Education and Innovation 

นำยสนัติพงษ์  
ประสำททอง 

  



 

ล ำดับที ่ ประเภทองค์ควำมรู้ สวนงำน หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้ถำยทอดองค์ควำมรู้ 

แๆ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร SciEE 
ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะละของเสียบบ
ผสมผสำนภำย฿น มจพ.วทิยำเขตระยอง ิIntegrated 
Solid Waste Management Learning Center) 

อ.ดร.พนิดำ ปรำรัตน ์

แ็ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร STRI นวทำงกำรบริหำรโครงกำรละงบประมำณ นำงวนัทนีย์ จำรเขียน 

แ่ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร TFII 
มำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒวิิชำชีพ 
ิสถำบนัคุณวุฒวิิชำชีพ องค์กำรมหำชนี นำยสุรเชษฐ์ ก้วงำม 

แ้ 
กำรบริกำรวิชำกำร/

บริหำรจัดกำร TGDE สร้ำงเวใบไซต์ภำย฿น 5 นำทดี้วย WordPress  นำยอำนนท์ รักจักร ์

 

หมำยเหตุ ก ำหนดกำรชมละโหวตสติๆกเกอร์บอร์ดนิทรรศกำร 

- รอบที่ แ เวลำ เ่.2เ - เ้.เเ น.  เปิด฿ห้ชมละโหวตสติๆกเกอร์บอร์ดนิทรรศกำร 
- รอบที่ โ เวลำ เ้.4เ - 10.0เ น.  คณะผู้บริหำรเยีไยมชมบอร์ดนิทรรศกำร 
  คณะกรรมกำรตัดสินบอร์ดนิทรรศกำรลงพื นทีไ 
- รอบที่ ใ เวลำ แแ.แเ - แใ.เเ น.  เปิด฿ห้ชมละโหวตสติๆกเกอร์บอร์ดนิทรรศกำร 
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Knowledge Management 
คณะอุตสำหกรรมเกษตร วิทยำเขตปรำจีนบุรี 
ิAGROี  
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

 

เรื่อง เทคนิคกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
ผู้จัดท ำ 

ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสงำวงศ ์
นำงอุษำ พิลึกดีเดช 

นำงสำวรัชนีวรรณ ตั งเกียรติศิริ 
วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ เพืไอ฿ห้กำรประเมินผลกำรศึกษำมีมำตรฐำนเดียวกันละชัดเจน 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
       ภำควิชำเทคโนโลยีอุตสำหกรรมเกษตรละกำรจัดกำร คณะอุตสำหกรรมเกษตร ได้จัดกิจกรรมลกเปลีไยนเรียนรู้เรืไองเทคนิค
กำรประเมินผลกำรศึกษำ฿น 2 ประเดใน ดังนี  
ประเดในที่ แ กำรก ำหนดกิจกรรมละคะนนในหมวดวิชำตำงๆ  
 เมืไอน ำรูปบบกำรก ำหนดกิจกรรมวัดผลบบเกำมำพิจำรณำจะเหในถึงข้อบกพรองบำงประกำร ยกตัวอยำงเชน ควำมไม
ชัดเจนของคะนนระหวำงภำค ๆเ-็เ ั ละคะนนปลำยภำค ใเ-ไเ ั ถ้ำกำรก ำหนดคะนนดังกลำว฿นตละปีไมเหมือนกันอำจ
ท ำ฿ห้เกิดควำมไมยุติธรรมตอนักศึกษำได้ เป็นต้น ดังนั นกำรก ำหนดคะนน฿ห้ชัดเจนจะท ำ฿ห้เกิดควำมยุติธรรมต อนักศึกษำ฿นทุกๆปี 
ละเป็นประโยชน์ตออำจำรย์ผู้สอน฿หม สำมำรถ฿ช้เกณฑ์นี ฿นกำรจัดกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน฿ห้สอดคล้องได้อีกด้วย 
 
ตำรำงท่ี แ กำรเปรียบเทียบกิจกรรมวัดผล฿นรำยวิชำทฤษฎีละวิชำปฏิบัติทั งวิธีบบเกำละวิธีบบ฿หม 

ประเภทรำยวิชำ กำรก ำหนดกิจกรรมวัดผล 
บบเกำ 

กำรก ำหนดกิจกรรมวัดผล 
บบใหม 

แ. วิชำทฤษฎี แ.แ คะนนระหวำงภำค ๆเ ั 
   1.1.1 สอบกลำงภำค ใเ-ไเ ั 
   1.1.2 จิตพิสัย แเ ั 
   1.1.3 สอบยอย/กำรบ้ำน แเ-2เ ั 
1.2 คะนนปลำยภำค ไเ ั 

แ.แ คะนนระหวำงภำค ๆเ ั 
   1.1.1 สอบกลำงภำค ใเ-ไเ ั 
   1.1.2 จิตพิสัย แเ ั 
   1.1.3 สอบยอย/กำรบ้ำน แเ-2เ ั 
1.2 คะนนปลำยภำค ไเ ั 

2. วิชำปฏิบัต ิ แ.แ คะนนระหวำงภำค 60-็0 ั 
   1.1.1 รำยงำน ใเ-ไเ ั 
   1.1.2 จิตพิสัย แเ ั 
   1.1.3 สอบยอย/กำรบ้ำน แเ-2เ ั 
1.2 คะนนปลำยภำค ใ0-40 ั 

แ.แ คะนนระหวำงภำค 60 ั 
   1.1.1 รำยงำน ใเ-ไเ ั 
   1.1.2 จิตพิสัย แเ ั 
   1.1.3 สอบยอย/กำรบ้ำน แเ-2เ ั 
1.2 คะนนปลำยภำค 40 ั 

 

 
 

 

 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะอุตสำหกรรมเกษตร 

 

เรื่อง เทคนิคกำรประเมินผลกำรศึกษำ 
ผู้จัดท ำ 

ผศ.ดร.วิบูลย์ เหรียญสงำวงศ ์
นำงอุษำ พิลึกดีเดช 

นำงสำวรัชนีวรรณ ตั งเกียรติศิริ 
วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

 
ประเดในที่ โ กำรตัดเกรด 
 กำรตัดเกรดรูปบบเกำจะมีทั งกำรอิงเกณฑ์ละอิงกลุม โดยทีไ ่เ คะนนขึ นไป เทำกับเกรด A ละคะนน ≤ ใ้ เทำกับ
เกรด F สวนเกรดชวงตรงกลำงจะอิงตำมกำรกระจำยตัวของข้อมูล สงผล฿ห้กำรตัดเกรดของนักศึกษำตละปีไมเหมือนกัน เชน  

ปีกำรศึกษำ 25ๆเ นำย ก. สอบได้ ็ไ คะนน ฿ช้เหตุผลกำรกระจำยตัวของข้อมูล ตัดเกรด Bื ทีไ ็ใ คะนน ท ำ฿ห้นำย ก. 
ได้เกรด Bื 

ปีกำรศึกษำ 25ๆแ นำย ข. สอบได้ ็ไ คะนน ิเทำกับนำย ก. ปี 25ๆเี ฿ช้เหตุผลกำรกระจำยตัวของข้อมูล ตัดเกรด Bื ทีไ 
็5 คะนน ท ำ฿ห้นำย ข. ได้เกรด B 
 จะเหในได้วำ นำย ก. ละ นำย ข. สอบได้คะนนเทำกัน ตเกรดทีไได้ไมเทำกัน ท ำ฿ห้เกิดควำมไมเป็นธรรมขึ น ดังนั นกำร
ก ำหนดระดับคะนนของเกรดตละตัวทีไชัดเจนจะสำมำรถก้ไขปัญหำควำมไมเป็นธรรมนี ได้ 
 

 
                                                     ิกี                                                  ิขี 
ภำพที่ แ กำรเปรียบเทียบวิธีกำรตัดเกรดบบเกำ ิกี ละบบ฿หม ิขี 
ประโยชน์ที่ได้รับ แ. ท ำ฿ห้กำรประเมินผลกำรศึกษำของนักศึกษำมีควำมยุติธรรมมำกยิไงขึ น 
   2. ฿นกรณีทีไมีกำรเปลีไยนปลงผู้สอน ท ำ฿ห้เกิดควำมตอเนืไอง฿นสวนของกำรประเมินผลกำรศึกษำ 

 
 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ 2/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
Knowledge Management 
คณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ ิARTSี 
 

 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง รูปบบกำรเรียนรู้บบชวยเพื่อนผำนสื่อกำรเรียนกำรสอน Online 
ผู้จัดท ำ ผศ.ดร.วรกมล วิเศษศรี 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้     ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ ิแี เพื่อพัฒนำรูปบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนผำนระบบเครือขำยสังคมออนไลน์  
                ิโี เพื่อศึกษำกำรทดลองใช้รูปบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอน ผำนระบบเครือขำยสังคมออนไลน์ 
                (3) เพื่อพัฒนำสงเสริมกำรเรียนรู้ด้ำนเทคโนโลยีละเรียนรู้บบเป็นกลุมละชวยเพื่อน 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
แ. รูปบบกิจกรรมกำรเรียนกำรสอนบนเครือขำยสังคมออนไลน์เพื่อสงเสริมกำรใช้อินเทอร์เนใตเชิง 

สร้ำงสรรค์ ส ำหรับนักศึกษำระดับอุดมศึกษำที่ผู้วิจัยพัฒนำขึ นมีขั นตอนดังนี  
ิแี วำงผนกำรเรียนรู้ละปฐมนิเทศกำรเรียน  
ิโี กำรสร้ำงรงจูงใจในกำรใช้อินเทอร์เนใตเชิงสร้ำงสรรค์ 
ิใี สนับสนุนให้ผู้เรียนก ำหนดเป้ำหมำยทำงกำรเรียนละประเมินตนเอง 

ิ4ี น ำเสนอนวทำงของตนเอง  
ิ5ี กำรน ำเสนอกิจกรรมที่สงเสริมกำรใช้อินเทอร์เนใตเชิงสร้ำงสรรค์  
ิ6ี สนับสนุนกำรสืบเสำะหำควำมรู้  
ิ็ี กำรน ำเสนอผลงำนจำกสถำนกำรณ์ตัวอยำงที่ก ำหนดขึ น One day trips  
ิ8ี กำรประเมินผลในลักษณะสังคมมิติ 
ิ้ี สรุปคุณลักษณะกำรใช้อินเทอร์เนใตเชิงสร้ำงสรรค์ 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ สงเสริมควำมเป็นไทยละอนุรักษ์ควำมเป็นไทย ละสงเสริมชื่อสียงสถำบันเนื่องจำกสื่อกำรเรียนกำรสอน
upload ลง YouTube  ละเป็นวิทยำทำนกรุนน้องในอนำคต 
 

 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 



 
สรุปองค์ควำมรูค้ณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง  “เรื่องท่ีต้องรู้กอนจัดซื อ/จัดจ้ำง 
 

ผู้จัดท ำ นำงวันศิริ  เจำตระกูล 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้   ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 
วัตถุประสงค์  เพืไอ฿ห้เกิดกำรลกเปลีไยนเรียนรู้เกีไยวกับกำรบริหำรจัดกำรด้ำนกำรจัดซื อจัดจ้ำง กำรบริหำรพัสดุ ละ 
                  นวปฏิบัติทีไดี เพืไอน ำไป฿ช้ปฏิบัติ ละด ำเนินกำรได้อยำงเหมำะสม 
 
บทสรุปองค์ควำมรู้  เกิดควำมชัดเจน฿นกระบวนกำร ละขั นตอนกำรจัดซื อจัดจ้ำง ทีไเข้ำกับสภำวกำรณ์ปัจจุบัน ละสอดคล้องกับ 
                         พระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำง ละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 25ๆเ  
 
เรื่องท่ีต้องรู้กอนจัดซื อ/จัดจ้ำง  
     

1. กำรจัดซื อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 25ๆเ มีวิธีกำรจัดซื อจัดจ้ำง ใ วิธี 
คือ แ. วิธีประกำศเชิญชวนทัไวไป 2. วิธีคัดเลือก ใ. วิธีเฉพำะเจำะจง 
 

2. ระเบียบกระทรวงกำรคลังวำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 25ๆเ ข้อ ้ ก ำหนดวำ กำรด ำเนินกำร
จัดซื อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุตำมระเบียบนี ด้วยวิธีกำรทำงอิเลใกทรอนิกส์ ฿ห้หนวยงำนของรัฐด ำเนินกำร฿นระบบ
เครือขำยสำรสนเทศของกรมบัญชีกลำงผำนทำงระบบกำรจัดซื อจัดจ้ำงภำครัฐด้วยอิเลใกทรอนิกส์ ิ Electronic 
Government Procurement : e-GPี 

 

3. ตำมหนังสือคณะกรรมกำรวินิจฉัยปัญหำกำรจัดซื อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ กรมบัญชีกลำง ทีไ กค ิกวจี 
เไเ5.2/วแแ้ ลงวันทีไ ็ มีนำคม 25ๆแ เรืไอง นวทำงกำรปฏิบัติ฿นกำรด ำเนินกำรจัดหำพัสดุทีไเกีไยวกับคำ฿ช้จำย฿นกำร
บริหำรงำน คำ฿ช้จำย฿นกำรฝึกอบรม กำรจัดงำน ละกำรประชุมของหนวยงำนของรัฐ ิตำมตำรำงทีไ แี จะต้อง
ด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงตำมพระรำชบัญญัติกำรจัดซื อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 25ๆเ โดย฿ห้ด ำเนินกำร
ดังนี  
- ฿ช้กับกรณีกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุทีไเกีไยวกับคำ฿ช้จำย฿นกำรบริหำรงำนทีไมีวงเงินกำรจัดซื อจัดจ้ำงครั งหนึไงไมเกิน 

แเุเเเ บำท 
- ฿ห้เจ้ำหน้ำทีไหรือผู้ทีไได้รับมอบหมำยด ำเนินกำรจัดซื อจัดจ้ำงพัสดุไปกอน ล้วรีบรำยงำนขอควำมเหในชอบ พร้อมด้วย

หลักฐำนกำรจัดซื อจัดจ้ำงนั นเสนอตอหัวหน้ำหนวยงำนของรัฐภำย฿น 5 วันท ำกำรถัดไป 
- เมืไอหัวหน้ำหนวยงำนของรัฐ฿ห้ควำมเหในชอบล้ว ฿ห้ถือวำรำยงำนขอควำมเหในชอบดังกลำวเป็นหลักฐำน฿นกำรตรวจ

รับโดยอนุโลม 
ทั งนี จะต้องเป็นรำยกำรทีไรับเข้ำคลังล้วเบิกออกไป฿ช้ทั งหมด 
 

4. ฿นกำรจัดซื อจัดจ้ำง ต้องค ำนึงถึงควำมเหมำะสม เหตุผลควำมจ ำเป็น ละหมวดเงินทีไได้รับจัดสรร ข้อส ำคัญต้อง฿ช้เงิน฿ห้
ถูกประเภทของกำรจัดซื อจัดจ้ำง 
 

5. ลักษณะของครุภัณฑ์ จะต้องมีลักษณะคงทน อำยุกำร฿ช้งำนยืนนำน ละช ำรุดล้วซอมได้ 
  
 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
สรุปองค์ควำมรูค้ณะศิลปศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง  “เรื่องท่ีต้องรู้กอนจัดซื อ/จัดจ้ำง 
 

ผู้จัดท ำ นำงวันศิริ  เจำตระกูล 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้   ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

6. กำรจัดซื อโปรกรมคอมพิวเตอร์ส ำเรใจรูป  
- กำรจัดซื อโปรกรมฯ รำคำไมเกิน 2เุเเเ บำท เป็นคำวัสดุ ถ้ำรำคำเกิน 2เุเเเ บำท เป็นคำครุภัณฑ์  
- โปรกรมฯ ทีไไม฿ชกำรจัดท ำเอง จะเรียกวำ สิทธิ์฿นกำร฿ช้ซอฟต์วร์” 
- หำกมโีปรกรมเดิมอยู ล้วจะจ้ำงพัฒนำเพิไมเติม ไมวำจะวงเงินเทำ฿ด ฿ห้฿ช้หมวดคำ฿ช้สอย 
 

7. ฿บเสรใจรับเงิน จะต้องประกอบด้วย 
- ชืไอละทีไอยูผู้ขำย 
- ชืไอละทีไอยูผู้ซื อ 
- เลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร 
- รำยกำรสินค้ำ 
- จ ำนวนเงินทั งตัวเลขละตัวอักษร 
- ลำยมือชืไอผู้รับเงิน 

 
กรณีไมมีเลขประจ ำตัวผู้เสียภำษีอำกร ฿ห้฿ช้ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง   ิข้อควรระวัง 
ส ำเนำบัตรประจ ำตัวประชำชนทีไ฿ช้ต้องไมหมดอำยุี 
 

 

ประโยชน์ทีไได้รับ 
      
           บุคลำกรเกิดควำมเข้ำ฿จ ละชัดเจน฿นกำรด ำเนินงำนด้ำนพัสดุ ละสำมำรถน ำไปเป็นนวปฏิบัติ ละบริหำรจัดกำรได้
อยำงถูกต้องเหมำะสม 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 
 



 
Knowledge Management 
คณะพัฒนำธุรกิจละอุตสำหกรรม ิBIDี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะพัฒนาธุรกิจละอุตสาหกรรม 

 

รืไอง การประยุกต์฿ช้อพพลิคชัไน plickers พืไอการรียนการสอน 
ผู้จัดท า อาจารย์ชิตษณุ  ภักดีวานิช 

วันทีไน าสนอ 6 กรกฎาคม โ561 

ประภทองค์ความรู้     ด้านการรียนการสอน  ❑  ด้านวิจัย ทคนลยีละนวัตกรรม  ❑  ด้านการบริการวิชาการ/บริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ สามารถประยุกต์฿ชຌอพพลิคชัไน฿นการรียนการสอน พืไอความสะดวกรวดรใวละมีประสิทธิภาพ 

บทสรุปองค์ความรูຌ บงการประยุกต์฿ชຌอพพลิคชัไน plickers ออกป็น ไ ดຌาน 

แ. ดຌานวิชาการละสนับสนุนการศึกษา 
    - อพพลิคชัไนชวยกใบขຌอมูลของผูຌรียน ดยการสรຌางบบทดสอบทีไสามารถวัดละประมินผลการรียนรูຌเดຌ 
    - สามารถประยุกต์฿ชຌกับการชใคชืไอของผูຌรียนเดຌ 
โ. ดຌานการ฿ชຌงานละการพัฒนานักศึกษา 
    - การ฿ชຌงานผานอพพลิคชัไนเมสียคา฿ชຌจาย 

    - ฿ชຌงานสะดวกละงายดยผานทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟนหรือคอมพิวตอร์ 
    - นักศึกษาเดຌรียนรูຌอพพลิคชัไนทีไสามารถน าเปประยุกต์฿ชຌ฿นการรียนการสอนเดຌ 
    - ฝึก฿หຌนักศึกษามีความรับผิดชอบดยการกใบรักษากระดาษ QR code ทีไ฿ชຌ฿นการชใคชืไอของผูຌรียนละท าบบทดสอบ฿น 

      หຌองรียน 

ใ. ดຌานกิจกรรมตางโ 

    - สนับสนุนนักศึกษา ฿หຌกลຌาคิด กลຌาท า กลຌาสดงออก฿นทางสรຌางสรรค์ 
    - ชวย฿หຌผูຌสอนบรรลุผลส ารใจ฿นการจัดกิจกรรมการรียนการสอน นืไองจาก ดใกจะมีความสุขละ฿หຌความรวมมือ฿นการท า 

      กิจกรรมเดຌอยางตใมความสามารถ สน฿จการรียนมากยิไงขึๅน 

ไ. ดຌานอืไนโ  
    - ชวย฿หຌผูຌสอนประหยัดวลา฿นการชใคชืไอนักรียน 

    - ชวย฿นดຌานการ฿ชຌทคนลยีรูปบบ฿หมทีไสงผลตอการจัดการรียนการสอนอยางมีประสิทธิภาพ 

ประยชน์ทีไเดຌรับ  
แ. ความรูຌบืๅองตຌน ละวิธีการ฿ชຌงานอพพลิคชัไน plickers พืไอการรียนการสอน 

โ. สามารถ฿ชຌอพพลิคชัไน฿นการสรຌางบบทดสอบ การชคชืไอผูຌรียน 

3. ลดระยะวลา฿นการกใบรวบรวมขຌอมูลของผูຌรียน ดยอพพลิคชัไนจะสรุปผล฿หຌ ชน จ านวนครัๅงทีไขาดรียน คะนน฿นการ 
   ท าบบทดสอบ 

 

 

 

 

 

กิจกรรม KM Sharing Day โเแ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครัๅงทีไ 3 หน้า แ/1 

ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกล้าพระนครหนือ ริไม฿ช้ ้ มษายน โ561 

 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะพัฒนาธุรกิจละอุตสาหกรรม 

 

รืไอง วิธีการ฿นการลด฿ช้กระดาษดย oGoogle Formp 
ผู้จัดท า อาจารยอ์ดิศักดิ์  วรพิวุฒิ 

วันทีไน าสนอ 6 กรกฎาคม โ561 

ประภทองค์ความรู้   ❑ ด้านการรียนการสอน  ❑  ด้านวิจัย ทคนลยีละนวัตกรรม    ด้านการบริการวิชาการ/บริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ พืไอลดการ฿ชຌกระดาษ ดยการประยุกต์฿ชຌ Google Form ฿นการกใบขຌอมูล 

บทสรุปองค์ความรูຌ บงประภทของการประยุกต์฿ชຌ Google Form ออกป็น 4 ดຌาน 

แ. ดຌานการบริหารจัดการ 

    - ฿ชຌ฿นการกใบบบสอถาม บบฟอร์มการสมัครขຌารวมกินกรรม ละการกใบขຌอมูลทัไวเปของ อาจารย์ จຌาหนຌาทีไ นักศึกษาละ 

      บุคคลภายนอก ทีไขຌารวมกิจกรรมของคณะ 

    - สามารถ฿ชຌประชาสัมพันธ์ขาวสาร กิจกรรมของคณะ ดยสงลิงก ์หรือ QR Code ทาง Line, E-mail, Facebook, Website 

