


                                                 

 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show&Share น ำเสนอผ่ำน Clip VDO  
ในรูปแบบออนไลน์ บน Facebook KMUTNB KM ZONE 

วันศุกร์ที่ 22 พฤษภำคม 2563 
(องค์ควำมรูท้ี่น ำเสนอมีทั้งหมด จ ำนวน 22 เรื่อง) 

 
รหัส ส่วนงำน ประเภทองค์ควำมรู้ หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้น ำเสนอ 

01 AGRO ด้านการบริหารจัดการ 
การก าหนดทิศทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ 
(องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรสายสนับสนุน
วิชาการ 

ผศ.ดร.ณัฐธยาน์  ชูสุข 
นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข 

02 ARCHD ด้านการบริการวิชาการ ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมชัฌันติการาม อาคารรูปแบบ
ไทยที่ใส่ใจต่อผูสู้งอาย ุ อาจารย์ภูริน หล้าเตจา 

03 BAS ด้านการบริการวิชาการ การประชาสัมพนัธ์เชิงรุกอย่างมปีระสิทธิภาพ ผศ.ประหัสชัย ระมาศ 

04 BID ด้านการเรียนการสอน การเลือกภาพยนตร์มาเป็นสื่อชว่ยในการเรียนการ
สอน อาจารย์ ดร.ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข 

05 CIT ด้านการเรียนการสอน การเรียนไม่น่าเบื่อผ่าน Active Learning รศ.ดร.ขวัญเนตร สมบัติสมภพ 

06 EAT ด้านการเรียนการสอน การสร้างการมีส่วนร่วมและการวัดผลของนักศึกษาใน
ชั้นเรียนด้วยเวบ็แอปพลิเคชนั Nearpod อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย 

07 ENG ด้านการเรียนการสอน การใช้โปรแกรม Zoom เพื่อการประชุมออนไลน์และ
การเรียนการสอน 

ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง 
และศูนย์คอมฯ คณะวิศวฯ 

08 FAA ด้านการเรียนการสอน การใช้แอพพลิเคชั่น BBC Learning English ในการ
พัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ อาจารย์ดวงตา ใจเพชร 

09 FBA ด้านการบริการวิชาการ กระบวนการให้ค าปรึกษาของ Rayong Happy 
Care Center ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย ์

10 FITM ด้านการบริการวิชาการ การบูรณาการการบริการวชิาการและการสร้าง
เครือข่ายวิจัยทางการแพทย ์

รศ.ดร.สุนาริน จันทะ และ 
ผศ.ดร.อรอุไร แสงสว่าง 

11 FTE - - ไม่ส่งผลงาน - - 

12 GRAD ด้านการบริการวิชาการ ระบบสารสนเทศทุนสนับสนนุการเผยแพร่ผลงานทาง
วิชาการระดบันานาชาติ นางสาวศนัสนยี์ เอมปรากฏ 

13 IC ด้านการเรียนการสอน กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 
(ฉบับอพยพหนไีวรัส) อาจารย์อัจฉรียา รอบกิจ 

14 ICIT ด้านการบริการวิชาการ ท ากราฟิกง่ายๆ ด้วยการ Download Theme จาก 
Website ที่แจกภาพฟรี นางสาวกุณฑล กระบวนรัตน์ 

15 ITD ด้านการบริหารจัดการ 

การพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงนิสวสัดิการด้านการ
รักษาพยาบาลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลยัและ
ครอบครัว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้า
พระนครเหนือ 

นางสาวทณิชนันทน์ บุญสว่าง 

16 ITDI - - ไม่ส่งผลงาน - - 

17 ITED ด้านการบริหารจัดการ การสร้างงานออกแบบกราฟิกดว้ย 
www.canva.com นางสาวอริยา แก้วค าบ้ง 
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รหัส ส่วนงำน ประเภทองค์ควำมรู้ หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้น ำเสนอ 

18 LIB ด้านวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม LINE Notify นายยุทธชัย   สมมุต ิ

19 OP ด้านการบริหารจัดการ การจัดกิจกรรมข้ันตอนสนับสนนุการท าคู่มือการ
ปฏิบัติงานเพื่อเสริมสร้างแนวทางในต าแหน่งที่สงูขึ้น 

นางสาวศิริลักษณ์ พึง่รอด 

20 SCI ด้านการเรียนการสอน วิธีสอนออนไลน์ เร่ิมจาก 0 (ศูนย์) (First Online 
Class) อาจารย์เอิญ สุริยะฉาย 

21 SciEE ด้านวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

Poltier cooling fan prototype ตัวต้นแบบพัดลม
เย็นเพวเทียร ์ อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 