โ. ดຌานการ฿ชຌงาน 

    - การ฿ชຌงานผานวใปเซต์ เมสียคา฿ชຌจาย 

    - ฿ชຌงานสะดวกละงายดยผานทรศัพท์มือถือสมาร์ทฟนหรือคอมพิวตอร์ 
    - สะดวก฿นการประมวลผลขຌอมูลดຌวยรูปบบของ Google Form ทีไมีการจัดบงหมวดหมูของขຌอมูลทีไชัดจน ละสรุปป็นตัวลข 

ใ. ดຌานกิจกรรมตางโ 

    - สามารถน าเป฿ชຌกใบขຌอมูลเดຌหลากหลายประภท ชน ประวัติสวนตัว การส ารวจความคิดหใน การสมัครขຌารวมกิจกรรม ป็นตຌน 

ไ. ดຌานอืไนโ  
    - ขຌอมูลถูกจัดกใบอยางป็นระบียบ฿นบัญชี Google  

    - น าขຌอมูลเป฿ชຌตอเดຌสะดวก ดยสามารถน าผลลัพธ์จากการท าบบสอบถามออนเลน์เป฿ชຌตอเดຌอยางรวดรใว ละสามารถ 

      Export ขຌอมูลผลลัพธ์ออกมาป็นเฟล์ Excel พืไอน าเป฿ชຌตอเดຌลย 

    - ประหยัดงบประมาณการพิมพ์บบสอบถาม฿นรูปบบกระดาษ 

ประยชน์ทีไเดຌรับ  
แ. ความรูຌบืๅองตຌน ละวิธี฿ชຌงาน Google Form 

โ. การน าเป฿ชຌ฿นการท าบบสอบถาม บบฟอร์มการสมัครขຌารวมกินกรรม ป็นตຌน 

3. ลดระยะวลา฿นการประมวลผลขຌอมูล ดย Google Form จะจัดบงหมวดหมูของขຌอมูลทีไกใบป็นหัวขຌอละสรุปป็นตัวลข฿หຌ 
4. ลดปริมาณการ฿ชຌกระดาษ฿นการท าบบสอบถาม ละบบฟอร์มตางโ 
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ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกล้าพระนครหนือ ริไม฿ช้ ้ มษายน โ561 

 



 
Knowledge Management 
วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม ิCITี 
 

 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของ วิทยำลัยเทคโนโลยีอุตสำหกรรม 

 

เรื่อง  สอนอยำงไร฿ห้เหมำะกับ เดใก ฿นยุค 4.0 

 

ผู้จัดท ำ 
ผศ.ดร.ประเสริฐศักดิ์ 

เตียวงศ์สมบัติ 
วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้   ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจดักำร 
 

วัตถุประสงค์ (ให้บอกวัตถุประสงค์ขององค์ควำมรู้ที่น ำเสนอ)  
 ลกเปลีไยนประสบกำรณ์ กำรจัดกำรจัดกำรเรียนกำรสอน ละเทคนิคตำงๆ ฿นกำรจัดกำรเรียนกำรสอน เพืไอ฿ห้เข้ำถึง 
เดใก ฿นยุค 4.0 

 

บทสรุปองค์ควำมรู้ (สรุปเนื อหำองค์ควำมรู้ที่ส ำคัญ ละจ ำเป็น บอกนวทำงกำรด ำเนินกำร วิธีกำร หรือวิธีกำรปฏิบัติเพื่อให้
บรรลุองค์ควำมรู้ที่ต้องกำรน ำเสนอ) 

 เนื อหำโดยรวมประกอบด้วยกำรลกเปลีไยนเรียนรู้ เลำประสบกำรณ์ เทคนิคกำรสอน ละเครืไองมือทีไ฿ช้฿นกำรสอน 
เพืไอ฿ห้เทำทันยุคสมัยทีไเปลีไยนไป ละเหมำะกับ เดใก ฿นยุค 4.0 โดยเนื อหำองค์ควำมรู้ทีไส ำคัญ฿นกำรน ำเสนอนี ประกอบด้วย 

 

1. บทน ำ 

Generation ฿นอดีต จนถึงปัจจุบัน 

 อธิบำยถึงยุคสมัย สังคม ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ ตั งตอดีต จนถึงปัจจุบัน 

 

2. เทคนิคกำรสอน คีย์เวริดส ำคัญ ทีไผู้สอนควรรู้เพืไอเข้ำ 

 ลกเปลีไยนประสบกำรณ์ ละเทคนิคกำรสอน เพืไอ฿ห้เข้ำกับ พฤติกรรม ควำมคิด ทัศนคติ ไลฟ์สไตล์ 
ของเดใกนักศึกษำ ฿นยุค 4.0 เชน กำรละลำยน  ำขใง กำรตั งกติกำ กำรสอนบบเป็น เพืไอน ละครูผู้สอน
฿นเวลำเดียวกัน กำรสอนเนื อหำนอกต ำรำเรียน สอนกำร฿ช้ชีวิต ละกำรเข้ำถึงเดใก ท ำกิจกรรมรวมกับ
เดใก เป็นต้น 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ ิบอกประโยชน์ที่จะได้รับจำกองค์ควำมรู้ที่น ำเสนอทั งภำยในละภำยนอกสวนงำนี………………………………….. 
 นวคิด ละเทคนิคกำรสอนทีไสำมำรถน ำไปประยุกต์฿ช้ กับ เดใก Generation C ฿นยุค 4.0 

หมำยเหตุ ิสำมำรถใสภำพประกอบ ผนภำพ ผนผัง ตำรำง กรำฟ ที่สอดคล้องกับองค์ควำมรู้ได้ โดยองค์ควำมรู้ที่น ำเสนอ
ต้องไมเกิน โ หน้ำกระดำษ A4) 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/1 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 

Knowledge Management 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ละเทคโนโลยี 
วิทยำเขตระยอง ิEATี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ละเทคโนโลยี วิทยำเขตระยอง  

 

เรื่อง  กำรบริหำรกำรจัดกำรโครงกำร TSAE Aoto Challenge Student                 

Formula 2018 

ผู้จัดท ำ นำยกชกร อำจอำษำ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้     ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  
 - เพื่อให้ได้รับทรำบถึงนวทำงในกำรจัดกำรโครงกำรกจิกรรมของนักศึกษำที่ต้องเดินทำงไปขงขันนอกสถำนที่ 
 - เพื่อให้ได้รับทรำบถึงนวทำงในกำรจัดกำรงบประมำณละวัสดุทั งท่ีได้รับจัดสรรจำกมหำวิทยำลัยละผู้สนับสนุนภำยนอก 

 
บทสรุปองค์ควำมรู้  
ปัญหำที่พบ 
- กำรควบคุมดูลนักศึกษำ เนื่องจำกมีนักศึกษำด ำเนินโครงกำรจ ำนวนมำก ละต้องมีกำรปฏิบัติงำนนอกเวลำรำชกำร 

- กำรจัดกำรงบประมำณที่ได้รับจำกผู้สนับสนุนภำยนอก บงเป็นหมวดวัสดุละเงินงบประมำณ  
- กำรเดินทำงไปขงขันนอกสถำนที่ ละกำรจัดหำที่พักส ำหรับนักศึกษำ 
 

วิธีกำรจัดกำร 

  
- ให้ค ำปรึกษำทำงด้ำนเทคนิคละก ำหนดระยะเวลำในกำร

จัดสร้ำง เพื่อให้เข้ำรวมกำรขงได้ตำมก ำหนดเวลำ 

- อธิบำยวิธีกำรจัดซื อวัสดุละกำรออกใบเสรใจรับเงิน 
ให้ถูกต้องตำมข้อก ำหนดของมหำวิทยำลัยฯ 

 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ละเทคโนโลยี วิทยำเขตระยอง  

 

เรื่อง  กำรบริหำรกำรจัดกำรโครงกำร TSAE Aoto Challenge Student                 

Formula 2018 

ผู้จัดท ำ นำยกชกร อำจอำษำ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้     ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วิธีกำรจัดกำร (ตอ) 

ควบคุมดูลกำรปฏิบัติให้กำรท ำงำนของนักศึกษำชวงเวลำนอกรำชกำร 
 

 
 

- กำรขออนุมัตินักศึกษำละควบคุมกำรเดินทำงไปขงขันโครงกำร TSAE Aoto Challenge Student  Formula โ0แ8 
 

     
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  

- ได้รับทรำบวิธีกำรที่ถูกต้องในกำรจัดกำรโครงกำรตำง ๆ อยำงรำบรื่น 

- นักศึกษำได้มีประสบกำรณ์ทั งในเรื่องกำรด ำเนินโครงกำร ละได้บูรณำกำรควำมรู้ในห้องเรียนมำใช้ปฏิบัติจริง 

 
 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ โ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ละเทคโนโลยี มจพ. วิทยำเขตระยอง 

 

เรื่อง กำรบริหำรจัดกำรโครงกำรสหกิจศึกษำส ำหรับคณะ/สำขำวิชำอยูใน
ภำคอุตสำหกรรม 

ผู้จัดท ำ นำงสำวศิริญำ   นำคำวงศ์ 
วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ เพื่อเผยพรควำมรู้ในกำรบริหำรจัดกำรด้ำนสหกิจศึกษำส ำหรับคณะ/สำขำวิชำอยูในภำคอุตสำหกรรม 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้ กำรบริหำรจัดกำรด้ำนสหกิจศึกษำ ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ละเทคโนโลยี เป็นกำรบริหำรงำนบบรวมศูนย์ 
โดยมีเจ้ำหน้ำที่ฝ่ำยสหกิจศึกษำเป็นผู้ประสำนงำนระหวำงอำจำรย์ นักศึกษำ ละสถำนประกอบกำร ละมีกิจกรรมที่สงเสริม
หลักสูตรสหกิจศึกษำ อำทิ กำรไปทัศนศึกษำ กำรเข้ำพบปะอุตสำหกรรม กำรท ำควำมรวมมือทำงวิชำกำร โครงกำร 
ครูอุตสำหกรรม กำรอบรมมำตฐำน ISO ฯลฯ  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ สำมำรถใช้ทรัพยำกรบุคคลอยำงคุ้มคำ เนื่องจำกบริหำรงำนสหกิจศึกษำได้ครบวงจรภำยใต้คณะฯ  
ละปัจจุบันมีกำรพัฒนำระบบฐำนข้อมูลสหกิจศึกษำ ิCoop Data Center) เพื่อตอบสนองนโยบำย KMUTNB 4.0 

 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
Knowledge Management 
คณะวิศวกรรมศำสตร์ (ENG) 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KM“TNB 4.0 

วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม 2561 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 

เรื่อง ต้มย ำ LAB รวม 
ผู้จัดท ำ นำยธนภัทร  พุทธศรี 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

1. วัตถุประสงค ์
     1.1 พืไอรวบรวมองค์ควำมรูຌ฿หຌอยู฿นภำควิชำฯ ตลอดเป  
     1.2 พืไอควำมสะดวกของอำจำรย์ผูຌสอน฿นปัจจุบัน 

     1.3 พืไอประยชน์ส ำหรับอำจำรย์ผูຌสอน฿หมโ 

     1.4 พืไอควำมสะดวกของนักศกึษำทีไ฿ชຌรียน   
2. บทสรุปองค์ควำมรู้  

                     ป็นทีไทรำบกันดีวำวิชำปฏิบัติวิศวกรรมครืไองกลกำรขียนรำยงำนทำงวิศวกรรมนัๅนปนทักษะพืๅนฐำนทีไวิศวกรทุกคนควรจะตองทรำบ
เว เม  วำวิศวกร ทำนนัๅนจะท ำงำน฿นสำขำ฿ดกใตำม ถำหำกวำวิศวกรเมสำมำรถทีไจะบอก฿หผูอืไน฿หทรำบ฿นสิไงทีไขำเดท ำ หรือเดค ำนวณเปกใคงจะเม
สำมำรถท ำ฿หงำนของขำส ำรใจลุลวงเปเด กำรติดตอกับผูอืไนทัๅงดย กำรขียน กำรพูดหรือ มตกำรอธิบำยดวยรูปภำพนัๅนจ ำปนตอวิศวกร ทัๅงทีไปนงำ
นทำงทฤษฎีละงำนทำงปฏิบัติ                        

                                 ดยปกติ฿นกำรสอน ผลทีไเดຌจำกกำรทดลอง จะถูกกระจำยยกกัน ลຌวตผูຌสอน฿นตละรืไอง อำจำรย์ตละทำนปฏิบัติกันมำอยำงนีๅ
ตลอดมำ ดังนัๅนอกสำรกำรสอนบำงรืไองกใจะหำยเปกับผูຌสอนทีไปลีไยนวิชำสอนหรือกษียณอำยุรำชกำร จึงมีควำมจ ำป็นทีไจะรวบรวมองค์ควำมรูຌของ
อำจำรย์ทีไสอนวิชำ ปฏิบัติกำรวิศวกรรมครืไองกล ป็นหนังสือทีไรวมอกสำรจำก LAB ตำงโ ทีไ฿ชຌสอนทัๅงทอม1 ละทอม2 รวมกันลຌวประมำณ 20 

รืไอง ดยท ำกำรบงป็นวิชำปฏิบัติกำรวิศวกรรมครืไองกล1 ละ วิชำปฏิบัติกำรวิศวกรรมครืไองกล2 

              3.   ขั นตอนกำรด ำเนินกำร  
3.1 ประชุมวำงผนกำรละตรียมครืไองมือ LAB ทีไ฿ชຌสอน฿นทอมนัๅนโ  
3.2 ติดตออำจำรยผ์ูຌสอนทีไมคีวำมช ำนำญดຌำนทีไกีไยวขຌอง 
3.3 ตรียม Lab ทีไจะ฿ชຌทดลองละอุปกรณ์กำรสอน  
3.4 ขออกสำรกำรสอนจำกอำจำรย์ผูຌสอน 

3.5 รวบรวมจัดกลุมสำขำรยีงล ำดับ 

3.6 จัดพิมพ์฿หมรียบรียงหัวขຌอละล ำดับ฿หม 
3.7 ฿หຌอำจำรยผ์ูຌสอนตรวจสอบกอนสงรงพิมพ์ 

3.8 สงรงพิมพ์ท ำรูปลม 

4.   ประโยชน์ที่จะได้รับ 
      4.1 สำมำรถพืไอรวบรวมองค์ควำมรูຌ฿หຌอยู฿นภำควิชำฯ ตลอดเป  
      4.2 อำจำรยผ์ูຌสอนจะสะดวก฿นกำรตรวจละ฿หຌคะนน 

      4.3 อำจำรยผ์ูຌสอน฿หมโ สำมำรถอำนท ำควำมขຌำ฿จสอนเดຌดยเมตຌองเปคຌนควຌำหำขຌอมลู฿หม 
      4.4 นักศึกษำสำมำรถอำนลวงหนຌำท ำควำมขຌำ฿จละตอบค ำถำมกอนรียนเดຌ   

            5.   ระยะเวลาด าเนินงาน ทุก โ เทอม  
                       ทุกวันพฤหัสบดี  วลำ เ้.เเ-แ6.เเ น. ณ หຌองปฏิบัติกำรวศิวกรรมครืไองกล ละหຌองปฏิบัติกำรขัๅนพืๅนฐำนคณะวิศวกรรมศำสตร์
มหำวิทยำลยัเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิศวกรรมศำสตร์ 

 

เรื่อง ต้มย ำ LAB รวม 
ผู้จัดท ำ นำยธนภัทร  พุทธศรี 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

 

ขั้นตอนกอนเข้าเรียน 

เข้าถวเช็คชืไอ 

                                
ออกก าลังกาย 

                                        
 

                    อดีต เอกสารการสอน                                              ปัจจุบัน เอกสารการสอน 
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เร่ือง  กำรใชโ้ปรกรมเทรดหุ้นจ ำลอง (Click2Win) ส ำหรับมือใหม    
ด้วย Smart Phone ละ Tablet 

ผู้จัดท ำ อ.ดร.อนุชำ ถำพยอม 

วันที่น ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองคค์วำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวตักรรม    ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค ์ 
แ.  เพืไอเป็นนวทำง฿นกำร฿ช้โปรกรมจ ำลองซื อขำยหุ้นออนไลน์ 
2.  เพืไอเป็นนวทำงเบื องต้น฿นกำรเริไมต้นลงทุน฿นหุ้นส ำหรับบุคลำกร 

บทสรุปองค์ควำมรู้  

มีคนจ ำนวนมำกต้องกำรจะลงทุน฿นหุ้น ตคิดวำกำรเลนหุ้นเป็นเรืไองยำก จับต้นชนปลำยไมถูก รู้สึกกล้ำ ๆ กลัว ๆ ทั งกลัว
ควำมเสีไยง กลัวขำดทุน เลยไมกล้ำเข้ำไปสูตลำดหุ้นจริง ๆ ตลำดหลักทรัพย์จึงได้พัฒนำโปรกรม Click2Win เพืไอ฿ห้บุคคลทีไสน฿จ
ได้ลองเลนหุ้นจ ำลอง กอนลงสนำมจริง เพืไอ฿ห้เกิดควำมคุ้นเคยกับกำรสงค ำสัไงซื อ-ขำยทำงอินเทอร์เนใต จะได้เป็นกำรฝึกฝีมือ
เพืไอทีไจะได้ไมผิดพลำดเมืไอต้องลงสนำมจริง Click2Win คือ โปรกรมเทรดหุ้นจ ำลอง ิรวมถึง TFEX) ของตลำดหุ้นไทย โดย 
Click2Win จะ฿ช้ข้อมูลเหมือนกับตลำดหุ้นจริงทุกอยำง ไมวำจะเป็น เวลำ เปิด-ปิด จ ำนวนหุ้นทีมี฿ห้ซื อขำย รำคำหุ้น กำรขึ นลง
รำคำของหุ้นเหมือนของจริงทุกประกำร รวมถึงมีกำรคิดคำธรรมเนียมคำนำยหน้ำตำมจริง ซึไง฿นโปรกรมจะ฿ห้เงินจ ำลอง ส ำหรับ
เทรดหุ้น 5 ล้ำนบำท ละส ำหรับ TFEX อีก 5 ล้ำนบำท นอกจำกนี ระบบจะท ำกำรสรุปคะนนละลบข้อมูลทั งหมดทุก ใ เดือน 
ละเริไมต้นเลน฿หมทุกวันทีไ แ ของเดือน มกรำคมุ เมษำยน, กรกฎำคม, ละ ตุลำคม  

วิธีกำรใช้งำนโปรกรม ClickโWin 

1. ดำวน์โหลดโปรกรมชืไอ Settrade App               ผำน iOS (App store) ละ Android (Google Play Store)  

2. สมัครสมำชิก฿นโปรกรม หรือสมัครทีไ www.set.or.th/member ละท ำกำรยืนยันตัวตนตำม email ทีไได้ระบไุว้ 
3. ลใอคอินเข้ำสูระบบ ด้วย email ละรหัสผำนทีไก ำหนดไว้ 
4. วิธีกำรซื อ/ขำยหุ้น เข้ำไปทีไ A. Simulation > B. Click2Win > C.      > D. BuySell 

เมืไอคลิกทีไถบ Buy จะเป็นสีน  ำเงิน ถ้ำคลิกทีไถบ Sell จะเป็นสีชมพู จำกนั นท ำกำรซื อ
หรือขำยหุ้นโดยระบุรำยละเอียดดังนี   
4.1 ระบชืุไอยอของหุ้น เชน PTTุ SCG, CPALL เป็นต้น  
4.2 ระบจุ ำนวนหุ้นทีไต้องกำรซื อหรือขำย โดย฿นกระดำนปกติจะต้องสัไงซื อขำยหนวยละ 

แเเ หุ้น เชน หุ้น PTT รำคำหุ้นละ ไ่ บำท จะต้องซื อขำยอยำงน้อย แ หนวยคือ 
แเเ หุ้น คิดเป็นเงิน ไุ่เเ บำท เป็นต้น ยกเว้นหุ้นมีรำคำตอหุ้นมำกกวำ 5เเ บำท 
แ หนวยกำรซื อขำยจะเทำกับ 5เ หุ้น เชน ซื อหุ้น RAM รำคำหุ้นละ 2ุ่แ2 บำท 
จะต้องซื ออยำงน้อย แ หนวยคือ 5เ หุ้น คิดเป็นเงิน แไเุๆเเ บำท เป็นต้น 

4.3 ระบุรำคำทีไต้องกำรจะซื อขำย (สำมำรถระบุมำกกวำหรือตไ ำกวำรำคำปัจจุบันได้)  
4.4 กอนท ำกำรซื อขำยทุกครั งต้อง฿สรหัส Pin เพืไอยืนยันกำรสงค ำสัไงซื อขำยเข้ำสูระบบ 

โดย฿ส เเเเเเ (ศูนย์ ๆ ตัว) ฿นกรณีทีไค ำสัไงซื อหรือขำยไมถูกจับคูภำย฿นวันทีไสง 
ค ำสัไงดังกลำวกใจะถูกยกเลิกละต้องสัไง฿หม฿นวันหลัง 
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เร่ือง  กำรใชโ้ปรกรมเทรดหุ้นจ ำลอง (Click2Win) ส ำหรับมือใหม    
ด้วย Smart Phone ละ Tablet 

ผู้จัดท ำ อ.ดร.อนุชำ ถำพยอม 

วันที่น ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 
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5. วิธีกำรดูหุ้นทีไมี฿น Portfolio เข้ำไปทีไ A. Simulation > B. Click2Win > C.   > D. Port 
จะพบจ ำนวนหุ้นทีไมีทั งหมด โดยจะระบุจ ำนวนหุ้นทีไมี รำคำทุนทีไซื อ รำคำตลำดของหุ้น 
ละ % ของก ำไรหรือขำดทุนทีไยังไมเกิดขึ น 

 

 

6. วิธีกำรดูก ำไรหรือขำดทุน คลิกทีไ View A/C Summary ฿นเมนู Port จะมีกำรสรุป
ออกเป็น 2 สวน คือ แ. Equity A/C เป็นบัญชีส ำหรับเทรดหุ้น ละ 2. Derivatives A/C 

เป็นบัญชีส ำหรับตรำสำรอนุพันธ์ ฿นตละบัญชีกใจะมีผลก ำไรขำดทุน 2 กรณี ดังนี  
6.1 Unrealized P/L คือผลก ำไรขำดทุนทีไยังไมเกิดขึ นจริง เชน หุ้น CPALL มีมูลคำ

ต้นทุน ไเุเเเ บำท ละปัจจุบันมีรำคำตลำดอยูทีไ ใ5ุเเเ บำท ตยังไมได้ขำยหุ้น
ดังกลำวออกไป ดังนั นขำดทุนทีไยังไมได้เกิดขึ นจริงจะเทำกับ 5ุเเเ บำท เป็นต้น  

6.2 Realizes P/L คือผลก ำไรขำดทุนทีไเกิดขึ นจริง เชน หุน้ SCG มีมูลคำต้นทุน ไเุเเเ 
บำท ละปัจจุบันมีรำคำตลำดอยูทีไ ไ5ุเเเ บำท ละได้ขำยหุ้นดังกลำวออกไป฿น
รำคำตลำด ดังนั นก ำไรทีไเกิดขึ นจริงจะเทำกับ 5ุเเเ บำท เป็นต้น 

7. วิธีกำรดูภำพรวมของหุ้นทั งหมด฿นตลำด เข้ำไปทีไ Market 

> Summary จะเหในกรำฟสรุปภำพรวมของตลำดบบ 
Real Time  

8. วิธีกำรดูกำรจัดอันดับทีไส ำคัญตำงๆของตลำดหลักทรัพย์ 
เข้ำไปทีไ Market > Ranking จะมีกำรจัดล ำดับ฿นหลำย
รูปบบเพืไอ฿ช้เป็นตัวชวย฿นกำรตัดสิน฿จเลือกลงทุน เชน 
อันดับหุ้นทีไมีรำคำเพิไมขึ น อันดับหุ้นทีไมีรำคำลดลง อันดับ
หุ้นทีไมีมูลคำซื อขำยจ ำนวนมำก เป็นต้น 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
แ.  บุคลำกรได้รับประสบกำรณ์จำกกำรทดลอง฿ช้งำนโปรกรมจ ำลองกำรลงทุน  

2.  บุคลำกรมีควำมรู้ละควำมเข้ำ฿จเกีไยวกับกำรลงทุน฿นตลำดหลักทรัพย์ 
ใ.  บุคลำกรสำมำรถ฿ช้เป็นนวทำงเพืไอตอยอดสูกำรลงทุน฿นตลำดหลักทรัพย์ 
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เรื่อง  กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกอยำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้จัดท ำ นำงสำวอำรียำ รุงเรืองพิพัฒน์ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้      ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 

วัตถุประสงค์ 
 1. เพืไอสร้ำงภำพลักษณ์฿ห้องค์กร ละบุคลำกร 

 2. เพืไอสร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำ฿จกบุคคลทั งภำย฿น ภำยนอก 

 3. เพืไอสร้ำงกำรยอมรับ ละ฿ห้ควำมรวมมือ 

 4. เพืไอเพิไมขีดควำมสำมำรถ฿นกำรขงขัน 

บทสรุปองค์ควำมรู้ 
 เนืไองคณะบริหำรธุรกิจละอุตสำหกรรมบริกำร มจพ.วิทยำเขตปรำจีนบุรี จัดตั งขึ นเมืไอ พ.ศ. 2558 ยกฐำนะจำกภำควิชำ 
กำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรทองเทีไยวละกำรโรงรม ละขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ ฿นภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรม  
คณะเทคโนโลยีละกำรจัดกำรอุตสำหกรรม เป็นสวนงำน฿หมเทียบเทำคณะฯ ประกอบด้วย ส ำนักงำนคณบดี ภำควิชำ
บริหำรธุรกิจทองเทีไยวละโรงรม ิเดิมคือ ภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมกำรทองเทีไยวละกำรโรงรมี ละภำควิชำ
บริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมละกำรค้ำ ิเดิมคือ ขนงวิชำกำรจัดกำรธุรกิจ ภำควิชำกำรจัดกำรอุตสำหกรรมี ฿นปีกำรศึกษำ 255้ 
คณะบริหำรธุรกิจละอุตสำหกรรมบริกำร เปิดกำรเรียนกำรสอน ฿นระดับปริญญำบริหำรธุรกิ จบัณฑิต 2 สำขำ วิชำคือ บธ.บ. 
ิสำขำวิชำกำรจัดกำรทองเทีไยวละโรงรมี ละ บธ.บ. ิสำขำวิชำบริหำรธุรกิจอุตสำหกรรมละกำรค้ำี ตเนืไองจำกเป็นคณะฯ 
จัดตั งขึ น฿หมยังไมเป็นทีไรู้จักมำกนัก ท ำ฿ห้ต้องมีกำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกเพืไอ฿ห้องค์กรเป็นทีไรู้จัก ละเป็นทีไยอมรับ 
วิธีกำร 
 1. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกตำมกลุมเป้ำหมำย 

  - กำรเข้ำประชำสัมพันธ์เชิงรุกโดยเข้ำตำมโรงเรียน หรืองำนตำงๆ เพืไอประชำสัมพันธ์ โดยติดตอไปทำงโรงเรียนเครือขำย
เพืไอเข้ำนะนว฿ห้ควำมรู้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง ละเป็นทีไรู้จัก เป็นยอมรับมำกขึ นทั งกบุคคลทั งภำย฿น ภำยนอก 
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ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะบริหำรธุรกิจละอุตสำหกรรมบริกำร 

 

เรื่อง  กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกอยำงมีประสิทธิภำพ 
ผู้จัดท ำ นำงสำวอำรียำ รุงเรืองพิพัฒน์ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้      ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 

 วิธีกำร ิตอี 
 

 

 

 

 

 

 

 2. กำรประชำสัมพันธ์เชิงรุกโดยสืไอออนไลน์ 
  - กำรชร์ข้อมูลขำวสำรผำนทำง Facebook ชี ฿ห้เหในถึงกำรด ำเนินงำน ละผนงำนหรือกิจกรรมตำงๆ ตลอดจนขำวสำร

ควำมเคลืไอนไหวของทำงคณะฯ 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

 เป็นกำรประชำสัมพันธ์เพืไอสร้ำงสรรค์หรือเพืไอกำรสร้ำงภำพลักษณ์฿นเชิงบวก฿ห้เกิดขึ นกับองค์กร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ โ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 

 

 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของ คณะบริหำรธุรกิจละอุตสำหกรรมบริกำร 

 

เรื่อง กำรติดตำมข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร ของคณะฯ ในรูปบบ 4.0 
ผู้จัดท ำ ปำริฉัตร บุญมำ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ ในกำรที่จะรวบรวมข้อมูลกิจกรรมหรือโครงกำรตำงๆ ของคณะบริหำรธุรกิจละอุตสำหกรรมบริกำร เพื่อน ำ  
ข้อมูลมำใช้ในกำรด ำเนินงำนด้ำนตำงๆ เป็นเรื่องที่คอนข้ำงใช้ระยะเวลำนำนในกำรติดตำมข้อมูลตำงๆ ทั งเริ่มจำกกำรท ำ
บันทึก กำรรอข้อมูล กำรน ำข้อมูลมำสรุป ละกำรติดตำมข้อมูลอยูตลอดเพื่อจะใช้ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน ดังนั นจึงได้คิดวิธีกำร
ในกำรจะได้ข้อมูลที่รวดเรใวขึ นละไมยุงยำก คือ กำรจัดท ำฐำนข้อมูลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ของคณะฯ ในรูปบบของ
กำรสร้ำงฟอร์มบน Google Form เพื่อให้บุคลำกรที่มีข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร ได้เข้ำมำกรอกข้อมูลได้สะดวกละรวดเรใว 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

      1.ขั นตอนรกเริ่มต้นจำกกำรสร้ำง Google Form  
ฐำนข้อมูลกิจกรรม/โครงกำรของคณะบริหำรธุรกิจละ
อุตสำหกรรมบริกำร โดยมีหัวข้อดังนี  แ.ชื่อกิจกรรม/
โครงกำร โ.หนวยงำนที่รับผิดชอบโครงกำร ใ.ผู้รับ 
ผิดชอบโครงกำร 4.วันที่จัดท ำโครงกำร 5.สถำนที่ 
จัดโครงกำร 6.ลักษณะโครงกำร ็.กำรบูรณำกำร
โครงกำร ิรำยวิชำ,งำนวิจัย,งำนบริกำรวิชำกำร,อ่ืนๆี 
8.จ ำนวนผู้เข้ำรวมโครงกำร ้.ควำมส ำเรใจของโครง 
กำริคำเฉลี่ยี แ0.หลงงบประมำณ แแ.งบประมำณ 
ที่ใช ้

 

      โ.มีกำรจ้งในที่ประชุมสวนงำนในกำรเริ่มต้นกำร
ใช้งำน “ฐำนข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร ของคณะฯ โดย
ขอควำมรวมมือจำกสวนงำนที่เกี่ยวข้องเข้ำไปกรอก
ข้อมูลโครงกำร โดยมี QR-Code ส ำหรับเข้ำไปที่หน้ำ
ฐำนข้อมูลกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ของคณะฯ 
ละสง QR-cod ตอไปยังบุคลำกรที่เกี่ยวข้อง 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของ คณะบริหำรธุรกิจละอุตสำหกรรมบริกำร 

 

เรื่อง เรื่อง กำรติดตำมข้อมูลกิจกรรม/โครงกำร ของคณะฯ ในรูปบบ 4.0 
 

ผู้จัดท ำ ปำริฉัตร บุญมำ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ กำรน ำเทคโนโลยีเข้ำมำใช้ในกำรท ำงำนท ำให้เกิดควำมสะดวกรวดเรใวในกำรติดตำมงำน ในกำรอัพเดท
ข้อมูลได้รวดเรใวละเป็นข้อมูลปัจจุบันมำกที่สุด ไมวำจะน ำมำใช้กับงำนใดกใสะดวก ละยังมีประโยชน์ในด้ำนกำรลดกำรใช้
กระดำษ ไมวำจะเป็นบันทึกข้อควำมหรือตัวเลมโครงกำรกใใช้กระดำษในปริมำณที่เยอะกำรท ำเป็นออนไลน์จึงชวยลดกำรใช้
กระดำษได้ดี ละยังมีประโยชน์ในด้ำนของกำรจัดเกใบข้อมูลที่ปลอดภัยตอกำรสูญหำย กำรน ำข้อมูลขึ นบนออนไลน์ท ำให้เรำมี
กำรจัดเกใบข้อมูลที่ปลอดภัยอีกระดับหนึ่ง ที่เรำสำมำรถวำงใจได้วำข้อมูลจะไมถูกลบท ำให้สูญหำยไป 
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ 2/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 

      3. กำรน ำข้อมูลออกมำใช้เรำสำมำรถดึงข้อมูล
ออกมำใช้ได้ทั งรูปบบกรำฟละรูปบบข้อมูลที่เป็น 
ตำรำง Excel โดยข้อมูลทั งหมดที่ได้จำกบบฟอร์ม 
จะน ำมำใช้ในงำนตำงๆ ได้ตัวอยำงเชน กำรจัดท ำ
ผนกำรปฏิบัติงำนของสวนงำน รำยงำนค ำรับรอง
ตัวชี วัด รำยงำนกำรด ำเนินกิจกรรม/โครงกำร ในรอบ
ปีงบประมำณของคณะฯ รำยงำนกำรประกันคุณภำพ
กำรศึกษำ เป็นต้น 

      4. ส ำหรับกำรติดตำมข้อมูลเพื่อเตือนให้ตละ
บุคคลไมลืมที่จะเข้ำมำกรอกรำยละเอียดมีวิธีที่สะดวก
ละรวดเรใวคือ กำรสง QR-Code ไปท่ีไลน์กลุมของสวน
งำนเพื่อขอควำมรวมมือให้ทุกคนที่มีข้อมูลเข้ำมำกรอก
ข้อมูล เพื่อข้อมูลจะได้เป็นปัจจุบัน ซึ่งกำรสงขำวสำร 
ทำงไลน์เป็นกำรจ้งให้ทรำบที่รวดเรใวละเข้ำถึงได้ทุก
คนละยังเป็นกำรลดกำรติดตำมงำนทำงเอกสำร 



 
Knowledge Management 
คณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม ิFTEี 
 

 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 

 

เรื่อง รูปบบกำรเรียนกำรสอน MIAPCED 
ผู้จัดท ำ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน       ด้ำนวิจัยละบริกำรวิชำกำร       ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  
เพืไอเผยพรรูปบบกำรเรียนกำรสอน฿นรำยวิชำฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู 
บทสรุปองค์ควำมรู้  
ปัญหำทีไพบ 
 กำรฝึกประสบกำรณ์วิชำชีพครู เป็นกำรฝึกโดย฿ช้กำรฝึกบบจุลภำคตำมกระบวนกำร MIAP ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 
โดยบงกลุมผู้เรียน 5-ๆ คนตออำจำรย์นิเทศ แ ทำน ดังนั น฿นรำยวิชำจ ำเป็นต้อง฿ช้อำจำรย์นิเทศจ ำนวนมำก สงผล฿ห้กำรประเมิน
ละกำร฿ห้ค ำปรึกษำนักเรียน฿นตละกลุมมีควำมตกตำงกัน สงผล฿ห้ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรเรียนของผู้เรียนมีควำมตกตำงกัน฿นตละ
กลุม หำกผู้เรียนได้ทบทวนกำรสอนของตนเองตำมกระบวนกำร PDCA จะสงเสริม฿ห้เกิดกำรปรับปรุงข้อบกพรอง฿นกำรสอนของ
ตนเองได้ดีขึ น 

นวคิด฿นกำรด ำเนินงำน 

 กำรปรับเปลีไยนรูปบบกำรสอน ปรับเปลีไยนวิธีกำรนิเทศ  
วิธีกำรนิเทศ 

ปรับกำรนิเทศมีขั นตอนทีไปรับเปลีไยนดังนี  
วิธีกำรเดิม วิธีกำรใหม 

แ. บงกลุมผู้เรียน 5-ๆ คนตออำจำรย์นิเทศ แ คน แ. บงกลุมผู้เรียน 5-ๆ คนตออำจำรย์นิเทศ แ คน 

2. ทบทวนกำรฝึกสอนตำมกระบวนกำร MIAP 2. น ำเสนอฝึกสอนตำมกระบวนกำร MIAPCED  

3. ฝึกสอนตำมกระบวนกำร MIAP จ ำนวน แไ สัปดำห์ 3. ฝึกตำมกระบวนกำร MIAPCED จ ำนวน ่ สัปดำห ์

ไ. จัดกำรสอบปลำยภำค ไ. สอบกลำงภำค ด ำเนินกำรประเมินผล 

 5. สลับอำจำรย์นิเทศ ฝึกตำมกระบวนกำร MIAPCED   
    จ ำนวน 5 สัปดำห์ 
6. สอบปลำยภำค ด ำเนินกำรประเมินผล 

็. รวบรวมคะนนระหวำงเรียน ด ำเนินกำรประเมินผล 

กระบวนกำร MIAPCED มีขั นตอนดังตอไปนี  
แ. ขั นสน฿จปัญหำ ิM-Motivation) เป็นขั นสร้ำงรงจูง฿จ฿ห้ผู้เรียน มีควำมต้องกำรทีไจะเรียน 
โดยกำรกระตุ้นด้วยค ำถำม สืไอกำรสอน หรือสถำนกำรณ์฿ห้ผู้เรียนได้เผชิญกับปัญหำละเกิด
ควำมสน฿จทีไจะคิดก้ปัญหำ ท ำ฿ห้ผู้เรียนสน฿จละมีควำมพร้อมทีไจะเรียนรู้ โดยมีขั นตอน
ตำมวงจร PDCA ดังนี  
 แ.แ วำงผนกำรน ำเข้ำสูบทเรียน ิP-Planี เป็นขั นกำรส ำรวจ ค้นหำข้อมูล วำงผนกำร
น ำเข้ำสูบทเรียน โดยกำรเตรียมค ำถำม เตรียมสืไอประกอบกำรสอน หรือสถำนกำรณ์ปัญหำ
ตำง ๆ ทีไเกีไยวข้องกับหัวเรืไองทีไจะสอนโดย฿ห้นักศึกษำฝึกสอนเขียนผังมโนภำพิMind mapี 

 

      กิจกรรม  KM Sharing Day โ0แ8  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกคร้ังที่ 3 หน้า 1/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 9 เมษายน 2561 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของควำมรู้ของคณะครุศำสตร์อุตสำหกรรม 

 

เรื่อง รูปบบกำรเรียนกำรสอน MIAPCED 
ผู้จัดท ำ ผศ.ดร.จิรพันธุ์ ศรีสมพันธุ์ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน       ด้ำนวิจัยละบริกำรวิชำกำร       ด้ำนกำรบริหำรจัดกำร 
 

  แ.2 ปฏิบัติกำรสอนกำรน ำเข้ำสูบทเรียน ิD-Doี เป็นขั นฝึกปฏิบัติกำรสอนโดยกำรสำธิตกำรน ำเข้ำสูบทเรียนตำมผนทีไวำงไว้  
  แ.ใ ตรวจสอบผนกำรน ำเข้ำสูบทเรียน ิC-Checkี เป็นขั นตรวจสอบควำมถูกต้องของผนกำรน ำเข้ำสูบทเรียน ตรวจสอบนว
ค ำถำม นวค ำตอบ สืไอประกอบกำรสอน หรือสถำนกำรณ์ปัญหำตำง ๆ ทีไเกีไยวข้องกับหัวเรืไองทีไจะสอนละกำรสรุปเพืไอเชืไอมโยงเข้ำ
สูเนื อหำบทเรียน โดย฿ห้นักศึกษำฝึกสอนจับคูลกเปลีไยนอภิปรำย 

  แ.ไ ก้ไขปรับปรุงผนกำรน ำเข้ำสูบทเรียน ิA-Actี เป็นขั นทีไนักศึกษำฝึกสอนสรุปองค์ควำมรู้ทีไ ได้รับ฿นขั นสน฿จปัญหำ  
ิM-Motivationี ไว้อยำงเป็นล ำดับขั นตอนวำสิไงทีไได้วำงผนไว้กับสิไงทีไเกิดขึ นจริงเหมือนหรือตกตำงกันอยำงไร พบปัญหำอะไรบ้ำง 
ละมีนวทำงก้ไขปัญหำนั นอยำงไร โดยกำรบันทึกข้อมูลลง฿น฿บบันทึกหลังกำรสอน ละก้ไขปรับปรุงผนกำรสอน฿ห้เรียบร้อย฿น
กำรสอนครั งตอไป 

2. ขั นศึกษำข้อมูล ิI-Information) เป็นขั น฿ห้เนื อหำสำระควำมรู้กผู้เรียนตำมขอบเขตของผนกำรสอนทีไผู้สอนได้เตรียมไว้ โดยมี
ขั นตอนตำมวงจร PDCA ตำมลักษณะข้อ แ.แ-แ.ไ  

ใ. ขั นพยำยำม ิA-Application) เป็นขั นทีไจัดเตรียมขึ นเพืไอ฿ห้ผู้เรียนได้มีโอกำสได้฿ช้ควำมรู้หรือทักษะทีไได้รับมำจำกขั นศึกษำข้อมูล 
ิI-Information) มำ฿ช้฿นกำรก้ปัญหำด้วยกำรฝึกปฏิบัติหรือท ำบบฝึกหัด ฿บสัไงงำน เพืไอเป็นกำรทบทวนฟ้นคืนควำมรู้หรือฝึกหัด
กำร฿ช้ทักษะทีไได้รับมำ฿ห้เป็นประโยชน์ โดยมีขั นตอนตำมวงจร PDCA ตำมลักษณะข้อ แ.แ-แ.ไ 

ไ. ขั นส ำเรใจผล ิP-Progress) เป็นขั นทีไจัดเตรียมขึ นหลังจำกขั นพยำยำม ิA-Application) เพืไอตรวจปรับผู้เรียน โดยผู้สอนตรวจละ
เฉลยบบฝึกหัด ฿บสัไงงำน หรือ฿บทดสอบของผู้เรียน รวมถึงควำมส ำเรใจผลของงำนทีไท ำเป็นสิไงทีไผู้เรียนละผู้สอนต้องกำร โดยมี
ขั นตอนตำมวงจร PDCA ตำมลักษณะข้อ แ.แ-แ.ไ 

ผลกำรด ำเนินงำน  ผลกำรเรียน฿นภำคกำรศึกษำทีไ 2/25ๆเ รำยวิชำ เ2เเเใ2เ่ กำรฝึกประสบกำรณ์กำรสอนวิชำชีพ แ 

คะนน เกรด จ ำนวน  
ิใ0 คนี 

ร้อยละ 

80-100 A 11 36.67 

75-79 B+ 14 46.67 

70-74 B 5 16.67 

65-69 C+ 0 0 

60-64 C 0 0 

55-59 D+ 0 0 

50-54 D 0 0 

ต่ ำกวำ 50 F 0 0 
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ประโยชน์ที่ได้รับ 

 แ. ได้รูปบบกำรจัดกำรเรียนกำรสอนทีไสงผลสัมฤทธิ์ตอกำร 

     เรียนกำรสอน 

 2. สงเสริม฿ห้นักศึกษำได้ทบทวนวิธีกำรสอนของตนเองละ 

     ลกเปลีไยนเรียนรู้กับเพืไอน฿นชั นเรียน 

 ใ. ผู้เรียนเกิดกำรสร้ำงสรรค์วิธีกำรสอนด้วยตนเอง สอดคล้อง 
    กับกำรเรียนยุค ไ.เ  



 
Knowledge Management 
บัณฑติวิทยำลัย ิGRADี 
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วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัย 

 

เรื่อง เทคนิคกำรสร้ำงบบฟอร์มงำย ๆ ด้วย PDF Adobe Acrobat 7.0 
ผู้จัดท ำ นำงสำวรุงนภำ พันธุ์เอก 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้     ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม     ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพืไอ฿ห้บุคลำกรละนักศึกษำสำมำรถเขียนค ำร้องละข้อควำมตำง ๆ ได้สะดวกรวดเรใวกวำเดิม 
2. เพืไอ฿ห้บุคลำกรสำมำรถน ำไป฿ช้฿นกำรพัฒนำงำนของตัวเองได้  

 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
       1.  สร้ำงฟอร์มหนังสือ฿นโปรกรม Microsoft Word ขึ นมำ 
      2.  ท ำกำรบันทึกไฟล์เป็นนำมสกุล .pdf เสรใจล้วเปิดโปรกรม Adobe Acrobat 7.0 
      3.  สร้ำงชองข้อควำมส ำหรับกรอกข้อควำม (Text Field) 
      4.  สร้ำงชองข้อควำมส ำหรับเลือกประเภท (Check Box Tool) 
      5.  ท ำกำรบันทึกไฟล์ 
 