22 STRI ด้านการบริหารจัดการ การใช้ Google Form To LINE Notify นายถนอม อุ่นประเสริฐ 

23 TFII ด้านการเรียนการสอน การตรวจเช็คน้ ายาเครื่องปรับอากาศบา้นอย่างง่าย
ด้วยแคลมป์มิเตอร์ นายสรายุทธ มณงีาม 

24 TGDE - - ไม่ส่งผลงาน - - 

25 TGGS ด้านวิจัย เทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

เทคนิคในการหาต าแหน่งฝึกงานในศูนย์วิจยับริษัท
เทคโนโลยชีั้นน า ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร ์
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (AGRO) 
 

เรื่อง การก าหนดทิศทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบท่ี 1) ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ผู้จัดท า 
ผศ.ดร.ณัฐธยาน์  ชูสุข 
นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อใหบุ้คลากรสายสนบัสนุนมทีิศทางในการปฏิบัติงานและก าหนดตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมินที่เป็นทิศทางเดียวกันและ

สามารถก าหนดได้เองเพื่อให้เหมาะสมกับภาระงานทีร่ับผิดชอบ 
2. เพื่อก าหนดรายละเอียดตัวช้ีวัดที่เป็นเกณฑก์ลาง และก าหนดช่วงคะแนนให้เลือกคะแนนได้ตามความเหมาะสมกับภาระ

งาน  
3. เพื่อก าหนดตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมินทีก่ระตุ้นให้บุคลากรมีส่วนร่วมในการเข้าร่วมกิจกรรมส่วนรวมทีท่างคณะและ

มหาวิทยาลัยจัดข้ึน 
 

บทสรุปองค์ความรู้ 
สืบเนื่องจากปญัหาที่พบในการประเมินผลสัมฤทธ์ิ (องค์ประกอบที่ 1) ของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ พบปัญหาดังนี้ 
1. การก าหนดเกณฑ์ผลประเมิน เนื่องจากไมได้มีการก าหนดทิศทางให้เป็นทิศทางเดียวกัน ท าให้บุคลากรต่างคนต่าง

ก าหนดตัวช้ีวัด/เกณฑ์ในการประเมินกันเอง ซึ่งจะพบว่าเกณฑ์การประเมินระหว่างบุคคลมีความแตกต่างกันมากคนละ
ทิศคนละทาง 

2. รูปแบบการก าหนดตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมิน รายหัวข้อ เกิดจากการก าหนดกันเอง ตั้งเกณฑ์ตัวช้ีวัดเอง บางเกณฑ์ที่
ก าหนดมาประเมินผลได้ยากหรือวัดผลไม่ได้  

3. บุคลากรก าหนดภาระงานไม่หลากหลาย รายงานภาระงานหน้าเดียว และที่ส าคัญคือการขาดความร่วมมือในการท า
กิจกรรมที่ส่วนรวมจัดข้ึน 
 

เกณฑ์ประเมินเดิม (ไม่ได้ก าหนดคะแนนในแต่ละภารกิจยอ่ย) 
การประเมินผลสัมฤทธิ์ของงาน ประกอบด้วยการประเมิน 1  ส่วน ค่าคะแนนเต็ม 100 คะแนน ได้แก่ การประเมินผลงาน

และผลสัมฤทธ์ิของงาน (90 คะแนน) และการประเมินสมรรถนะ  (10 คะแนน) โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
(1) ข้อตกลงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ/งาน/กจิกรรม/โครงการตามมาตรฐานภาระงาน  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 

ภาระงาน ช่วงคะแนน 
1.1 ภาระงานหลกั (80%) สัดส่วน 80% 

(ก) งานในต าแหน่งหน้าทีร่วมถึงงานบรหิารด้วย 
(ข) งานสนองตอบต่อยทุธศาสตรก์ารพฒันาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 
(ค) งานประกันคุณภาพการศึกษา 
(ง) งานจัดการความรู ้

ไม่ได้ก าหนด 

1.2 ภาระงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย (10%) สัดส่วน 10% 
(ก) งานสนับสนุนวิชาการ 
(ข) งานบรกิารทั่วไป 
(ค) งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและหรืองานอนุรกัษ์ทรัพยากรธรรมชาติ  
(ง) งานคณะกรรมการ/คณะท างาน  

ไม่ได้ก าหนด 

   
กิจกรรม KM Sharing day 2020 “KMUTNB : Road to Excellent and Sustainable University” ออกครั้งที่ 3 หน้าที่ 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มใช้ 9 เมษายน 2561 