ประโยชน์ทีไได้รับ 

1. บุคลำกรละนักศึกษำสำมำรถเขียนค ำร้องละข้อควำมตำง ๆ ได้สะดวกละรวดเรใวกวำเดิม 
2. บุคลำกรสำมำรถเขียนสร้ำงบบฟอร์ม฿นเอกสำรของตัวเองได้ 

 
หมำยเหตุ 
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สรุปองค์ควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัย 

 

เรื่อง เทคนิคกำรท ำ Label เลขครุภัณฑ์ 
ผู้จัดท ำ นำงสำวชิดชญำ ซลิ ว 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้     ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม     ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
วัตถุประสงค์  

1. สำมำรถพิมพ์งำนทีไมีรูปบบเดียวกันโดยดึงข้อมลูจำกหลงเดียว 
2. ลดควำมผิดพลำดทั งกำรพมิพ์ละกำรซ  ำซ้อนของข้อมูล 
3. ลดเวลำกำรท ำงำน 

 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
1. สร้ำง Table ขนำด 2x3 
2. พิมพ์ชืไอข้อมูลโดยเว้นข้อมลูดิบทีไตอ้งเติม฿นไฟล์ Excel 
3. Click MAILINGS เลือก Step-by-Step Mail Merge Wizard… 
4. Click Labels ละ Next: Starting document 
5. Click Next: Select recipients 
6. Click Browse… เลือกไฟล์ข้อมลู ละ Click Next 
7. Click Next จนถึงขั นตอนทีไ ๆ 
8. Click Insert Merge Field เลือกฟิวส์ทีไต้องกำร฿ส 
9. Click Rules ละ Next Record 
10. Copy ข้อมูล฿นชองทีไ 2 วำง฿นชองทีไ ใ-ๆ 
11. Click Preview Results เมืไอต้องกำรดูข้อมลู ละรีเฟรสข้อมูล 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. สำมำรถพิมพ์งำนทีไมีรูปบบเดียวกันโดยดึงข้อมลูจำกหลงเดียวได้ 
2. สำมำรถลดควำมผดิพลำด฿นกำรพมิพ์ละกำรซ  ำซ้อนของข้อมูล 

3. สำมำรถลดเวลำกำรท ำงำน 
 

ึึสำมำรถน ำไป฿ช้ประยุกต์฿ช้กับงำนลักษณะนี ได้ เชน กำรพิมพ์ทีไนัไงสอบประจ ำโตຍะ กำรท ำบันทึกข้อควำมสงหลำยคณะ กำรพมิพ์ซองจดหมำย เป็นต้น 

หมำยเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

กิจกรรม KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งทีไ ใ หน้ำ แ/1 
ออกโดย : คณะกรรมกำรจดักำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เริไม฿ช้ ้ เมษำยน 25ๆแ 

 



 
Knowledge Management 
วิทยำลัยนำนำชำติ ิInternational College) 
(IC)  
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 

 
สรุปองค์ควำมรู้ของวิทยำลัยนำนำชำติ 

 

เรื่อง กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรสอบเพื่อลดปัญหำกำรทุจริตในกำรสอบ 
      ของนักศึกษำ 
 

ผู้จัดท ำ น.ส. อัจฉรียำ  รอบกิจ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพืไอกำรจัดกำรกำรสอบทีไมีประสทิธิภำพ โปรง฿ส มีควำมคลองตัว฿นกำรด ำเนินกำร 

2. เพืไอตัดปัญหำทีไเกิดจำกกำรทุจรติ฿นกำรสอบ 

3. เพืไอปลูกฝังคณุธรรมด้ำนควำมซืไอสัตยส์ุจรติกนักศึกษำ 
บทสรุปองค์ควำมรู้  

วิทยำลัยนำนำชำติประสบปัญหำนักศึกษำทุจริต฿นกำรสอบประจ ำภำคกำรศึกษำทีไ 2 / 255็ จ ำนวน ไ รำย จึงเป็นทีไมำของกำรพัฒนำกลยุทธ์กำร
จัดกำรสอบทีไมีจุดมุงหมำยเพืไอลดกำรทุจริต โดยตระหนักวำเมืไอเหตเุกิดล้วยอมมีผลกระทบตอวิทยำลัยละอนำคตของนักศึกษำ ละไมสำมำรถอำศัย
เพียงกฎระเบียบข้อบังคับมำ฿ช้฿นกำรป้องปรำม วิทยำลัยนำนำชำตจิึงท ำกำรศึกษำพฤติกรรมของนักศึกษำ ละวิธีกำรด ำเนินกำรจัดสอบทีไท ำอยูเพืไอ
วิเครำะหห์ำชองโหว จึงเป็นทีไมำของกลยุทธ์กำรจัดกำรกำรสอบทีไเนน้กำร ตัดโอกำส” ทีไจะกระท ำกำรทุจริต฿นกำรสอบ ละกำรน ำเทคโนโลยีกล้อง
วงจรปิดมำ฿ช้บันทึกภำพ฿นห้องสอบ เพืไอเพิไมประสิทธิภำพ ละควำมโปรง฿ส฿นกำรจัดกำรกำรสอบ 
 

นับตั งตกำรสอบ฿นภำคกำรศึกษำทีไ แ / 255่ ถึงปัจจุบัน วิทยำลัยนำนำชำติสำมำรถลดกำรเกิดเหตุทุจริต฿นกำรสอบได้เป็นอยำงดี โดย฿นปีกำรศึกษำ 
25ๆแ สำมำรถลดกำรทุจรติได้เป็น 0 โดยมีกลยุทธ์กำรจัดกำรดังนี  
แ. ชุดอุปกรณ์กำรสอบ โดยนักศกึษำต้อง฿ช้เฉพำะชุดเครืไองเขียน฿นซองพลำสติก฿สทีไจดั฿ห้โดยวิทยำลัยนำนำชำตเิข้ำสอบเทำนั น ห้ำมนักศึกษำน ำเครืไอง
เขียนสวนตัวเข้ำ เนืไองจำกพบวำนักศึกษำมักน ำเครืไองเขียนเข้ำจ ำนวนมำก โดย฿ส฿นกลองหรือกระเป๋ำ ซึไงเป็นชองโหว฿นกำรทุจริตได้ อีกทั งวิธีนี ยังชวย
ลดปัญหำนักศึกษำขอยืมเครืไองเขยีนจำกเพืไอน฿นห้อง นักศึกษำจะมอีุปกรณ์ครบถ้วนท ำ฿ห้กำรสอบเปน็ไปอยำงลืไนไหล ไร้ควำมกังวล   
โ. กำรจัดผังท่ีนั่งสอบ วิทยำลัยนำนำชำติมีกำรจดัผังห้องสอบ ละจัดท ำป้ำยชืไอติดทีไโตຍะสอบ สำมำรถก ำหนด฿ห้นักศึกษำกลุมเสีไยงนัไง฿นต ำหนงทีไ
ตรวจสอบได้งำย ละกำรจัดทีไนัไงสอบเรียงตำมล ำดับ  
ใ. กำรตรวจค้นสิ่งติดตัว ละบริเวณห้องสอบ โดยเจ้ำหน้ำทีไท ำกำรตรวจบัตรประจ ำตัวนักศึกษำเพืไอยืนยันตัวตน 
ละตรวจวำมสีิไงติดตัวอันอำจขัดตอระเบยีบกำรสอบ เชน Smart Watch โทรศัพท์มือถือ นักศึกษำจะได้รับกำรย  ำ
เตือน฿ห้ปิดเครืไอง ละเกใบอุปกรณ์สืไอสำรไว้฿นกระเปำ๋ซึไงวำงทีไบริเวณสวนหน้ำของห้องสอบ ิตรงผู้คมุสอบี หรือ
หำกไมมีกระเป๋ำ จะมีกลองส ำหรบัเกใบเครืไองมือสืไอสำรไว้บริกำร ผูคุ้มสอบท ำกำรประกำศ฿ห้นักศึกษำตรวจสอบ
สิไงของติดตัวต้องห้ำมทีไอำจหลงลมืน ำออก เป็นโอกำสสุดท้ำยทีไจะสดงควำมบริสุทธ์ิ฿จ เมืไอเริไมกำรสอบ จะมี
เจ้ำหน้ำทีไตรวจบริเวณโดยรอบห้องสอบ ห้องน  ำ 

4. กำรใช้กล้องวงจรปิดบันทึกภำพในห้องสอบ เป็นวิธีทีไชวยป้องกันกำรทุจริตได้อยำงมีประสิทธิภำพ ซึไงวิทยำลัย
นำนำชำติไดจ้ัดห้องสอบ฿ห้มีกล้องวงจรปิดจ ำนวน ใ ห้อง โดยกำรมีอยูของกล้องวงจรปิดจะสำมำรถบันทึกภำพ
เหตุกำรณ์฿นห้องสอบได้อยำงชัดเจนเพืไอ฿ช้เป็นหลักฐำนประกอบกำรพิจำรณำโดยคณะกรรมกำรฯ โดยชวย฿ห้เกิด
ควำมชัดเจน ละโปรง฿ส฿นกำรพจิำรณำโดยยึดหลักควำมยุติธรรม฿ห้เกิดกนักศึกษำ นอกจำกนี  กำรมีอยูของกล้อง
วงจรปิดยังมีผล฿นทำงจิตวิทยำตำมทฤษฎี Panopticism ฿ห้ผล฿นลักษณะทีไท ำ฿ห้ผู้เขำ้สอบอยู฿นภำวะตระหนักรู้วำถูก 
เฝ้ำมอง” ตลอดเวลำ ละมม้ีควำมคิดจะกระท ำผิดกใจะไมกล้ำกระท ำควำมผดิ เพรำะจิต฿ตส้ ำนึกจะท ำ฿ห้ระวงวำตนจะถูกจับได้ด้วยกล้องที่แทน
สายตาของผู้คมุสอบ      
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สรุปองค์ควำมรู้ของวิทยำลัยนำนำชำติ 

 

เรื่อง กลยุทธ์กำรบริหำรจัดกำรกำรสอบเพื่อลดปัญหำกำรทุจริตในกำรสอบ 
      ของนักศึกษำ 
 

ผู้จัดท ำ น.ส. อัจฉรียำ  รอบกิจ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

5. การประกาศกฎระเบียบการเข้าสอบ โดยจดัให้มีการติดประกาศ และเล่นวดิีทัศน์เกี่ยวกับกฎระเบียบในการเขา้สอบ รวมถึงการช้ีแจงในการ
ปฐมนิเทศ และการประชุมช้ันปีกอ่นการสอบเพื่อทบทวน ทั้งยงัเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามข้อสงสัย 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

แ. สรุปจ ำนวนนักศึกษำตละชั นปีเพืไอจัดอุปกรณ์กำรสอบ฿ห้เพียงพอ โดยอุปกรณเ์ครืไองเขียนทีไจดั
ได้ก ดินสอ ปำกกำ ยำงลบ ปำกกำลบค ำผิด ซอง฿สส ำหรับบรรจุ ิเลือกทีไทนทำนเพืไอจะได้ไมต้อง
จัดซื อทดทนบอยๆี ตรวจสอบสภำพเครืไองเขียน฿ห้พร้อม฿ช้งำน 

2. เจ้ำหน้ำทีไฝ่ำยอำคำรละสถำนทีไ ติดตั งกล้องวงจรปิดชนิดเคลืไอนย้ำยได้ จอ ละเครืไองบันทึก 

ใ. ประชุมเจ้ำหน้ำทีไคมุสอบเพืไอทบทวนกฎ ละข้อปฏิบตัิตำงๆ ละ ประชุมนักศึกษำเพืไอชี จงกฎ 

5. ติดประกำศกฎระเบียบ ข้อบังคบักำรสอบ฿นทีไชัดเจน ได้ก โถงหน้ำลิฟต์ชั น แ ละชั นทีไจัดเป็นสอบ ตลอดจนเปดิวิดีทัศน์ทีไโทรทัศนท์ีไชั น แ ซึไงเป็นจุด
ทีไนักศึกษำทุกคนต้องผำน 

ๆ. จัดห้องสอบตำมผนผัง โดยเจำ้หน้ำทีไท ำกำรตดิป้ำยชืไอนักศึกษำตำมโตຍะ ตรวจสอบอุปกรณ์฿นห้องสอบ เครืไองปรับอำกำศ  
็. ตรวจสอบกำรท ำงำนของนำฬิกำประจ ำห้องเรียน฿ห้ตรงกัน 

่. ด ำเนินกำรสอบ โดยตรวจสอบนักศึกษำกอนเข้ำทีไนัไงสอบ  
้. จ้งกนักศึกษำถึงผลลัพธ์กำรทุจริต รวมถึงจ้งวำกล้องวงจรปดิได้เริไมท ำกำรบันทึกภำพล้ว  
แเ. เมืไอเกิดเหตุทุจริต คณะกรรมกำรจะได้รับจ้งทันที ละท ำกำรตรวจสอบกล้องวงจรปิด 

แแ. ตั งคณะกรรมกำรสอบสวนกำรทุจริต  
แ2. สรุปผล ละน ำบทเรียนไปพัฒนำกำรจัดกำรกำรสอบ฿นครั งตอไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สำมำรถลดปริมำณเหตุทุจรติกำรสอบได้อยำงมีประสิทธิภำพ สำมำรถลดกำรกระท ำผดิจำกทีไเคยเกดิ ไ รำย เหลือเพียงเกิดเหตุ฿นบำงภำคกำรศึกษำ
เพียง แ – 2 รำย ละ฿นภำคกำรศึกษำทีไ 2 / 25ๆเ ไมเกิดเหตุนักศกึษำทุจริต฿นกำรสอบอีก  
2. ผู้เข้ำสอบทั งอำจำรย์ ละเจ้ำหน้ำทีไ มีควำมมัไน฿จละสะดวก฿นกำรปฏิบัตหิน้ำทีไยิไงขึ น 

ใ. นักศึกษำมีวินัย฿นตนเอง มีควำมซืไอสัตย์ ตรงตอเวลำ ปฏิบตัิตำมระเบียบอยำงเครงครัด 

ไ. กำรสอบของวิทยำลัยนำนำชำติมีควำมโปรง฿ส ตรวจสอบได้  
 

ทิศทำงในอนำคต 
แ. ปรับปรุงกำรสอบ฿หม้ีประสิทธิภำพยิไงขึ น 

2. ขยำยจ ำนวนห้องสอบ฿ห้ครอบคลุมปริมำณนักศึกษำทีไเพิไมขึ น฿นอนำคต 
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สรุปองค์ควำมรู้ของวิทยำลัยนำนำชำติ 

 

เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสูกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำอยำงมี 
      ประสิทธิภำพ พร้อมก้ำวสูองค์กรระดับสำกล 

ผู้จัดท ำ น.ส. อัจฉรียำ  รอบกิจ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพืไอเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำของวิทยำลัยนำนำชำติสูกำรฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษำอยำงมีประสิทธิภำพ 

2. เพืไอป้องกันปัญหำทีไเกิดระหวำงกำรฝึกปฏิบัตสิหกิจศึกษำ 
3. เพืไอเสรมิสร้ำงภำพลักษณ์อันดีของวิทยำลัยนำนำชำติ ละมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

บทสรุปองค์ควำมรู้  

วิทยำลัยนำนำชำติ ก ำหนด฿ห้นักศึกษำทุกคนต้องผำนกำรฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษำ ตำมเงืไอนไขของกำร฿ห้ปริญญำสำขำวิชำกำรค้ำระหวำงประเทศละ
ธุรกิจโลจิสติกส ์โดยเริไมมีนักศึกษำออกฝึกสหกิจศึกษำตั งตภำคกำรศึกษำ แ/25ๆเ จนถึงปัจจุบัน วิทยำลัยนำนำชำติ ตระหนักถึงลักษณะองค์กรทีไ
นักศึกษำเข้ำฝึกมีควำมเป็นนำนำชำติ ละมักเป็นองค์กรธุรกิจขำ้มชำติ นักศึกษำมักได้รับกำรบรรจุอยู฿นต ำหนงงำนทีไต้อง฿ช้ภำษำอังกฤษ ละทักษะ
กำรปรับตัวทำงวัฒนธรรมสูง อำทิ BMW, Thai Airways, Mazda, Panasonic, Betagro, SCG รวมถึง฿นปีกำรศึกษำ 25ๆแ จะมีนักศึกษำจ ำนวน 2 คน ฝึก
ปฏิบัติสหกิจศึกษำ฿นตำงประเทศเป็นครั งรก ทั งนี  เนืไองด้วยลักษณะของสำขำวิชำทีไเป็นด้ำนบรหิำรธรุกิจ ซึไงตกตำงจำกหลักสตูรสวน฿หญของ
มหำวิทยำลยัซึไงเน้นทำงอุตสำหกรรม ละเทคโนโลยี วิทยำลัยนำนำชำติจึงมีกำรพัฒนำกระบวนกำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำกอนออกฝึกสหกิจศึกษำ
฿ห้เหมำะสมกับธรรมชำติของงำน สภำพองค์กร รวมถึงธรรมชำติของนักศึกษำซึไงมีหลำกหลำยเชื อชำติ โดย฿ห้ควำมส ำคญักับกำรพัฒนำนักศึกษำ฿ห้เป็นผู้
เพียบพร้อมทั งควำมสำมำรถ มีพฤติกรรมอันพึงประสงค์ มีควำมเป็นมืออำชีพ ละมีทักษะด้ำนภำษำ รวมทั งมีควำมพร้อมทีไจะตอยอดเข้ำสูกำรท ำงำน฿น
องค์กรชั นน ำ ซึไงอำจเหในถึงควำมสำมำรถของนักศึกษำระหวำงชวงสหกิจศึกษำ ละประสงค์จะรับเขำ้ท ำงำน฿นกำรเตรยีมนักศึกษำเพืไอออกฝึกสหกิจ
ศึกษำ฿นภำคกำรศึกษำทีไ แ/25ๆแ วิทยำลัยนำนำชำติจึงได้฿ช้บทเรียน ละ feedback จำกองค์กรทีไรับนักศึกษำรุนรกมำปรับปรุงกระบวนกำรเตรียม
นักศึกษำออกฝึกสหกิจ฿นรุนทีไ 2  โดยกำรอบรมทั งหมดจัดเป็นภำษำอังกฤษซึไงเป็นภำษำหลักของวิทยำลัยนำนำชำติ โดยโครงสร้ำงเนื อหำสวน฿หญอิง
หัวข้อจำกวิชำเตรียมสหกิจศึกษำทีไ฿ช้฿นมหำวิทยำลัย ตเพิไมเติมกจิกรรม ละปรับเนื อหำ฿หส้อดคลอ้งกับสำขำอำชีพ ดังตอไปนี    
แ. กำรวำงตัว มำรยำททำงสังคม ละกำรตงกำย เนืไองด้วยภำพลักษณ์ละบุคลิกเป็นสิไงส ำคญั เฉกเชนเดียวกับกำรตัดสินหนังสือจำกปก วิทยำลัย
นำนำชำติจึงไดเ้ชิญวิทยำกรผู้เชีไยวชำญด้ำนภำพลักษณ์ควำมเป็นมอือำชีพมำ฿ห้ควำมรู้ ละท ำกจิกรรมกับนักศึกษำเพืไอปรับปรุงภำพลกัษณ์฿ห้สมกับกำร
ท ำงำน฿นองค์กร อำทิ บุคลิกภำพ กำรตงหน้ำ กำรเลือกเครืไองตงกำย฿ห้เหมำะสม ซึไงผลปรำกฏวำได้รับเสียงตอบรับจำกองค์กรวำนักศึกษำรุนรกมี
กำรวำงตัวทีไดี บุคลิกดี ละตงกำยเรียบร้อยเป็นทีไนำเชืไอถือ วิทยำลัยนำนำชำติจึงได้จดักิจกรรมนี อีกครั งส ำหรับนักศึกษำรุนตอมำ  
2. กำรพัฒนำภำษำอังกฤษ เนืไองจำกภำษำอังกฤษเป็นภำษำทีไมีควำมส ำคญั฿นกำรตดิตอธุรกจิระหวำงประเทศละงำนด้ำนโลจสิติกส์ วิทยำลัย
นำนำชำติจึงได้จดักำรสอนภำษำองักฤษเพิไมเติมกนักศึกษำ เพืไอเตรียมควำมพร้อม฿นกำรท ำงำน รวมทั งได้จัดกำรอบรมเพืไอเตรียมสอบ TOEIC ก
นักศึกษำ  
ใ. กำรจัดสอบ TOEIC เพ่ือวัดสมรรถนะด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำ ซึไงนักศึกษำสำมำรถน ำผลไป฿ช้
฿นกำรยืไนสมคัรโครงกำรสหกิจศึกษำ รวมถึงกำรสมัครงำน฿นอนำคตได้ โดยจดัขึ นเมืไอวันทีไ ้ พ.ค. 25ๆแ 
ละได้ประสำนงำนเชญิ Center for Professional (Thailand) มำจัดกำรสอบ ณ วิทยำลัยนำนำชำติ ซึไงกำร
สอบเป็นไปตำมควำมสมัคร฿จของนักศึกษำ ผลปรำกฏวำมีนักศึกษำเข้ำรวมทั งหมด ใ้ คน โดยคะนน
สูงสุดอยูทีไ ้25 จำกคะนนเตใม ้้เ 
 

ผลกำรสอบ TOEIC 

ชวงคะนน จ ำนวนนักศกึษำ คิดเปน็รอ้ยละ 

<300 1 3% 

300s 10 26% 

400s 5 13% 

500-550 6 15% 

550-599 6 15% 

600s 5 13% 

700s 4 10% 

900s 2 5% 

39 100% 

กิจกรรม KM Sharing Day 2018 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของวิทยำลัยนำนำชำติ 

 

เรื่อง กำรเตรียมควำมพร้อมนักศึกษำสูกำรปฏิบัติสหกิจศึกษำอยำงมี 
      ประสิทธิภำพ พร้อมก้ำวสูองค์กรระดับสำกล 

ผู้จัดท ำ น.ส. อัจฉรียำ  รอบกิจ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

ไ. กำรพัฒนำทักษะด้ำนกำรใช้โปรกรมคอมพิวเตอร์ส ำนักงำน โดยเริไมต้น฿นภำคกำรศึกษำทีไ 2 / 25ๆเ หลังจำกได้รับ feedback จำกองค์กรวำมี
ควำมจ ำเป็น ละนักศึกษำรุนทีไ แ ยัง฿ช้โปรกรม อำทิ Microsoft Excel ไมคลอง ทั งนี  โปรกรมดังกลำวเป็นทีไนิยมไมเพียงต฿นส ำนักงำนทัไวไป ยังเป็น
เครืไองมือส ำคญัส ำหรับงำนโลจสิตกิส์อีกด้วย วิทยำลยันำนำชำติจึงได้จัดกำรอบรมกำร฿ช้โปรกรมจ ำเป็นเหลำนี กนักศึกษำ ณ วิทยำลยันำนำชำติ  
5. กำรเขียนจดหมำย ละอีเมลภ์ำษำไทย เนืไองจำก฿นเบื องต้นนักศึกษำได้เรียนเป็นภำษำอังกฤษ ท ำ฿ห้อำจบกพรอง฿นกำรเขียนสืไอสำรเป็นภำษำไทย
ซึไงยังจ ำเป็นต้อง฿ช้ส ำหรับผู้ทีไฝึกงำน฿นประเทศไทย อีกทั งเลใงเหในวำนักศึกษำยังขำดประสบกำรณ์กำรเขียนเพืไอกำรสืไอสำร฿นเชิงธุรกิจเป็นภำษำไทย 
วิทยำลัยนำนำชำตจิึงได้เชญิผู้เชีไยวชำญทีไมีประสบกำรณ์ด้ำนกำรเขยีนจดหมำยธุรกิจ ละอีเมล์ธุรกิจ฿นเป็นภำษำไทย ซึไงชวย฿ห้นักศึกษำทั งชำวไทย ละ
ชำวตำงชำติทีไจะฝึกปฏบิัติสหกิจ฿นประเทศไทย ละสำมำรถ฿ช้ภำษำไทยได้ มีทักษะ฿นกำรเขียนสืไอสำรเชิงธุรกิจได้อยำงมปีระสิทธิภำพ 

 

วิธีกำรด ำเนินงำน 

แ. รวบรวมข้อเสนอนะจำกองค์กรทีไรับนักศึกษำรุนรกเข้ำฝึกสหกจิศึกษำ ละวิเครำะห์ถึงทักษะทีไควรเพิไมพูนกนักศึกษำ 

2. ทีมคณำจำรย์วิทยำลยันำนำชำติหำรือด้ำนเนื อหำ ละพิจำรณำวทิยำกรภำย฿น ละ วิทยำกรนอกส ำหรับตละหัวข้อ ละทักษะ  
ใ. สรุปจ ำนวนนักศึกษำทีไจะออกสหกิจศึกษำ฿นปีกำรศึกษำนั น 

4. พิจำรณำลักษณะของนักศึกษำ ควำมสน฿จ ระดับภำษำอังกฤษ ละภำษำไทย รวมถึงองค์กรทีไคำดหวังจะฝึกปฏิบตัิสหกจิศึกษำ 
ไ. เชิญวิทยำกรภำยนอก 

5. จัดกิจกรรม฿นรำยวิชำเตรียมสหกิจศึกษำ ควบคูกับกิจกรรมเสรมิทักษะด้ำนตำงๆ ครบ ใเ ชัไวโมงตำมเงืไอนไขกำรออกฝึกปฏิบตัิสหกิจศึกษำ 

ๆ. กำรปฐมนิเทศนักศึกษำกอนออกฝึกปฏิบัตสิหกิจศึกษำ เพืไอสรุป ละทบทวนข้อปฏิบัตติัวตำงๆ ฿นระหวำงกำรท ำงำน฿นองค์กร 

็. สงนักศึกษำออกฝึกปฏิบัติ โดยมีเจ้ำหน้ำทีไละคณำจำรย์ตดิตำม฿ห้ค ำนะน ำ ละชวยเหลือตลอดระยะเวลำออกฝึกสหกิจศึกษำ 

่. สรุปผล ละน ำบทเรยีนไปพัฒนำกำรจัดกำรกำรเรียนกำรสอนรำยวิชำเตรียมสหกจิศึกษำ฿นครั งตอไป 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. สำมำรถเตรียมควำมพร้อมนักศกึษำ฿ห้เหมำะสมกับองค์กร ละ฿กล้เคียงกับสถำนกำรณ์ทีไต้องประสบจริง 
2. สำมำรถป้องกันปัญหำทีไเกิดระหวำงกำรฝึกปฏบิัติสหกิจศึกษำ อันเนืไองมำจำกทักษะทีไไมเพียงพอ ละกำรวำงตัวไมเหมำะสม฿นสถำนประกอบกำรได ้

ใ. ผู้ประกอบกำรมีควำมพึงพอ฿จ ละเชืไอมัไน฿นคณุภำพของนักศึกษำวิทยำลัยนำนำชำต ิ

ไ. เพิไมพูนภำพลักษณ์อันดีตอนักศกึษำ บัณฑิต วิทยำลัยนำนำชำติ ละมหำวิทยำลัย 

5. นักศึกษำสำมำรถปฏิบัติงำนไดอ้ยำงมีประสิทธิภำพ ยังควำมพึงพอ฿จ฿ห้กผู้ประกอบกำร 

 

ทิศทำงในอนำคต 
แ. น ำผลตอบรับมำพัฒนำกำรเตรยีมนักศึกษำ฿นรุนตอไป 

2. เพิไมสมรรถนะ฿หมๆ  ฿ห้กนักศกึษำเพืไอควำมเป็นสำกลยิไงขึ น 

ใ. ขยำยผลเพืไอเตรยีมนักศึกษำสูกำรฝึกปฏิบัตสิหกิจนำนำชำติ ฿นตำงประเทศ 
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ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 



 
Knowledge Management 
ส ำนักคอมพิวเตอร์ละเทคโนโลยีสำรสนเทศ 
ิICITี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ความรูຌของส านักคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ 

 

รืไอง ทคนิคการ฿ชຌ PowerPoint สรຌาง Motion Infographic  
พืไอการน าสนองาน฿นยุค ไ.เ 

ผูຌจัดท า นางสาวธัญญมาศ สิงหรา 

วันทีไน าสนอ 6 กรกฎาคม 2561 

ประภทองค์ความรูຌ  ดຌานการรียนการสอน  ดຌานวิจัย ทคนลยีละนวัตกรรม  ดຌานการบริการวิชาการ/บริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์  
     1. พืไอสรຌาง Motion Infographic ดຌวยปรกรม Microsoft PowerPoint 

    โ. พืไอ฿หຌการน าสนองานนาสน฿จละมีประสิทธิภาพมากยิไงขึๅน 
     
บทสรุปองค์ความรูຌ 

1. ปิดปรกรม Microsoft PowerPoint วอร์ชัไน฿ดกใเดຌ 
 

 
 

2. ออกบบธีมส ำหรับกำรน ำสนองำน ดย฿ชຌสีเมกิน ไ สี฿นสเลค์ 
 
 

3. จัดวำงขຌอมูลละรูปภำพ฿หຌสวยงำม 
 
 
 
 
 
 
 

4. สรຌำงกำรคลืไอนเหวดຌวยมนู Animation  
5. Export เฟล์น ำสนอ฿หຌป็นเฟล์ Video 

1) ไปท่ีเมนู File > Export 

2) เลือก Create a Video ใตเ้มนู Export 

3) เลือก Create a Video  

4) จะปรากฏหนา้ต่างส าหรับบนัทึก 

5) ตั้งช่ือวิดีโอ 

6) กด Save 

 
 
 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครัๅงทีไ 3 หนຌา แ/2 

ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรูຌมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ริไม฿ชຌ 9 มษายน โ5ๆแ 
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สรุปองค์ความรูຌของส านักคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ 

 

รืไอง ทคนิคการ฿ชຌ PowerPoint สรຌาง Motion Infographic  
พืไอการน าสนองาน฿นยุค ไ.เ 

ผูຌจัดท า นางสาวธัญญมาศ สิงหรา 

วันทีไน าสนอ 6 กรกฎาคม 2561 

ประภทองค์ความรูຌ  ดຌานการรียนการสอน   ดຌานวิจัย ทคนลยีละนวัตกรรม  ดຌานการบริการวิชาการ/บริหารจัดการ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  ชมตัวอยำงงำนทีไสมบูรณ์เดຌทีไนีไ 
 
 
                                                สกนสิจຍะพีไจຎำ 
 
 
 
 
 
 
 

ประยชน์ทีไเดຌรับ :  
 

1. พืไอ฿หຌเดຌงำนน ำสนอหรือสืไอประชำสัมพันธ์ทีไนำสน฿จ สวยงำม ทันสมัย 

2. พืไอสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดีขององค์กร฿นยุค ไ.เ 
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ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรูຌมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ริไม฿ชຌ 9 มษายน โ5ๆแ 
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สรุปองค์ความรูຌของส านักคอมพิวตอร์ละทคนลยีสารสนทศ 

 

รืไอง กูຌรหัส Wifi งายโ ค ใ คลิก !!! 
ผูຌจัดท า นางสาวทีปพรัตน์ ซอๆึง 

วันทีไน าสนอ 6 กรกฎาคม 2561 

ประภทองค์ความรูຌ      ดຌานการรียนการสอน  ดຌานวิจัย ทคนลยีละนวัตกรรม  ดຌานการบริการวิชาการ/บริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ พืไอ฿หຌนักศึกษาละบุคลากรสามารถกูຌรหัส Wifi ของ มจพ. เดຌอยางงาย 

บทสรุปองค์ความรูຌ  
          ขຌำวใบเซต์ ICIT ACCOUNT ตำมทีไอยูของวใบ https://account.kmutnb.ac.th/web/  

                    คลกิทีไ แ ลือกมนู กำรกูຌคืนบัญชี ICIT ACCOUNT 

 
 
 
 
 

 

                    คลกิทีไ โ ลือกมนู รหัสผำน พรຌอมกรอกขຌอมูล฿หຌครบถຌวน 
                     

 
 
 

        
 

           คลกิทีไ ใ มืไอกรอกขຌอมูลครบถຌวน ฿หຌท ำกำรกดปุຆมตกลง ระบบ ICIT ACCOUNT จะท ำกำรสงอีมลส ำหรับกำรกูຌคืนรหสัผำนเปยังอีมล
ส ำรองของทำนทีไเดຌลงทะบียนเวຌกับระบบ ICIT ACCOUNT ปิดมล์ของทำนลຌวคลิกทีไลิงก ์ICIT ACCOUNT พืไอท ำกำรปลีไยนรหสัผำน 
 
 
 
                  
                
 
 

     
รืไองนารูຌ !! บริการทีไรองรับ ICIT ACCOUNT !!! 
 

 
 
 
 
 

ประยชน์ทีไเดຌรับ สามารถกูຌรหัส Wifi เดຌอยางงายละรวดรใว ทัน฿จ ทุกทีไ ทุกวลา 
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ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรูຌมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ริไม฿ชຌ 9 มษายน โ5ๆแ 

 

แ. ระบบครือขำยเรຌสำย Wi-Fi ิSSID : @KMUTNB, @KMUTNB-WIFI) 
โ. หຌองบริกำรคอมพิวตอร์ ละบริกำรงำนพิมพ์ ส ำนักคอมพิวตอร์ละทคนลยีสำรสนทศ 
ใ. ระบบสงกรดออนเลน์ ิhttps://grade.icit.kmutnb.ac.th)  
ไ. ระบบประมินกำรสอน ิhttps://grade.icit.kmutnb.ac.th)  
5. ปรกรมปງองกันเวรัสคอมพิวตอร์ ิhttps://antivirus.icit.kmutnb.ac.th)  
 

6. Grade Reporting KMUTNB (Android application)  
็. กำรจัดกำรควำมรูຌ ส ำนักคอมพิวตอร์ละทคนลยีสำรสนทศ ิhttp://km.icit.kmutnb.ac.th)  
่. Virtual Private Network (VPN)  
9. ระบบสำรสนทศพืไอรำยงำนขຌอมูลละสถิตินักศึกษำ ิhttp://ureport.kmutnb.ac.th)  
แเ. ระบบจองหຌองลกปลีไยนรียนรูຌละศึกษำคຌนควຌำดຌวยตนอง ส ำนักคอมพิวตอร์ละทคนลยีสำรสนทศ 
ิhttp://k-room.icit.kmutnb.ac.th) 

 

https://account.kmutnb.ac.th/web/


 
Knowledge Management 
ส ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม 
ิITDIี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 

 

 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักพัฒนำเทคโนโลยีเพื่ออุตสำหกรรม 

 

เรื่อง  กำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจเพื่อขอรับเชใคจำกหนวยงำนภำยนอก  
ผู้จัดท ำ นำงสำวนิตยำ รุงเรือง 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ561 

ประเภทองค์ควำมรู้      ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 

กำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจเพื่อขอรับเชใคจำกหนวยงำนภำยนอก 
 

วัตถุประสงค์ เพืไอ฿ห้บุคลำกร สพอ. ทรำบนวทำงกำรปฏิบัติกำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจเพืไอขอรับเชใคจำกหนวยงำนภำยนอก  
ขั นตอนกำรด ำเนินกำร 
แ. จัดพิมพ์หนังสือมอบอ ำนำจ โดยต้องระบุข้อมูล ดังนี  
 แ.แ ขอมอบอ ำนำจ฿ห้............................. ต ำหนง.............................สังกัด............. ................... มจพ. 

แ.2 เป็นผู้มำรับเงินคำจ้ำงทีไปรึกษำ เริไมตั งต ........................................................................... .......... 
แ.ใ โครงกำร.................................................................................... ..................................................... 
แ.ไ ตำมสัญญำเลขทีไ........................................................................................................... ................. 
หมำยเหตุ ข้อควำม฿นสวนนี อ้ำงอิงจำกหนังสือสัญญำทีไท ำกับหนวยงำนผู้วำจ้ำง ตำมงวดงำนอยำงชัดเจน 

2. ต้องมีลำยเซใน บุคคลดังนี  
 2.แ ผู้มอบอ ำนำจ.............................................................................................................. ..................  

2.2 ผู้รับมอบอ ำนำจ...........................................................................................................................  
2.ใ พยำน ิคนทีไ แี........................................................................................................... ................. 
2.ไ พยำน ิคนทีไ 2ี........................................................................................................................... . 

ใ. เอกสำรประกอบกำรเสนอเซใน มีดังนี  
 ใ.แ ประกำศส ำนักนำยกรัฐมนตรี เรืไอง ตงตั งอธิกำรบดีมหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ พร้อมรับรองส ำเนำ 
                  ถูกต้อง 
  ใ.2 ขอส ำเนำบัตรประชำชนอธิกำรบดี/บัตรพนักงำนมหำวิทยำลัยทีไมีเลขบัตรประชำชน พร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ใ.ใ ส ำเนำบัตรประชำชน/บัตรพนักงำนมหำวิทยำลัยทีไมีเลขบัตรประชำชนของผู้รับมอบอ ำนำจพร้อมรับรองส ำเนำถูกต้อง 
 ใ.ไ นบส ำเนำสัญญำจ้ำงของโครงกำร 
ไ. จัดพิมพ์บันทึกข้อควำม โดยต้องระบุข้อมูล ดังนี  
 ไ.แ เรืไอง ขอควำมอนุเครำะห์ลงนำม 
 ไ.2 เรียน อธิกำรบดี 
 ไ.ใ ยอหน้ำทีไ แ ระบุควำมเป็นมำของโครงกำร 
 ไ.ไ ยอหน้ำทีไ 2 ระบุรำยละเอียดเกีไยวกับกำรขอไปรับเงินของโครงกำร ิอ้ำงอิงงวดงำนจำกสัญญำี 
 ไ.5 ยอหน้ำทีไ ใ ระบุจึงเรียนมำเพืไอโปรดลงนำม 
 ไ.ๆ ผู้อ ำนวยกำร สพอ.ลงนำม 
หมำยเหตุ  กำรติดอำกรสตมป์ขึ นอยูกับหนวยงำนผู้วำจ้ำง 
 

ประโยชน์ที่คำดวำจะได้รับ  
บุคลำกร สพอ. ทรำบนวทำงกำรปฏิบัติกำรท ำหนังสือมอบอ ำนำจเพืไอขอรับเชใคจำกหนวยงำนภำยนอกได้อยำงถูกต้อง 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/แ 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 



 
Knowledge Management 
ส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ ิITEDี 
 

 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ 

 

เรื่อง ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศฯ เพื่อพัฒนำคุณภำพก ำลังคน 
ภำคอุตสำหกรรมกำรทองเที่ยวไทย ยุค 4.0 

ผู้จัดท ำ ดร.ผะอบ พวงน้อย 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพืไอวิจัยละพัฒนำคุณภำพก ำลังคนด้ำนกำรทองเทีไยวด้วยระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพืไอกำรศึกษำเรียนรู้บบบูรณำกำรเรืไอง

ภำษำอังกฤษเทคนิคเพืไอกำรทองเทีไยวเมืองไทย฿นวิถีพุทธ  
2. เพืไอถำยทอดองค์ควำมรู้฿หมเรืไองภำษำอังกฤษเทคนิคเพืไอกำรทองเทีไยวเมืองไทย฿นวิถีพุทธ เพืไอกำรยกระดับคุณภำพก ำลังคนด้ำน

อุตสำหกรรมกำรทองเทีไยวไทย ฿ห้กมัคคุเทศก์อำชีพ ละก ำลังคนด้ำนกำรทองเทีไยวไทยทีไสน฿จประมำณ ใเเ คน ด้วยระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศเพืไอกำรศึกษำเรียนรู้บบบูรณำกำรอยำงมีประสิทธิภำพ 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้ 
คณะผู้วิจัยได้น ำหลักสูตรละชุดสืไอกำรศึกษำเรียนรู้เรืไองภำษำอังกฤษเทคนิคเพืไอกำรเรียนรู้พระพุทธศำสนำละกำรทองเทีไยวเมืองไทย฿น

วิถีพุทธ ทีไปรับปรุง฿หมตำมกระบวนกำรพัฒนำหลักสูตรละชดุสืไอกำรศึกษำเรียนรู้ไปทดลอง฿ช้กับกลุมตัวอยำงบบเจำะจงตำมคุณสมบัติผู้เข้ำ
รับกำรศึกษำเรียนรู้ทีไก ำหนดไว้฿นหลักสูตร จ ำนวน 3 กลุม กลุมรกจ ำนวน 31 คน กลุมทีไสองจ ำนวน 62 คน กลุมทีไสำมจ ำนวน 55 คน รวม
ทั งสิ น 148 คน โดย฿ช้ผนกำรทดลองบบ One - Group Pretest - Posttest Design กอนเริไมกำรศึกษำเรียนรู้ คณะผู้วิจัย฿ห้ผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำเรียนรู้ท ำกำรทดสอบกอนกำรศึกษำเรียนรู้ ิPretest) หลังจำกนั นจึงน ำข้อมูลทีไได้มำค ำนวณหำประสิทธิภำพของหลักสูตรละชุดสืไอ
กำรเรียนรู้ทีไคณะผู้วิจัยพัฒนำขึ น ชุดสืไอกำรเรียนรู้มีประสิทธิภำพทำงภำคทฤษฎีเทำกับ 93.49/85.93 ละมีประสิทธิภำพทำงภำคปฏิบัติ
เทำกับ 88.73/89.82 ซึไงสูงกวำเกณฑ์ 80/80 ตำมสมมติฐำนทีไตั งไว้ จำกนั นจึงถำยทอดองค์ควำมรู้฿หม฿ห้กกลุมตัวอยำงทีไสน฿จอีก 3 กลุม ๆ 
ละ 56 คน 32 คน ละ 50  คน ตำมล ำดับ ผลกำรวิจัยพบวำ ผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำเรียนรู้กอนละหลังกำรศึกษำเรียนรู้ทั ง 6 กลุม มีควำม
ตกตำงกันทีไระดับควำมมีนัยส ำคัญ .01 โดยมีองค์ประกอบยอยภำย฿นระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพืไอกำรเรียนรู้บบบูรณำกำร 6 ประเดใน
ส ำคัญคือ 

ระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศเพื่อกำรศึกษำเรียนรู้บบบูรณำกำร 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

ผนภูมิที่ แ สดงองค์ประกอบยอยภำยในระบบเทคโนโลยสีำรสนเทศเพ่ือกำรศึกษำเรียนรู้ 
บบบูรณำกำรเรื่องภำษำอังกฤษเทคนิคเพื่อกำรทองเที่ยวเมืองไทยในวิถีพุทธ 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 หลักสูตรละชุดสืไอกำรศึกษำเรียนรู้ 

กำรศึกษำเรียนรู้ภำย฿นชั นเรียน 
รวมกับวิทยำกรละเพืไอน ๆ 

 

 
กำรศึกษำเรียนรูด้้วยตนเองนอก 

ชั นเรียนผำนระบบเทคโนโลยีสำรสนเทศ 

กำรศึกษำเรียนรู้ระหวำงกลุมเพืไอน
รวมชั นเรียน 

 

 
กำรฝึกทักษะปฏิบัติละกำรท ำ

กิจกรรม฿นสถำนกำรณ์เสมือนจริง 

กำรพัฒนำคุณลักษณะทีไพึงประสงค์฿น
งำนอำชีพของก ำลังคนด้ำนกำรทองเทีไยว 
 

 

ระบบเทคโนโลยี
สำรสนเทศ 

เพืไอกำรศึกษำเรียนรู้ 
บบบูรณำกำรเรืไอง

ภำษำอังกฤษเทคนิคเพืไอ
กำรทองเทีไยวเมืองไทย 

฿นวิถีพุทธ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ 

 

เรื่อง ชุดกำรศึกษำเรียนรู้เพื่อพัฒนำคุณภำพก ำลังคนภำคอุตสำหกรรม 
กำรทองเที่ยวไทย ยุค 4.0 

ผู้จัดท ำ ดร.ผะอบ พวงน้อย 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

แ. หลักสูตรกำรศึกษำเรียนรู้ทีไสร้ำงขึ น เป็นหลักสูตรภำษำอังกฤษเทคนิคทีไ
บูรณำกำรควำมรู้ทำงพระพุทธศำสนำ ประสบกำรณ์ ละทักษะหลำยด้ำนทีไ
จ ำเป็น฿นกำรประกอบอำชีพมัคคุเทศก์เพืไอกำรน ำเทีไยว หรือทัศนศึกษำสถำนทีไ
ทองเทีไยวทำงพระพุทธศำสนำ฿นประเทศไทย รวมทั งกำรฝึกฝนทักษะ วิธีกำร
เรียนรู้ภำษำอังกฤษ฿นสำยวิชำชีพมัคคุเทศก์ด้วยตนเองจำกชุดสืไอกำรศึกษำ
เรียนรู้ทีไมอบ฿ห้ เพืไอเป็นกำรสงเสริมละพัฒนำควำมก้ำวหน้ำ฿นกำรท ำหน้ำทีไ
มัคคุเทศก์ด้วยภำษำอังกฤษของผู้เข้ำรับกำรศึกษำเรียนรู้อยำงตอเนืไองโดย 