 

สรุปองคค์วามรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร (AGRO) 
 

เรื่อง การก าหนดทิศทางการประเมินผลสัมฤทธิ์ (องค์ประกอบท่ี 1) ของบุคลากร
สายสนับสนุนวิชาการ 

ผู้จัดท า 
ผศ.ดร.ณัฐธยาน์  ชูสุข 
นางเสาวนีย์ ประเสริฐสุข 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 
 

เกณฑ์ประเมินใหม่ (มีการก าหนดคะแนนในแต่ละภารกิจย่อย) 
(1) ข้อตกลงเพื่อให้บรรลุผลสัมฤทธ์ิ/งาน/กจิกรรม/โครงการตามมาตรฐานภาระงาน  และการรายงานผลการปฏิบัติงาน 
ก าหนดเกณฑ์ 100 คะแนน ให้บุคลากรสามารถก าหนดเองดังนี้  
 

ภาระงาน ก าหนดช่วงคะแนน 
1.1 ภาระงานหลัก ( 80%) 100 คะแนน (80%) 

(ก.) งานในต าแหน่งหน้าที่รวมถึงงานบริหารด้วย * 35-65 
ภาระงานเพิ่มเติมของคณะ**  (ก.1) การจัดเก็บเอกสารเป็นระบบค้นหาได้ง่าย เข้าถึงได้ง่าย 5-15 

(ก.2) ความพึงพอใจของผู้รับบริการ (จากระบบ QR code) 10-20 
(ก.3) การให้บริการตามอัตลักษณ์ส านักงาน “สนับสนุนงานวิชาการและงานวิจัย 

ด้วยใจบริการ ผลงานมีคุณภาพ” 
0-10 

(ข) งานสนองตอบต่อยุทธศาสตร์การพัฒนาของหน่วยงาน/มหาวิทยาลัย 0-10 
(ค.) งานประกันคุณภาพการศึกษา 0-10 
(ง.) งานจัดการความรู้  5-15 

ภาระงานอ่ืนๆ ของคณะ (จ.1)  เข้าร่วมโครงการอบรม การเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานส าหรับพนักงาน
สายสนับสนุน รอบปี 2563  

5-15 

(จ.2) กิจกรรมแผนพัฒนา (จากข้อ จ.1 ระดับที่3-5 เลือก 1 กิจกรรม)  10-20 
1.2 ภาระงานอ่ืนที่ได้รับมอบหมาย (10%) 100 คะแนน (10%) 

(ก) งานสนับสนุนวิชาการ  45-70 
(ข) งานบริการทั่วไป                               0-10 
(ค) งานท านุบ ารงุศลิปวฒันธรรมและหรืองานอนุรักษ์ทรัพยากรธรรมชาต ิ 0-10 
(ง) งานคณะกรรมการ/คณะท างาน 0-10 

ภาระงานอ่ืนๆ ของคณะ (จ1) เข้าร่วมกิจกรรมกับทางคณะหรือมหาวิทยาลัย 20-30 
(จ2) เข้าร่วมกิจกรรมหรือโครงการที่งานกิจการนักศึกษาจัดขึ้น 10-25 
(จ.3)  เป็นกรรมการ / เลขานุการ/ งานบริการวิชาการ/ครุภัณฑ์ 0-10 

หมายเหต:ุ *  เกณฑ์ที่ขดีเส้นใตค้ือเกณฑ์บงัคบัต้องมีคะแนนขั้นต่ าตามวงเล็บที่ก าหนด 
** ส่วนเกณฑ์ที่เห็นตัวเอียงคือ เกณฑ์เพิ่มเติมคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ 
1. บุคลากรมีทิศทางในการก าหนดตัวช้ีวัด/เกณฑ์การประเมินผลสมัฤทธ์ิที่มีทิศทางที่ชัดเจน บุคลากรสามารถแสดงใหเ้ห็น

ถึงศักยภาพความสามารถในการปฏิบัตงิานด้านต่าง 
2. บุคลากรให้ความร่วมมือมากขึ้นในการเข้าร่วมกิจกรรมทีท่างคณะหรือทางมหาลัยจัดข้ึนเนือ่งจากมผีลต่อการประเมิน

ผลสัมฤทธ์ิการปฏิบัตงิาน 
3. ผู้ประเมินสามารถให้คะแนนผลการประเมินได้ชัดเจนมากขึน้ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ (ARCHD) 

 