ไมหยุดชะงัก หรือยกเลิกไปเมืไอจบกำรศึกษำเรียนรู้ล้ว 

2. กำรพิจำรณำควำมจ ำเป็น฿นกำร฿ช้ภำษำอังกฤษเทคนิค฿นงำนมัคคุเทศก์
อำชีพทัไว ๆ ไปทีไควรรู้ ละสำมำรถฝึกทักษะละประสบกำรณ์เหลำนี ได้ด้วยกำรวำงระบบกำรจัดกำรควำมรู้ละกำรพัฒนำตน฿ห้มี
อุปนิสัยเชิงรุก บงเนื อหำออกเป็น ไ หนวยกำรศึกษำเรียนรู้ ละ ่ หัวข้อยอย ได้ก กำรเตรียมกำย วำจำ ละ฿จเพืไอรองรับบุญ
กุศล ควำมยิไง฿หญละประวัติของพระสัมมำสัมพุทธเจ้ำ วันส ำคัญทำงพระพุทธศำสนำ ละกิจกรรมทีไพุทธศำสนิกชนพึงกระท ำ 
พระไตรปิฎกละชำดก ศีล สมำธิ ปัญญำ ตำมล ำดับ เป็นกำรมุงประโยชน์สูงสุด เพืไอกำรน ำไป฿ช้งำนจริงได้ตำมควรกควำมจ ำเป็น
ของสถำนกำรณ์฿นงำนอำชีพมัคคุเทศก์เป็นหลัก 

ใ. กำร฿ช้วิธีกำรสอนภำษำอังกฤษบบมุงเน้นกำรสืไอสำร  ิCommunicative Approach) ประกอบองค์ควำมรู้ส ำคัญทำง
พระพุทธศำสนำ ทีไจัดท ำขึ น฿หมเพืไอ฿ห้งำยละสะดวกตอกำร฿ช้฿นงำนอำชีพ เป็นเสมือนสืไอกลำงทีไเชืไอมโยงระหวำงกำรศึกษำเรียนรู้
฿นชั นเรียนกับกำรน ำภำษำไป฿ช้จริงนอกห้องเรียน กอ฿ห้เกิดควำมรู้ควำมเข้ำ฿จ฿นหลักกำรละนวทำงกำรปฏิบัติทีไถูกต้อง เหมำะสม
฿นทำงพระพุทธศำสนำซึไงเป็นภำษำอังกฤษเฉพำะทำงส ำหรับมัคคุเทศก์฿นกำรน ำไป฿ช้ประกอบอำชีพอยำงท้จริง  

ไ. บทบำทของวิทยำกรหรือครูผู้สอน คณะผู้วิจัยพบวำ กำรอธิบำยเพืไอเชืไอมโยงประสบกำรณ์รวมกันระหวำงวิทยำกรละผู้เข้ำรับ
กำรศึกษำเรียนรู้ ฿นเรืไองพระพุทธศำสนำ งมุมตำง ๆ เชนประเพณีส ำคัญ ควำมเชืไอเรืไองกฎหงกรรม พระไตรปิฎกละชำดกทีไ
นำสน฿จ กำรรักษำศีลละเจริญสมำธิภำวนำ ควำมส ำคัญของมัคคุเทศก์ตอกำรทองเทีไยวไทย ฯลฯ สงผล฿ห้เกิดควำมประทับ฿จละ
ควำมทรงจ ำทีไดีเกีไยวกับกิจกรรมกำรศึกษำเรียนรู้฿นตละหนวยกำรศึกษำเรียนรู้ทีไเป็นหัวข้อหลัก 

5. กำรปรับเปลีไยนรูปบบกำรทดสอบวัดผลสัมฤทธิ์ทำงกำรศึกษำเรียนรู้ภำคปฏิบัติ ทีไมุงเน้นกำรน ำไป฿ช้งำน฿นสถำนกำรณ์จริง฿น
กำรประกอบอำชีพของมัคคุเทศก์ โดยปรับเปลีไยนเป็นกำรพัฒนำควำมถูกต้อง฿นกำรออกเสียงภำษำอังกฤษประโยคส ำคัญประจ ำบท 
ิImportant Sentencesี ทีไเลือกไว้ เพืไอกอ฿ห้เกิดกำรสร้ำงเสริมทักษะละประสบกำรณ์กำรน ำไป฿ช้฿นงำนอำชีพเป็นหลัก เป็นผลท ำ
฿ห้กำรทดลองทั งสำมกลุม มีคำประสิทธิภำพของชุดสืไอกำรศึกษำเรียนรู้ภำคปฏิบัติสูงกวำเกณฑ์ร้อยละ ่เ/่เ ฿นระดับทีไนำพอ฿จ 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ โ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ 

 

เรื่อง กำรจัดท ำนำมบัตรประชำสัมพันธ์สื่อรวมกับเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม 
ผู้จัดท ำ นำงสำวชนกนันท์  กันโต 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค ์
 เพืไอเป็นนวทำง฿นกำรเผยพรละประชำสัมพันธ์สืไอกำรเรียนกำรสอนทีไสะดวกละเข้ำถึงได้งำยยิไงขึ น 

บทสรุปองค์ควำมรู ้
           เทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม เป็นเทคโนโลยีทีไเปรียบเสมือนสร้ำงกำรทนทีไของวัตถุด้วย รูปภำพ วิดีโอ หรือวัตถุ ใ มิติ โดย
กำรน ำกล้องสมำร์ตโฟนไปสองทีไภำพโดย฿ช้รวมกับอปพลิเคชัน ละจะปรำกฏ รูปภำพ วิดีโอ หรือวัตถุ ใ มิติ ทีไสร้ำงไว้  ฉะนั นกำร
จัดท ำนำมบัตรรวมกับเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม จะชวย฿ห้เพียงนำมบัตร฿บเลใกๆ เสมือนคลังข้อมูล ทีไสำมำรถเข้ำถึงได้งำย ละ
นับเป็นกำรเพิไมชองทำงกำรติดตอละกำร฿ห้ข้อมูลตำงๆ ได้พร้อมกัน 
กำรสร้ำงนำมบัตรรวมกับ AR Code  
 แ. ก ำหนดขนำด รูปบบ ละจัดท ำนำมบัตรตำมต้องกำร 
 
 2. เปิด Browser เข้ำไปทีไ www.aurasma.com ท ำกำร Login  
 
 ใ. คลิกเลือก Creating New Aura  จำกนั นคลิกทีไ ื  
     เพืไออัปโหลดภำพ Trigger ิภำพทีไเรำต้องกำรท ำเป็น 
     จุด Mark ของภำพทีไสดงผลี ล้วคลิก Next  
 
 ไ. คลิกเลือก ื เพืไออัปโหลด Overlay (รูปุ วิดีโอุ ใD )   
   จำกนั นก ำหนดกำรสดง ิActionี ได้ตำมต้องกำร ล้วคลิก Next 
 
  5. ตั งชืไอชิ นงำน ละตั งคำกำรเผยพร จำกนั นคลิก Save  
     โดยสำมำรถคลิกดูตัวอยำงชิ นงำนทีไ Preview  

  
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
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 3 

 5  4 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักพัฒนำเทคนิคศึกษำ 

 

เรื่อง กำรจัดท ำนำมบัตรประชำสัมพันธ์สื่อรวมกับเทคโนโลยีควำมเป็นจริงเสริม 
ผู้จัดท ำ นำงสำวชนกนันท์  กันโต 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วิธีกำรใช้งำน 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

                                                                                                                                                                      
 
 

 

 

 

 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
แ. สำมำรถน ำนำมบัตรไป฿ช้฿นกำรเผยพรละประชำสัมพันธ์สืไอกำรเรียนกำรสอนกผู้ทีไสน฿จ 
2. เป็นชองทำงประชำสัมพันธ์ละกำรติดตอทีไงำย สะดวก เข้ำถึงข้อมูลได้ทุกทีไ  
ใ. เป็นนวทำง฿นกำรจัดท ำสืไอประชำสัมพันธ์สืไอกำรเรียนกำรสอน฿นรูปบบ฿หม ละทันสมัยมำกขึ น 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ โ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 

แ. ดำวน์หลดอปพลิคชัน oHP Revealp ซึไงป็นฟรีอปพลิคชัน จำกนัๅน Install 

2. สกน QR Code ทีไหนຌำนำมบัตรหรือกดคຌนหำ 

฿นอปพลิคชัน HP Reveal ค ำวำ namโ505  

3. มืไอปรำกฏหนຌำ HP Reveal ขึๅนมำ   
฿หຌกด Follow พืไอติดตำม namโ505 

4. จำกนัๅนจะปรำกฏ หนຌำ Sign in to follow  ส ำหรับคนทีไมี Account  

สำมำรถ Sign in ขຌำสูระบบเดຌ หำกเมมี Account สำมำรถสมัครทีไ Create 

Account หรือกด Open in app to follow พืไอขຌำสู อปพลิคชัน Aurasma 

5. มืไอขຌำสู HP Reveal ฿หຌกดทีไสัญลักษณ์         ดຌำนลำงจอ  
จำกนัๅนกดทีไ        ลຌว Search ค ำวำ namโ505   
ลຌวกดขຌำเปสูหนຌำ nam2505’s Public Auras  

ท ำกำรกดทีไ follow  

6. กำร฿ชຌ HP Reveal ฿หຌกดทีไ        พืไอปิดกลຌอง 
ลຌว฿ชຌกลຌองนัๅนสองเปยังนำมบัตร จะปรำกฏภำพ  
คลิปวิดีอ ละปุ่มพืไอขຌำวใบเซต์ตำงโ 

HP Reveal 

2 3 

4 

 

5 



  
Knowledge Management 
ส ำนักหอสมุดกลำง ิLIBี 
 

 

 
 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักหอสมุดกลำง 

 

เรื่อง ยืมงำยๆ บริกำรด้วยตนเอง ิSelf Check Serviceี 
ผู้จัดท ำ นำยกิตตินันท์  ธิติมำพงศ์ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ 
 

1. เพืไอต้องกำรสร้ำงภำพลักษณ์กำร฿ห้บริกำร฿นรูปบบ฿หม 
2. เพืไออ ำนวยควำมสะดวก฿ห้กับผู้฿ช้บริกำร฿นเวลำเรงดวน 

3. เพืไอเพิไมชองทำง฿นกำร฿ห้บริกำร 

4. เพืไอลดภำระงำนของเจ้ำหน้ำทีไผู้฿ห้บริกำร 

 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้ 
 

ระบบยืมทรัพยำกรด้วยตนเองเป็นกำรติดตอกับ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ  บบทันทีทัน฿ด โดยผำน
โปรโตคอล Sip2 (Standard Interchange Protocol 
v.2) เป็นโปรโตคอลมำตรฐำนสำกล ท ำหน้ำทีไติดตอละ
เชืไอมตอกำรท ำงำนระหวำงระบบห้องสมุดอัจฉริยะละ
ระบบห้องสมุดอัตโนมัติทีไมีโปรโตคอล SIP2 เข้ำด้วยกัน 
ทีไได้รับกำรยอมรับอยำงพรหลำยส ำหรับอุตสำหกรรมทีไ
เกีไยวกับวงกำรห้องสมุดก ำหนดมำตรฐำนโดยบริษัท 
3M  เป็นกลไกทีไ฿ช้ส ำหรับกำรสืไอสำรระหวำงระบบ
บริกำรด้วยตนเอง ละ ระบบห้องสมุดอัตโนมัติ ซึไงเป็น
ข้อมูลเกีไยวกับสมำชิก ละรำยกำรยืม  

 

กำรสร้ำงภำพลักษณ์รูปบบกำร฿ห้บริกำรยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ ฿ห้มีควำมทันสมัย งำย สะดวก 
รวดเรใว ตอบสนองกับผู้฿ช้บริกำร ยืมงำย ยืมได้ด้วย
ตนเอง 
 

 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ผู้฿ช้บริกำรมีควำมสะดวก ละรวดเรใว฿นกำรยืม
ทรัพยำกรสำรสนเทศ 

2. เพิไมชองทำงกำรยืมทรัพยำกรสำรสนเทศ฿ห้ก
ผู้฿ช้บริกำร฿นเวลำเรงดวน 

3. ลดภำระของเจ้ำหน้ำทีไประจ ำเคำน์เตอร์ 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/1 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 9 เมษำยน โ561 

 



 
สรุปองค์ความรู้ของ ส านักหอสมุดกลาง  

เรืไอง  อยากอาน...ต้องได้อาน...  
ผู้จัดท า นางสาวกนกพรรณ ทองรัศมี 

วันทีไน าเสนอ 6 กรกฎาคม โ56แ 

ประเภทองค์ความรู้       ด้านการเรียนการสอน     ด้านวิจัย เทคนลยีละนวัตกรรม   ด้านการบริการวิชาการ/บริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์   1. พืไอพิไมชองทำง฿นกำรสนอนะทรัพยำกรสำรสนทศ฿หຌหຌองสมุดจัดซืๅอ 

                   2. พืไอ฿หຌจัดซืๅอทรัพยำกรสำรสนทศตรงตำมควำมตຌองกำรของผูຌ฿ชຌอยำงสูงสุด 

                   3. พืไอ฿หຌสอดคลຌองกับปณิธำนของส ำนักหอสมุดกลำงทีไวำ มุงมัไนพัฒนำทรัพยำกรสำรสนทศ ละนวัตกรรมสู 
กำรบริกำรทีไป็นลิศพืไอสนับสนุนกำรรียน กำรสอนละกำรวิจัย 

บทสรุปองค์ความรู้ กำรประยุกต์฿ชຌ Google Application  for Work ประภท Google Form ขຌำมำพิไมชองทำงส ำหรับผูຌ฿ชຌติดตอกับ 

ส ำนักหอสมุดกลำง฿นกำรจัดซืๅอหนังสือเดຌสะดวก รวดรใวมำกยิไงขึๅน 

 
 

ประยชน์ทีไได้รับ 

แ. เดຌรับรำยชืไอทรัพยำกรสำรสนทศทึไมีนืๅอหำสอดคลຌองกับหลักสูตรกำรรียนกำรสอน฿นมหำวิทยำลัย อีกทัๅงควำมรูຌพิไมติมจำก  

นอกชัๅนรียนตำมสมัยนิยมท ำ฿หຌหຌองสมุดมีสำรสนทศทีไทันสมัยตลอดวลำ 

2.  มีชองทำง฿นกำรสนอนะหนังสือทีไมีควำมทันสมัยละรวดรใว 

3.  ลดกำร฿ชຌกระดำษละสงสริมกำร฿ชຌทคนลยี฿หຌมำกยิไงขึๅน 

ไ.  เดຌรับรำยกำรหนังสือรวมทัๅงขຌอมูลบืๅองตຌนของผูຌสนอนะทีไถูกตຌองละชัดจนสงมำทีไงำนจัดซืๅอหนังสือ ส ำนักหอสมุดกลำงดยตรง 
5.  พิไมกำรมีปฏิสัมพันธ์อันดีระหวำงผูຌ฿ชຌกับส ำนักหอสมุดกลำงมำกยิไงขึๅน 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกคร้ังทีไ 3 หน้า แ/1 

ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคนลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริไม฿ช้ ้ เมษายน โ56แ 

 



 
Knowledge Management 
ส ำนักงำนอธิกำรบดี ิOPี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

เรื่อง งำนพิธีกรภำคภำษำอังกฤษ 
ผู้จัดท ำ นำงเพใญพิชชำ พลชำติ เดวิส 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้   ด้ำนกำรเรียนกำรสอน   ด้ำนวิจัยเทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

 

วัตถุประสงค์ เพืไอ฿ห้ควำมรู้บุคลำกรผู้ทีไได้รับมอบหมำยงำนด้ำนงำนพิธีกรสำมำรถน ำขั นตอน วิธีกำร ละข้อควรระวัง ไปปรับ฿ช้ 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้ ด้วยหนวยงำนภำย฿นมหำวิทยำลัยได้มีกำรจัดงำนพิธีกำร ละกิจกรรมด้ำนนำนำชำติเพิไมขึ น ท ำ฿ห้ต้องมีกำร
จัดงำน ละ฿ช้ภำษำอังกฤษเป็นกำรสืไอสำร จึงจัดกำรลกเปลีไยนเรียนรู้ ประสบกำรณ์ ละขั นตอนส ำหรับงำนพิธีกรภำค
ภำษำอังกฤษ เพืไอเป็นนวทำง฿ห้กบุคลำกรของมหำวิทยำลัย  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  บุคลำกรทีไได้รับมอบหมำยงำนด้ำนงำนพิธีกรสำมำรถน ำควำมรู้ ละข้อควรระวังไปปรับ฿ช้฿นงำนได้  
 

 
 

 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/1 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักงำนอธิกำรบด ี

 

เรื่อง กำรเขียนผนภำพขั นตอนกำรท ำงำน 
ผู้จัดท ำ นำงชูติมำ  วัฒนสุทธิ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม  ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 
 

วัตถุประสงค์  เพืไอ฿ห้บุคลำกรสำมำรถเขียนผนภำพขั นตอนกำรท ำงำนของตนเองละมองรูปบบขั นตอนกำรท ำงำนได้ทั งหมด 
ละเข้ำ฿จขั นตอนกำรท ำงำนได้งำยขึ น  
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  เพืไอ฿ห้บุคลำกรเข้ำ฿จกำรน ำสัญลักษณ์฿นกำรเขียนผนภำพทีไถูกต้องมำเขียนขั นตอนกำรท ำงำนของตนเอง 
ละสำมำรถปฏิบัติงำนได้ถูกต้อง 
 

กำรเขียนผนภำพขั นตอนกำรท ำงำน 
 

สัญลักษณ์เบื องต้น 
ในกำรเขียนผนภำพ 

ชื่อเรียก ควำมหมำย ตัวอยำง 
 

 

จุดเริไมต้น/จุดสิ นสุด ฿ช้เป็นจุดเริไมต้น 
ละจุดสิ นสุด 

ของงำน 

 

 

 

 

 

กำรปฏิบัติงำน/กิจกรรม ฿ช้เป็นสัญลักษณ์ 
สดงขั นตอน 
กำรปฏิบัติงำน 

 

กำรตัดสิน฿จ ฿ช้เป็นจุดสัญลักษณ์ 
฿นกำรตัดสิน฿จเลือก 

 

 

จุดเชืไอมตอ ฿ช้เป็นกำรเชืไอมตอ 
ไปยังขั นตอนตำง ๆ 

 
  

ลูกศร ฿ช้เป็นตัวน ำเส้นทำง 
กำรไหลของขั นตอน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  แ. บุคลำกรเข้ำ฿จขั นตอนกำรท ำงำนละสำมำรถน ำไปปฏิบัติงำนได้งำยขึ น 

                       2. บุคลำกรสำมำรถปฏิบัติงำนได้฿นนวทำงเดียวกัน 

                       ใ. บุคลำกรสำมำรถเขียนผนภำพขั นตอนกำรท ำงำนของตนเองได้ 
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ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 
 



 
Knowledge Management 
คณะวิทยำศำสตรป์ระยุกต์ ิSCIี 
 

 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง ิProgress of the 

English as Second Language, ESL, Programี 
ผู้จัดท ำ ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้      ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพืไอสร้ำงบรรยำกำศกำรเรียนรู้฿นระดับควำมเป็นสำกล฿ห้กนักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์อุตสำหกรรมละอุปกรณ์

กำรพทย์ 
2. เพืไอเพิไมทักษะกำร฿ช้ภำษำอังกฤษ฿ห้กนักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์ฯ ฿นระดับชั นปีทีไ ใ ฿นกำรเตรียมควำมพร้อมกอน

ออกฝึกงำนละสหกิจศึกษำ 
3. เพืไอยกระดับควำมเชืไอมัไนละควำมพร้อม฿นด้ำนภำษำอังกฤษตอนักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์ฯ ฿นระดับชั นปีทีไ ไ ฿นกำร

ท ำโครงงำนพิเศษละกำรประกอบอำชีพ฿นอนำคต 
4. เพืไอเสริมสร้ำงกิจกรรมละควำมสำมัคคีระหวำงนักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์ฯ ฿นสำขำวิชำตำงๆ 
5. เพืไอสนับสนุนกำร฿ช้ภำษำอังกฤษ฿นกำรเรียนรู้ทั ง฿นละนอกห้องเรียนของนักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์ฯ 

 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
           ปีกำรศึกษำ 255้ ภำควิชำฟิสิกส์ฯ ได้ริเริไมกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะอังกฤษ ทั ง฿นด้ำนกำรสอนภำษำอังกฤษผำนกำร
สดงละครเวทีละกำรสอนเพิไมเติม฿นชั นเรียน โดยเฉพำะ฿นชวงเวลำหลังวิชำสัมมนำของนักศึกษำปีทีไ ไ ทั งนี เพืไอศึกษำพฤติกรรม
กำรเรียนรู้ด้ำนภำษำ ละได้ข้อสรุป฿นเบื องต้นถึงควำมสน฿จของนักศึกษำ฿นกำรเรียนภำษำอังกฤษเพืไอกำรสอบ TOEIC หรือกำร
สอบขงขันเพืไอกำรสมัครงำน ด้วยข้อมูลดังกลำว ภำควิชำฟิสิกส์ฯ จึงได้จัดท ำโครงกำรภำษำอังกฤษเป็นภำษำทีไสอง ิEnglish as 

Second Language, ESL, Programี ละด ำเนินกำรสอนวิชำภำษำอังกฤษ฿ห้กนักศึกษำชั นปีทีไ ใ ละ ปีทีไ ไ เป็นเวลำกวำ 2เ 
สัปดำห์฿นปีกำรศึกษำ 255้ ตอมำภำยหลังกำรเรียนวิชำภำษำอังกฤษ฿นโครงกำร ESL นักศึกษำภำควิชำฟิสิกส์ฯ กวำ ใเเ คน ได้
เข้ำทดสอบข้อเขียนทักษะภำษำอังกฤษละพบวำ ปัญหำทีไส ำคัญของกำรสืไอสำรด้ำนภำษำอังกฤษของนักศึกษำนั น คือกำรสืไอสำร
โดยมีบุคคลทีไสำมเป็นองค์ประกอบ 
 

 

 

 
 

ภำพกิจกรรมโครงกำร ESL ด ำเนินกำรโดยภำควิชำฟิสิกส์ฯ คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ปีกำรศึกษำ โ55้ 
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สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง ควำมก้ำวหน้ำโครงกำรภำษำอังกฤษเป็นภำษำที่สอง ิProgress of the 

English as Second Language, ESL, Programี 
ผู้จัดท ำ ผศ.ดร.อมรินทร์ รัตนะวิศ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้      ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

         ปีกำรศึกษำ 25ๆเ ภำควิชำฟิสิกส์ฯ ยังคงรูปบบโครงกำร ESL ทั งยังได้ท ำกำรเพิไมเติมกิจกรรม โดยกำรเน้นกำรสืไอสำร
ภำษำอังกฤษโดยมีบุคคลทีไสำม ทั ง฿นด้ำนกำรสรุปละทบทวนกำรสนทนำละกำรอำน ยิไงไปกวำนั นยังเน้นทักษะด้ำนกำรน ำเสนอ
งำนด้วยภำษำอังกฤษ โดยได้จัด MINI-Conference ฿ห้กนักศึกษำปีทีไ ไ เพืไอเป็นเวทีกำรเตรียมพร้อมน ำเสนอหัวข้อโครงงำน
พิเศษโดย฿ช้ภำษำอังกฤษ฿น POWERPOINT  
 

    
 

ภำพกิจกรรมโครงกำร ESL ด ำเนินกำรโดยภำควิชำฟิสิกส์ฯ คณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ ปีกำรศึกษำ โ560 
 

          ทั งนี ภำควิชำฟิสิกส์ฯ ได้เตรียมผู้เชีไยวชำญด้ำนภำษำอังกฤษ เป็นทีไปรึกษำ฿นกำรน ำเสนอทั งด้ำนกำรวำงรูปบบกำร
น ำเสนอละกำร฿ช้ภำษำอังกฤษ  
          นอกจำกนี  โครงกำร ESL ได้เพิไมเติมกำรศึกษำด้วยตนเองนอกเวลำของนักศึกษำ ด้วยกำรเพิไมกิจกรรมกำรสรุปหนังสืออำน
เลนภำษำอังกฤษ฿ห้อยู฿นรูป POWERPOINT  
          โดยเฉพำะนักศึกษำหลักสูตรสองภำษำ ซึไงมีควำมจ ำเป็นต้องเขียนเลมโครงงำนพิเศษ เป็นภำษำอังกฤษ โครงกำร ESL ได้
จัดกิจกรรมเพิไมเติม฿นกำรเขียน ละเน้นย  ำกำรหลีกเลีไยง Plagiarism  
          ฿นปีกำรศึกษำ 25ๆเ เมืไอต้นเดือนพฤษภำคม 25ๆ2 ทีไผำนมำ นักศึกษำปีทีไ ใ ละ ปีทีไ ไ ทุกหลักสูตรของภำควิชำฟิสิกส์ฯ 
ได้เข้ำรับกำรประเมินทักษะด้ำนภำษำอังกฤษ ซึไงผลจำกกำรทดสอบนั นจะน ำเสนอ฿นโอกำสนี ตอไป 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ ิบอกประโยชน์ที่จะได้รับจำกองค์ควำมรู้ที่น ำเสนอทั งภำยในละภำยนอกสวนงำนี 

1. นวทำงกำรพัฒนำตอยอดกิจกรรมเสริมสร้ำงทักษะภำษำอังกฤษ฿ห้กนักศึกษำ 

2. กำรสนับสนุนกำรสร้ำงควำมเป็นสำกล฿ห้เป็นทีไจ้งประจักษ์฿นองค์กร 

3. กำรประชำสัมพันธ์ควำมพร้อมด้ำนภำษำอังกฤษตอองค์กรภำยนอก ทั งภำครัฐละเอกชน ฿นศักยภำพของนักศึกษำทั ง
฿นด้ำนวิชำกำรละทักษะกำรสืไอสำรสำกล 
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ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง กำรใช้อำร์ดูโนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนละสร้ำงนวัตกรรม 
Using Arduino for Supporting Education and Innovation 

ผู้จัดท ำ นำยสันติพงษ์ ประสำททอง 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ เป็นกำรเตรียมควำมพร้อม฿ห้นักศึกษำของภำควิชำคณิตศำสตร์สำขำวิชำคณิตศำสตร์ประยุกต์ ละสำขำวิชำคณิตศำสตร์เชิง
วิทยำกำรคอมพิวเตอร์฿ห้มีควำมรู้พื นฐำน ละรองรับกำรท ำงำนทีไเกีไยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์ ิMicrocontrollerี โดย฿ช้ตัวอยำงของบอร์ด
ยีไห้ออำร์ดูโน ิArduino Boardี 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
 
ที่มำของกำรสร้ำงองค์ควำมรู้   
 เริไมต้นจำกผู้จัดท ำได้มีโอกำสเป็นอำจำรย์ทีไปรึกษำโครงงำนพิเศษของนักศึกษำระดับปริญญำ
ตรีของภำควิชำคณิตศำสตร์ ซึไงท ำโครงงำนพิเศษหัวข้อทีไต้อง฿ช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ ท ำ฿ห้เริไมศึกษำ
ไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโนซึไงเป็นอุปกรณืทีไมีรำคำไมพง ทนทำน ละสำมำรถประยุกต์฿ช้โปรกรม
ส ำหรับควบคุมได้โดย฿ช้พื นฐำนควำมรู้กำรโปรกรมภำษำ C/C++ โดยงำนของนักศึกษำกลุมนี มีโอกำส
ได้ไปสดงผลงำนทีไประเทศเกำหลี฿ต้ ละจำกนั นเป็นต้นมำมีนักศึกษำทีไจะท ำโครงงำนพิเศษอีกหลำย
กลุมน ำเอำไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโนมำ฿ช้฿นโครงงำนฯ เชน กำรควบคุมกำรเคลืไอนทีไของหุนยนต์ 
ระบบควบคุมกำรเปิดปิดส ำหรับตู้นิรภัยทีไ฿ช้กำรสกนลำยนิ วมือ ระบบรดน  ำอัตโนมัติละระบบควบคุม
ไฟฟ้ำ฿นไร ระบบติดตำมยำนยนต์ ฯลฯ  
      เมืไอภำคเรียนทีไ แ ปีกำรศึกษำ 25ๆเ ทำงภำควิชำคณิตศำสตร์ได้มอบหมำย฿ห้ผู้จัดท ำได้น ำเอำ
ควำมรู้฿นเรืไองไมโครคอนโทรลเลอร์ไปสอน฿นวิชำหัวข้อพิเศษด้ำนคณิตศำสตร์เชิงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์ 
แ ฿ห้นักศึกษำระดับปริญญำตรี สำขำสำขำวิชำคณิตศำสตร์เชิงวิทยำกำรคอมพิวเตอร์  ผู้จัดท ำจึงได้
สอบถำมถึงควำมรู้เบื องต้น฿นเรืไองไมโครคอนโทรลเลอร์กับนักศึกษำ พบวำนักศึกษำไมมีควำมรู้฿นเรืไอง
ไมโครคอนโทรลเลอร์เลย  
วัตถุประสงค์ของกำรสอน  
 เพืไอ฿ห้นักศึกษำรวมมือกันท ำงำนเป็นกลุม ฿ช้ไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโนสร้ำงสรรค์ผลงำน
ภำย฿ต้ข้อจ ำกัดของวัสดุละอุปกรณ์ทีไมีละมีควำมรู้พื นฐำนเพืไอ฿ห้นักศึกษำน ำควำมรู้ทีไได้ไปประยุกต์฿ช้
ตอไป 
วัสดุละอุปกรณ์  
 ฿นกำรเตรียมวัสดุละอุปกรณ์ตำงๆ ฿นกำรเรียนกำรสอนไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโน
บำงสวนได้รับควำมอนุเครำะห์จำกมูลนิธิสงเสริมอัจฉริยภำพทำงคณิตศำสตร์ ละบำงสวนทีไได้รับขณะทีไ
น ำนักศึกษำไปสดงทีไประเทศเกำหลี฿ต้ละเงินสวนตัวจำกผู้จัดท ำ ตกใไมมำกพอจะ฿ห้นักศึกษำทุกคน 
หลงที่มำ  
 ชุดเซต Arduino Starter Kit ส ำหรับ฿ช้เป็นนวทำง฿นกำรเรียนกำรสอน รำคำไมรวมคำขนสง 
$่็.้เ เป็นชุดเซตส ำหรับเรียนรู้ไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโน โดย฿นชุดเซตนี จะมี หนังสือคูมือ อำร์
ดู โ น รุ น  Uno  ล ะ อุ ป ก ร ณ์ อืไ น  ๆ  ทีไ ฿ ช้ เ พืไ อ ท ำ ง ำ น ทีไ ร ะ บุ บ ฿ น คู มื อ  ไ ด้ ม ำ จ ำ ก 
store.arduino.cc/usa/arduino-starte ละข้อมูลบำงสวนได้มำจำกเวใปไซด์ www.arduino.cc ละ 
fritzing.org  
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สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิทยำศำสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง กำรใช้อำร์ดูโนเพื่อสนับสนุนกำรเรียนกำรสอนละสร้ำงนวัตกรรม 
Using Arduino for Supporting Education and Innovation 

ผู้จัดท ำ นำยสันติพงษ์ ประสำททอง 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

กำรวัดละกำรประเมินผล  
 ฿ช้คะนนจำก  แี กำรสอบควำมรู้พื นฐำน ร้อยละ 25  
  2ี โครงงำนประจ ำวิชำ ร้อยละ 5เ  
 ละ  ใี กำรสอบ Lab  ร้อยละ 2เ 
 
เนื อหำที่ใช้สอน 
 ฿นชุดเซต Arduino Starter Kit ข้อดีของชุดเซตนี จะมีโครงงำน฿ห้ละเริไมสอนจำกงำนทีไไม
ซับซ้อนละเน้นทีไควำมสนุก โดยจะมีควำมรู้ทีไเกีไยวข้องกับงำนนั น ๆ ทรกอยูเสมอ ผู้จัดท ำจึง฿ช้งำน
฿นชุดเซตเป็นนวทำง฿นกำรสอนละท ำ Lab  
      กำรเรียนกำรสอน เริไมต้นด้วยเรืไองทีไเกีไยวข้องกับไมโครคอนโทรลเลอร์ นวโน้มของ
ไมโครคอนโทรลเลอร์฿นอดีตละอนำคต ประโยชน์ละไมโครคอนโทรลเลอร์ทีไพบเจอได้฿น
ชีวิตประจ ำวัน เชน โทรศัพท์มือถือ เครืไองปรับอำกำศ รถยนต์ ฯลฯ นะน ำไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์
ดูโนรุนตำง ๆ ทีไ฿ช้฿นกำรเรียนกำรสอน โครงงำนพิเศษของนักศึกษำสำขำวิชำคณิตศำสตร์เชิงวิทยำกำร
คอมพิวเตอร์ทีไ฿ช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ รู้จักกับไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโน กำรติดตั งโปรกรม 
Arduino IDE ละกำรเขียนโปรกรมบบเบื องต้น ละเวใปไซด์ทีไ฿ช้฿นกำรค้นคว้ำเพืไอท ำโครงงำน
ประจ ำวิชำ ละ฿ห้นักศึกษำจัดกลุม 2-ใ คนตอกลุม เพืไอท ำ Lab ละท ำโครงงำนประจ ำวิชำ 
      ฿นตละบททีไสอน จะมีเครืไองมือเพิไมเติมไปเรืไอย ๆ พร้อมควำมรู้เบื องต้น ตัวอยำงเชน 
Project 03 สดงดังภำพ จะมี฿ช้งำน Analog Sensor ทีไ฿ช้วัดอุณหภูมิ Temperature Sensor 
ิTMP 36ี โดยมีปลงสัญญำณจำก Analog ไปเป็น Digital โดย฿ช้ Analog-to-Digital Converter 
(ADC) ทีไ Build-in อยู฿นไมโครคอนโทรลเลอร์อำร์ดูโน เพืไอไปก ำหนดคำควำมสวำง฿ห้กับ LED ทั ง ใ ดวง มีโปรกรม 
 http://programminginarduino.wordpress.com/2016/02/29/projecte-3/   
ผู้จัดท ำได้เพิไมอุปกรณ์ Temperature and Humidity Sensor DHT11 เป็นเซนเซอร์ทีไ฿ช้วัดควำมชื นละอุณหภูมิ กำร฿ช้งำน฿นกำรเขียนโปรกรม
ต้อง฿ช้กับ library เฉพำะโดยต้องติดตั ง฿น Arduio IDE หำกนักศึกษำต้องกำรประยุกต์฿ช้งำนเพืไอวัดอุณหภูมิละควำมชื น฿นไรระบบ Smart Farm 
ได้ 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 เมืไอนักศึกษำได้ศึกษำผำนรำยวิชำดังกลำวล้ว นักศึกษำสำมำรถน ำควำมรู้ทีไได้ไปประยุกต์฿ช้อำร์ดูโน฿นกำรผลิตหรือสร้ำงสรรค์นวัตกรรมทีไ
฿ช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ นอกจำกนั นยังได้ฝึกหัดกำรท ำงำนรวมกันเป็นทีม ท ำ฿ห้เช้ำ฿จปัญหำละสำมำรถท ำงำนรวมกับผู้อืไนได้เป็นอยำงดี฿นกำร
ประกอบอำชีพตอไป฿นอนำคต 
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Knowledge Management 
คณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนละสิ่งวดล้อม 
วิทยำเขตระยอง ิSciEEี 
 

 
 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของคณะวิทยำศำสตร์ พลังงำนละสิ่งวดล้อม 

 

เรื่อง นวัตกรรมเซนเซอร์ตรวจจับสำรอำหำรเพื่อพัฒนำผลิตภัณฑ์ก้วน  ำ
อัจฉริยะ  

ผู้จัดท ำ อ.ดร.ณัทเดชำธร พวงเงินมำก 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ น ำควำมรู้ทำงวิชำกำรด้ำนเซนเซอร์ด้วยคลื่นมเหลใกไฟฟ้ำควำมถี่สูงเพ่ือพัฒนำเพ่ือผลิตภัณฑ์ในเชิงพำณิชย ์ 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้ จำกองค์ควำมรู้ละงำนวิจัยด้ำนเซนเซอร์ด้วยคลื่นมเหลใกไฟฟ้ำควำมถี่สูงในกำรตรวจจับสำรปนเปื้อนน  ำเสีย ละ คุณสมบัติ
ทำงไฟฟ้ำในของเหลว น ำไปสูกำรพัฒนำละปรับปรุงเพ่ือประยุกต์น ำไปใช้ในกำรวัดสำรอำหำรเชน น  ำตำล โปรตีน ละ ไขมันในเคร่ืองด่ืม  
ในผลิตภัณฑ์ก้วน  ำอจัฉริยะในเชิงนวัตกรรมละพำนชิย ์เพ่ือตอบสนองควำมต้องกำรของผู้บริโภคทำงด้ำนสุขภำพ ละยังเป็นกำรประยุกต์น ำ
งำนวิจัยมำพัฒนำตอยอดในเชิงพำณิชย ์
 

ระบบกำรท ำงำน 
 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ข้อมูล
ผลิตภณัฑ์ ิhttp://www.loupeis.comี , EIS : Electromagnetic Image 
Spectroscopy  

 

ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นกำรประยุกต์น ำงำนวิจัยมำพัฒนำตอยอดในนวัตกรรมละเชิงพำณิชย์   
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ของเหลว 

Electromagnetic wave 

 
feedback signal 

 

signal 

 
raw data 

 
user data 

 

Sensor EIS PROCESSOR  CLOUD Mobile App 

ขั นตอนกำรท ำงำน 
1. อุปกรณ์เซนเซอร์สงคลื่นมเหลใกไฟฟ้ำควำมถี่สูงไป

ยังของเหลวท่ีต้องกำรทดสอบ 
2. เมื่อสัญญำณกระทบกับของเหลวจะสะท้อนคลืน่

กลับมำท่ีเซนเซอร์ในรูปบบท่ีตกตำงกันตำม
โครงสร้ำงทำงเคมีที่สงผลถึงคุณสมบัติทำงไฟฟ้ำ
ภำยใต้คลื่นควำมถี่สูง 

3. สัญญำณจะถกูประมวลผลด้วย EIS processor 
เพ่ือปลงเป็นข้อมลู Raw data สงเข้ำสู Cloud 
เพ่ือประมวลผล 

4. ระบบประมวลผลบน Cloud จะท ำกำรวิเครำะห์
ตัวอยำงสัญญำณกับฐำนข้อมูลสำรอำหำรละ
ข้อมูลผู้ใช้เพ่ือสร้ำงข้อมูลเฉพำะบุคคล 

5. ข้อมูลทีถู่กสร้ำงขึ นจะสดงผลไปยังผู้ใช้งำนผำน 
Mobile application  

http://www.loupeis.com)/
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เรื่อง        ศูนย์กำรเรียนรู้ด้ำนกำรจัดกำรขยะละของเสียบบผสมผสำนภำยใน  
มจพ.วิทยำเขตระยอง ิIntegrated Solid Waste Management Learning Centerี 

ผู้จัดท ำ อ.ดร.พนิดำ ปรำรัตน์ 
วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ เพืไอสร้ำงวัฒนธรรมองค์กร Green University ด้ำนกำรจัดกำรขยะละของเสีย฿ห้กบุคลำกร ละถำยทอดองค์ควำมรู้ดังกลำว
ไปสูชุมชนภำย฿ต้นวคิด Green Campus….to Green Community” 

บทสรุปองค์ควำมรู้ ศูนย์กำรรียนรูຌดຌำนกำรจัดกำรขยะละของสียบบผสมผสำน฿น มจพ.วิทยำขตระยอง เดຌน ำทฤษฏีดຌำน ใRs 

คือ กำรสงสริม฿หຌมีกำรลด คัดยก ละ฿ชຌประยชน์จำกขยะมูลฝอย฿หຌ เดຌมำกทีไสุดกอนกำรก ำจัดทิๅง มำประยุกต์฿ชຌ฿หຌขຌำกับระบบ
บริหำรจัดกำรมูลฝอยของมหำวิทยำลัย ดยมีป้ำหมำยสูงสุด คือ เมปลอยของสียออกนอกพืๅนทีไ มจพ.วิทยำขตระยอง ิzero 

discharge) ภำย฿ตຌนวคิด Zero waste today…Green Campus tomorrow จึงเดຌสรຌำงระบบตຌนบบ ิPrototypeี กำรจัดกำร
มูลฝอยบบผสมผสำน ิIntegrated solid waste managementี ขึๅนจ ำนวน ไ มดล เดຌก (แี ถังคัดยกขยะ Smart Trash Bin 
(2ี มดลตำผำขยะบบเรຌมลพิษ (ใี มดลกำรก ำจัดขยะอินทรีย์พืไอผลิตกຍำซชีวภำพ ละ (ไี มดลกำรก ำจัดขยะอินทรีย์พืไอ
ผลิตสำรปรับปรุงคุณภำพดิน จำกนั นปลูกฝังกำรสร้ำงวัฒนธรรม Green University โดยกำรฝึกอบรมรณรงค์ละสงเสริมกำรคัดยกขยะทีไ
ต้นทำง฿ห้กนักศึกษำละบุคลำกรภำย฿น  วิทยำเขต พร้อมทั งถำยทอดดองค์ควำมรู้เพืไอสร้ำงประโยชน์฿ห้กชุมชนชำวระยองเพืไอน ำไป
ประยุกต์฿ช้฿นชุมชนตอไป ภำย฿ต้นวคิด Green Campus…to Green Community” 
 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ สร้ำงนวทำงกำรก ำจัดขยะทีไถูกวิธี ละกำรมีสวนรวมของนักศึกษำละบุคลำกร฿นกำรดูลรักษำสภำพวดลຌอม
ของมหำวิทยำลัย พร้อมทั งสรຌำงภำพลักษณ์ทีไดีของมหำวิทยำลัย ฿นดຌำนทีไป็นสถำบันกำรศึกษำทีไตระหนักถึงปัญหำสิไงวดลຌอมละ
รับผิดชอบตอสังคม 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/1 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 9 เมษำยน โ56แ 
 



 
Knowledge Management 
ส ำนักวิจัยวทิยำศำสตร์ละเทคโนโลยี ิSTRIี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ความรูຌของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  

รืไอง  การตอยอดงานประจําสูงานวิจัย: การสะสมองคค์วามรูຌจากการ฿หຌบริการ
ครืไองมือ พืไอนําเปกຌปัญหาละพัฒนาการ฿หຌบริการ  

ผูຌจัดทํา คณะกรรมการ KM 

วันทีไนาํสนอ 6 กรกฎาคม 2561 

ประภทองค์ความรูຌ      การรียนการสอน   วิจัย ทคนลยี ละนวัตกรรม   บริการวิชาการ/การบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
              1. พืไอกຌปญัหา฿นการ฿หຌบริการครืไองมือละพัฒนางานประจํา 
               2. พืไอพัฒนางานประจําป็นผลงานวิจัย 
               3. พืไอรวบรวมองค์ความรูຌ฿นการทํางานมากຌปัญหา ละพัฒนางาน  สามารถนําเปประยุกต์฿ชຌ฿นการปฏิบัติงานเดຌอยาง
มีประสิทธิภาพ 

 

บทสรุปองค์ความรูຌ  
              ป็นการกຌเขปัญหางานประจําดຌวยการวิจัย พืไอนําเป฿ชຌประยชน์฿นการพัฒนาประสิทธิภาพการทํางาน ดยมีป้าหมาย
ทีไจะนําผลงานวิจัยทีไเดຌเปกຌปัญหาละพัฒนาคุณภาพการทํางานทีไปฏิบติั พืไอตอยอดงานประจําเปสูงานวิจัย  
 

         การสะสมองค์ความรูຌ  
                1. ป็นการสะสมองค์ความรูຌ฿นการ฿หຌบริการครืไองมือ ทีไตຌองมีการปรับคาหรือตัๅงคาการทํางานของครืไองตางๆ ทีไ
จะตຌองมีการหาคาทีไหมาะสม฿นการ฿ชຌงานตละครัๅง 
                2. การหาทคนิค฿นการทดลองหรือสรຌางตัวอยางขึๅนมาพืไอประยชน์฿นการ฿ชຌงานครัๅงตอเป 

                 

        การนําเปกຌปญัหา฿นการทํางาน  
                1. สามารถลดวลา฿นการ฿หຌบรกิารเดຌ 
                2. ลดการสูญสียของวัสดุจากการทีไตຌองทดลองหรือทดสอบพืไอหาผลทีไตຌองการ 
                3. สามารถนําองค์ความรูຌทีไเดຌเปพัฒนาตอยอด฿นการ฿หຌบรกิารครัๅงตอๆเปเดຌ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครัๅงทีไ 3 หนຌา 1/2 

ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรูຌมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ริไม฿ชຌ 9 มษายน 2561 



 
สรุปองค์ความรูຌของสํานักวิจัยวิทยาศาสตร์ละทคนลยี  

รืไอง การตอยอดงานประจําสูงานวิจัย: การสะสมองค์ความรูຌจากการ฿หຌบริการ
ครืไองมือ พืไอนําเปกຌปัญหาละพัฒนาการ฿หຌบริการ 

ผูຌจัดทํา คณะกรรมการ KM 

วันทีไนาํสนอ 6 กรกฎาคม 2561 

ประภทองค์ความรูຌ      การรียนการสอน   วิจัย ทคนลยี ละนวัตกรรม   บริการวิชาการ/การบริหารจัดการ 
 

 

สรุปครงการ “การตอยอดงานประจําสูงานวิจัย” ทีไเดຌจากการนําสนอ 

 
ประยชน์ทีไเดຌรับ 
         1. บุคลากรสามารถประยุกต์ความรูຌทีไเดຌพืไอพัฒนาตอยอด 
         2. นําองค์ความรูຌทีไเดຌมากຌเขปัญหาการทํางาน 
         3. มีการพัฒนางานประจําสูผลงานวิจัย 
 

 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครัๅงทีไ 3 หนຌา 2/2 

ออกดย : คณะกรรมการจัดการความรูຌมหาวิทยาลัยทคนลยีพระจอมกลຌาพระนครหนือ ริไม฿ชຌ 9 มษายน 2561 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักวิจัยวิทยำศำสตร์ละเทคโนโลยี  

เรื่อง   นวทำงกำรบริหำรโครงกำรละงบประมำณ 
          

ผู้จัดท ำ คณะอนุกรรมกำรฯ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  
              แ. เพืไอก ำหนดกรอบนวทำงกำรจัดท ำโครงกำรละกำร฿ช้จำยงบประมำณ 

               2. เพืไอพิจำรณำโครงกำรละจัดสรรงบประมำณ 
               ใ. เพืไอประเมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำร 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
              กำรเสนอนวทำงกำรบริหำรงบประมำณละกรจัดท ำโครงกำร เพืไอกำร฿ช้งบประมำณอยำงมีประสิทธิภำพ฿นกำร
บริหำรงำน ละสงผลท ำ฿ห้กำรวำงผนกำร฿ช้จำยงบประมำณเป็นไปตำมโครงกำรทีไตั งไว้ ละส ำเรใจตำมเป้ำหมำยตัวชี วัดทีไก ำหนด
ของโครงกำร รวมถึงกำรประเมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำร ตำมรำยละเอียดดังนี  
             กำรจัดท ำบบเสนอโครงกำรละงบประมำณด ำเนินกำร 
                     แ.แ หลักกำรละเหตุผลตอบสนองควำมต้องกำรหรือกำรก้ปัญหำของสวนงำน 
                     แ.2 มีวัตถุประสงคข์องโครงกำรทีไสอดคล้องกับหลักกำรละเหตุผล 

                     แ.ใ ก ำหนดตัวชี วัดควำมส ำเรใจของโครงกำรละคำเป้ำหมำยทีไชัดเจน สำมำรถด ำเนินกำรละปฏิบัติได้ 
                     แ.ไ วิธีกำรด ำเนินงำนสอดคล้องกับวัตถุประสงค์ มีรำยละเอียดขั นตอนกำรปฏิบัติงำน ละระยะเวลำด ำเนินกำร 

                     แ.5 งบประมำณละทรัพยำกร฿นกำรบริหำรโครงกำรมีควำมเหมำะสม 

                     แ.ๆ โครงกำรสำมำรถน ำไปปฏิบัติไดสอดคลองกับพันธกิจของสวนงำน ละสำมำรถติดตำมประเมินผลได้ 
             กำรน ำเสนอเพืไอพิจำรณำโครงกำรละจัดสรรงบประมำณ 

                     2.แ น ำเสนอโครงกำรละงบประมำณด ำเนินกำร 

                     2.2 ปรับก้ไขโครงกำรตำมข้อเสนอนะของคณะกรรมกำรประจ ำสวนงำน 

                     2.ใ น ำเสนอโครงกำรทีไได้ปรับก้ไขตำมข้อเสนอนะ 

                     2.ไ โครงกำรได้รับกำรบรรจุลงผนปฏิบัติกำรประจ ำปี 
            กำรด ำเนินงำนตำมผนงำนโครงกำรละงบประมำณทีไได้รับจัดสรร 

                     ใ.แ ด ำเนินงำนตำมขั นตอนกำรด ำเนินงำนของโครงกำร 

                     ใ.2 มีกำรด ำเนินงำนตำมกรอบระยะเวลำทีไก ำหนดของโครงกำร 
                     ใ.ใ กำรควบคุมกำร฿ช้จำยงบประมำณ 

                     ใ.ไ สรุปผลกำรด ำเนินงำนโครงกำร 

            กำรประเมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำร 

                     ไ.แ สำมำรถน ำผลส ำเรใจ฿นกำรด ำเนินโครงกำรเปรียบเทียบกับงบประมำณคำ฿ช้จำยทีได ำเนินงำน คุณภำพของงำน 

                          หรือควำมพึงพอ฿จของผู้เข้ำรวมโครงกำร ละระยะเวลำทีไก ำหนด 

                     ไ.2 สำมำรถวัดผลส ำเรใจ฿นกำรด ำเนินโครงกำรจำกผลส ำเรใจของโครงกำรทีไเกิดขี นจริงเปรียบเทียบกับวัตถุประสงค์ 
                          หรือเปำ้หมำยทีไก ำหนด 
 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 9 เมษำยน โ56แ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของส ำนักวิจัยวิทยำศำสตร์ละเทคโนโลยี  

เรื่อง นวทำงกำรบริหำรโครงกำรละงบประมำณ 
ผู้จัดท ำ คณะอนุกรรมกำรฯ 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

            จำกกำรปฏิบัติตำมวิธีกำรดังกลำวข้ำงต้น ส ำนักวิจัยฯ ได้ผลลัพธ์ ดังนี  
             แ. มีกำรจัดท ำบบเสนอโครงกำรละงบประมำณด ำเนินกำรทีไถูกต้อง ๆเ% 

             2. มกีำรประเมินประสิทธิภำพละประสิทธิผลของโครงกำร 2เ% 

             ใ. มโีครงกำรทีไต้องปรับปรุงละไมได้ประเมินผลส ำเรใจ 2เ%     
 

ขั นตอนนวทำงกำรบริหำรโครงกำรละงบประมำณ 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

ประโยชน์ทีไได้รับ 

         แ.บุคลำกรมีควำมรู้ควำมเข้ำ฿จ฿นกำรจัดท ำบบเสนอโครงกำร 

         2. บุคลำกรสำมำรถด ำเนินโครงกำรตำมก ำหนดระยะเวลำ ละงบประมำณทีไได้รับจัดสรร 

         ใ. โครงกำรมีกำรประเมินประสิทธิภำพละประสิทธิผล เพืไอเป็นกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนของสวนงำน 
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ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 9 เมษำยน โ56แ 

 

กำรจัดท ำบบเสนอโครงกำรละ
งบประมำณด ำเนินงำน 

กำรน ำเสนอเพื่อพิจำรณำโครงกำรละ
จัดสรรงบประมำณ 

กำรด ำเนินงำนตำมผนงำนโครงกำร 
ละงบประมำณที่ได้รับจัดสรร 

กำรประเมินประสิทธิภำพละ 
ประสิทธิผลกำรด ำเนินโครงกำร 

  



 
Knowledge Management 
สถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย – ฝรั่งเศส 
ิTFIIี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของสถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เรื่อง กำรเตรียมสำรเคมี KSCN 0.1M 
ผู้จัดท ำ นำยอดิศร ระดิ่งหิน 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์ เรียนรู้เทคนิค฿นกำรผสมสำรเคมีอยำงถูกวิธี 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
แ. เตรียมอุปกรณ์ละสำรเคมีทีไจะท ำกำรผสม 

   แ.แ ขวดรูปชมพู ขนำด 2 ลิตร 

   แ.2 บีกเกอร์เพืไอชัไงสำรเคมี 
   แ.ใ สำรเคมี S2Soไ,KSCN 

   แ.ไ กระบอกตวง 

   แ.5 เครืไองชำงสำร 

   แ.ๆ น  ำกลัไน 

2.  ท ำกำรชำงสำรเคมี KSCN ด้วยเครืไองชำงสำรเคมี 
ใ.  ท ำกำรตวงสำรเคมี S2Soไ ด้วยกระบอกตวง 

ไ. น ำน  ำกลัไน฿สขวดรูปชมพู฿สไปประมำณ แ ลิตร 

5. น ำสำรเคมี S2Soไ เท฿สผสมกับกับน  ำกลัไนทีไอยู฿นขวดรูปชมพู
อยำงช้ำๆ 

ๆ. น ำสำรเคมี KSCN ฿สลงไป฿นขวดรูปชมพูจำกนั นท ำกำรกวนสำรเคมีกับน  ำ฿ห้เข้ำกัน 

็. น ำน  ำกลัไนมำผสมกับสำรเคมี฿นขวดรูปชมพู฿ห้ครบ 2 ลิตร 

่. เสรใจสิ นกำรผสมสำรเคมี รอกำรน ำไป฿ช้เพืไอท ำกำรทดสอบ 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ ได้เรียนรู้เรืไองเกีไยวกับควำมปลอดภัย฿นท ำงำนกับสำรเคมี 
 

สิ่งท่ีจะน ำไปพัฒนำตอ: เรำสำมำรถพัฒนำ฿นเรืไองทีไเกีไยวกับควำมปลอดภัย฿นกำรท ำงำนกับสำรเคมีละควำมปลอดภัย฿นกำร฿ช้
ห้องปฏิบัติงำน 
 
ข้อเสนอนะ: เนืไองจำกกำรเตรียมกรดนั น น  ำกลัไนมีควำมหนำนนน้อยกวำกรด เพรำะฉะนั นต้อง฿สน  ำพอประมำณรองก้นภำชนะ
กอนกำรเตรียมกรดทุกครั ง ละควรผสมกรด฿นห้องทีไมีตัวดูดอำกำศเทำนั น 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/1 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของสถำบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เรื่อง มำตรฐำนอำชีพละคุณวุฒิวิชำชีพ ิสถำบันคุณวุฒิวิชำชีพ องค์กำร
มหำชนี 

ผู้จัดท ำ นำยสุรเชษฐ์ ก้วงำม 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

 

วัตถุประสงค์ เพืไอกำรรับรองสมรรถนะ”ของก ำลังคนตำมมำตรฐำนอำชีพ เพืไอตอบสนองควำมต้องกำรของภำคธุรกิจละ
อุตสำหกรรม ระบบคุณวุฒิวิชำชีพ” เป็นกระบวนกำรรับรอง เพืไอ฿ห้บุคคลได้รับกำรยอมรับ฿น ควำมรู้ ทักษะ ตลอดจน
ควำมสำมำรถ ละได้รับ คุณวุฒิวิชำชีพ” ทีไสอดคล้องกับสมรรถนะประสบกำรณ์ละควำมรู้ 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  
มำตรฐำนอำชีพ: ิOccupational Standard)  เปนกำรก ำหนดมำตรฐำนของสมรรถนะ รวมทั งควำมรูละควำมเขำ฿จทีไคำดหวังวำ
บุคลำกรจะ บรรลุส ำหรับอำชีพหนึไง มำตรฐำนอำชีพนี ฿ชเปนฐำน฿นกำรก ำหนดละประเมินเพืไอ฿หไดคุณวุฒิวิชำชีพ ิVocational 

Qualifications - VQ) มำตรฐำนอำชีพท ำโดยกลุมอำชีพเฉพำะนั นๆ ิบำงครั งเรียกมำตรฐำน สมรรถนะี 
 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ เป็นกำรรับรองสมรรถนะบุคคลตำมมำตรฐำนอำชีพอันเป็นบันไดสูควำมก้ำวหน้ำของผู้ประกอบอำชีพทีไมี
สมรรถนะทั งทีไมีคุณวุฒิกำรศึกษำละไมมีคุณวุฒิกำรศึกษำ ละเป็นเครืไองมือ฿นกำรพัฒนำตนเองตำมเทคโนโลยีละกระบวนกำร
ผลิตทีไเปลีไยนปลงตลอดเวลำ 

 
 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/แ 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

 



 

Knowledge Management 
สถำบันสหกิจศึกษำละพัฒนำสื่ออิเลใกทรอนิกส์ 
ไทย-เยอรมัน ิTGDEี 
 

 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 



 
สรุปองค์ควำมรู้ของ สถำบันสหกิจศึกษำละพัฒนำสื่ออิเลใกทรอนิกส์ ไทยูเยอรมัน 

 

เรื่อง …สร้ำงเวใบไซต์ภำยใน 5 นำทีด้วย WordPress  
ผู้จัดท ำ นำยอำนนท์ รักจักร์ 

วันท่ีน ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้    ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

วัตถุประสงค์  กำรสร้ำงเวใบไซต์เป็นเรืไองทีไต้อง฿ช้เวลำศึกษำอยำงมำก ฿นบำงครั งเรำต้องกำรเพียงเวใบไซต์เรียบงำย เชน เวใบไซต์สดงผลงำน 
เวใบไซต์หนวยงำนหรือโครงกำรตำงๆ ทีไจัดขึ น ซึไง WordPress เป็นเครืไองมือทีไจะชวย฿ห้กำรสร้ำงเวใบไซต์สะดวกมำกยิไงขึ น 
 

บทสรุปองค์ควำมรู้  

วิธ ีการ : การสรา้งเวบ็ไซตด์ว้ย WordPress ประกอบดว้ยข ัน้ตอน ด ังนี ้
ติดตั งเวใบไซต์ เข้ำเวใบไซต์ https://www.wordpress.com/ คลิก Get Started” 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ข้อเสนอนะ : ถ้ำต้องกำร฿ช้เวใบไซต์ถำวรควรท ำกำรเลือกชืไอโดเมนทีไจดจ ำได้งำย 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  เพืไอลดเวลำ฿นกำรสร้ำงละออกบบเวใบไซต์  
 

      กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี ใ หน้ำ แ/แ 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 

แ ระบุชืไอวใบเซต์ ค ำส ำคัญทีไกีไยวขຌอง  
ละจุดประสงค์ของวใบเซต์ คลิก ตอเป 

 

2 ระบุชืไอวใบเซต์ ท ำกำรลือก Free 

 

ใ คลิก start with free ละคลิก Continue 

with Google พืไอขຌำ฿ชຌงำนดຌวย google 

 

ไ เดຌวใบเซต์พรຌอม฿ชຌงำน 

 

5 คลิก Icon User ลือก account settings  

ท ำกำรปลีไยน Interface Language ป็นเทย 

 

6 คลิกวใบของฉัน ภำย฿นมนู 
ปรับตง ลือก ธีม ทีไตຌองกำร 

็ ลือกมนูปรับตง ท ำกำร 
ปรับตง ธีม 

่ คลิกปุ่ม ขียน ขียนหัวขຌอ 
นืๅอหำ ละคลิกปุ่ม ผยพร 

ปรับตงกำร฿ชຌงำน
บืๅองตຌน

 

กำรขียนนืๅอหำ 
 

้ ลือกมนู ดูวใบเซต์ ละคลิกปุ่ม ยีไยมชม
วใบเซต์
 

https://www.wordpress.com/


  

Knowledge Management 
บัณฑิตวิทยำลยัวศิวกรรมศำสตร์นำนำชำติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
ิTGGSี 
 

 
 
 

“KM Sharing Day โ0แ8 : Creating & Developing for KMUTNB 4.0 
วันศุกร์ที่ 6 กรกฎำคม โ56แ 

มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

 

 



 สรุปองค์ควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
ิTGGS) 

 

เรื่อง ข้อมูลครุภัณฑ์สดงผลด้วยระบบ QR Code 
ผู้จัดท ำ นำยฐิตินันท์  อึ งตระกูล 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 

วัตถุประสงค์ 
1. เพืไอจัดท ำฐำนข้อมูลครุภัณฑ์฿ห้มีประสิทธิภำพมำกขึ น 

2. เพืไอจัดท ำ QR Code ฿ห้มีควำมสะดวกละรวดเรใว฿นกำรสืบค้นข้อมูล 

บทสรุปองค์ควำมรู้ 
ที่มาละความส าคัญ 
เนืไองจำกตำมระเบียบกระทรวงกำรคลังวำด้วยกำรจัดซื อจัดจ้ำงละกำรบริหำรพัสดุภำครัฐ พ.ศ. 2560 ก ำหนด฿ห้ต้องด ำเนินกำรตงตั ง

คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุ฿นชวงกันยำยนของทุกปี โดย฿ห้หัวหน้ำสวนงำนเสนอชืไอผู้ปฏิบัติงำนเป็นคณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 
เพืไอท ำหน้ำทีไตรวจนับละตรวจสอบพัสดุคงเหลือของสวนงำน ซึไง฿นกำรตรวจสอบนั นจ ำเป็นต้อง฿ห้ข้อมูลของกำรตรวจนับจ ำนวนครุภัณฑ์ 
กำรเกใบรักษำละจ้งพัสดุช ำรุด เสืไอมสภำพละสูญไป เป็นต้น ด้วยเหตุผลดังกลำวข้ำงต้นท ำ฿ห้คณะกรรมกำรตรวจสอบพัสดุประจ ำปี 2560 
ของ TGGS เลใงเหในสิไงทีไต้องปรับปรุงละก้ไขฐำนข้อมูลครุภัณฑ์฿ห้มีประสิทธิภำพมำกขึ น โดยกำรเพิไมรำยละเอียดครุภัณฑ์฿ห้สดงถึง
ภำควิชำ สำขำ สถำนทีไตั ง ละผู้฿ช้งำน เพืไอ฿ห้มีควำมสะดวก ละรวดเรใว฿นกำรตรวจสอบข้อมูล 

การด านินการละวิธีการ 
1. จัดตั งคณะท ำงำนกำรจัดท ำข้อมูลครุภัณฑ์สดงผลด้วยระบบ QR Code 

2. จัดท ำฐำนข้อมูลครุภัณฑ์ ซึไงเพิไมรำยกำรสดงข้อมูลภำควิชำ สำขำ สถำนทีไตั ง ละผู้฿ช้งำน  นอกจำกนี ยังจัดกลุมครุภัณฑ์ตำม
ภำควิชำตำงๆ โดยกำร฿ช้สติๆกเกอร์สีสดงถึงกลุมตำงๆ 

3. สร้ำง Webpage ด้วยภำษำ php เพืไอดึงข้อมูลจำก Database มำสดงทีไหน้ำ Webpage 

4. สร้ำง QR Code จำก Google sheet 

5. จัดพิมพ์ละติดสติๆกเกอร์ QR Code ตำมสีทีไได้ก ำหนดไว้ลงบนครุภัณฑ์ 
      (a) 

 
(b) 

 
ภำพที่ 1 สดงขั นตอนกำรจัดท ำฐำนข้อมูลครุภัณฑ์ TGGS ิไฟล์ Excelี 

 

กิจกรรม  KM Sharing Day 2018  :  Creating & Developing for KMUTNB 4.0 ออกครั งท่ี 3 หน้ำ แ/2 

ออกโดย : คณะกรรมกำรจัดกำรควำมรู้มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ เร่ิมใช้ ้ เมษำยน โ56แ 



 สรุปองค์ควำมรู้ของบัณฑิตวิทยำลัยวิศวกรรมศำสตร์นำนำชำติสิรินธรไทย-เยอรมัน 
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เรื่อง ข้อมูลครุภัณฑ์สดงผลด้วยระบบ QR Code 
ผู้จัดท ำ นำยฐิตินันท์  อึ งตระกูล 

วันทีน่ ำเสนอ 6 กรกฎำคม โ56แ 

ประเภทองค์ควำมรู้       ด้ำนกำรเรียนกำรสอน     ด้ำนวิจัย เทคโนโลยีละนวัตกรรม   ด้ำนกำรบริกำรวิชำกำร/บริหำรจัดกำร 
 

 

 

 

ภำพที่ 2 สดงตัวอยำงกำรสร้ำง Webpage ด้วยภำษำ php

เพืไอดึงข้อมูลจำก Database (ไฟล์ CSV) 

ภำพที่ 3 สดงตัวอยำงสติๆกเกอร์ QR Code 

 

 
                                            (a)                                                            (b) 

ภำพที่ 4 สดงตัวอยำงกำรติดสติๆกเกอร์ QR Code ลงบนครุภัณฑ์ตำงๆ 
การใช้งาน QR code 
QR Code จะติดตั งอยูบนครุภัณฑ์ตละรำยกำรสังเกตเหในได้งำยจำกสีของสติๆกเกอร์ กำร฿ช้งำนสำมำรถท ำได้โดยกำร 

ดำว์นโหลดอพลิเคชัไนส ำหรับอำน QR Code จำกนั นสกนทีไ QR Code ล้วเลือกทีไค ำสัไงเปิด Browse Website รำยละเอียดของ
ครุภัณฑ์จะปรำกฏดังภำพทีไ 2 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ผู้฿ช้งำนสำมำรถเข้ำถึงข้อมูลครุภัณฑ์ได้ด้วยกำร฿ช้ Smart phone 
2. ผู้฿ช้งำนสำมำรถค้นหำรำยละเอียดของครุภัณฑ์ได้สะดวกละรวดเรใว 
3. ลดภำระละขั นตอนกำรสืบค้นข้อมูลครุภัณฑ์ของฝ่ำยพัสดุ 
4. ลดควำมผิดพลำดกำร฿ห้รำยละเอียดครุภัณฑ์ของฝ่ำยพัสดุ 
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