เรื่อง ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม อาคารรูปแบบไทยท่ีใส่ใจต่อผู้สูงอายุ 
ผู้จัดท า อาจารย์ภูริน หล้าเตจา 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อเป็นสถานที่ส าหรบัปฏิบัติธรรม แกผู่้มีความสนใจในธรรม โดยค านึงถึงความเหมาะสมแก่พระภิกษุสงฆ์ ฆราวาส และ

ผู้เกี่ยวข้องอื่นๆ 
2. เพื่อเป็นการใช้งานที่สะดวกกับคนทกุคน โดยเฉพาะกบัคนชราและคนพิการ ซึ่งโดยมากเป็นผู้นั่งwheelchairสามารถ

เข้าถึงการใช้งานต่างๆ ได้อย่างเหมาะสม อันเป็นการแสดงออกถึงความเสมอภาคในการเข้าถึงศาสนสถาน โดยไม่มสีิ่งกดี
ขวางหรืออปุสรรคใดๆ 

บทสรุปองค์ความรู้  
แนวทางการด าเนินการด้านสถาปัตยกรรม น ารูปแบบของอาคารทางศาสนาภาคกลางมาใช้เป็นแนวทางในการออกแบบ
สถาปัตยกรรม  

1. ยกใต้ถุนสูง อาคารมีลักษณะเบาลอย ด้านล่างมีความโปร่งและร่มเย็น เหมาะแก่การท ากิจกรรมต่างๆ  
2. ทางเดินระเบียงรอบศูนย์กลาง ท าให้อาคารดูไม่ทึบตัน เป็นการแบ่งแยกการใช้งานของภายนอกและภายในเพื่อความ

เป็นส่วนตัว 
3. หลังคาทรงจั่วสูง ภูมิปัญญาของไทยภาคกลางคือ การออกแบบให้เป็นหลังคาทรงสูง ท าให้ภายในอาคารเย็นสบาย  
4. ชายคาย่ืนยาว เป็นภูมิปัญญาในการแก้ปัญหาอากาศรอ้นป้องกันแดดไม่ให้เข้ามาในตัวอาคาร ป้องกันฝนสาด แดดส่อง  

แนวทางการด าเนินการด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง ในงานศิลปะและสถาปัตยกรรมไทยประเพณี การประดับตกแต่งเป็น
องค์ประกอบที่มีความส าคัญอย่างยิ่ง ก่อให้เกิดสัดส่วนที่งดงามอ่อนช้อย ส าหรับ ศาลาปฏิบัติธรรมหลังนี้ ต้องการให้มีความ
เหมาะสมกับคนทุกคนไม่แบ่งช้ันวรรณะใดๆ การประดับประดาตกแต่งจึงเน้นความเรียบง่ายเป็นหลัก ง่ายทั้งต่อการดูแลและการ
ก่อสร้าง วัสดุตกแต่งจึงเลือกใช้ คอนกรีตเสริมใยแก้ว GRC [Glassfibre Reinforced Concrete]  
แนวทางการด าเนินการด้านการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการ เพื่อเป็นอาคารปฏิบัติธรรมที่ผู้สูงอายุและคนพิการสามารถ
เข้าถึงกิจกรรมและการใช้งานต่างๆ ได้อย่างสะดวก การออกแบบจ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องค านึงถึงเรื่อง การออกแบบเพื่อคนทุกคน
(Universal Design) เป็นแนวคิดหลัก ในการวางสิ่งอ านวยความสะดวกเพื่อการเคลื่อนที่และการเข้าถึงการใช้งานอาคาร โดยเน้น
ไปที่ 3 ส่วนหลัก คือ  
ทางลาด เนื่องด้วย ผู้สูงอายุและคนพิการบางส่วนไม่สามารถเคลื่อนที่ด้วยการเดินได้สะดวก การนั่งเก้าอี้ล้อจึงเป็นทางเลือกในการ
เดินทางไปยังสถานที่ต่างๆ ห้องน  า เนื่องด้วย ผู้สูงอายุและคนพิการที่นั่งเก้าอี้ล้อ การใช้พื้นที่ในห้องน้ าจึงต้องมีขนาดกว้างใหญ่กว่า
ห้องน้ าปกติ เพราะต้องเผื่อพื้นที่ส าหรับหมุนตัวด้วยลิฟต์โดยสาร เนื่องด้วยการข้ึนบันไดหลายๆ ข้ันมักเป็นปัญหาต่อผู้สูงอายุและ
คนพิการ ทางแก้ปัญหาที่ดีส าหรับการเปลี่ยนระดับก็คือลิฟต์ 
           

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
ภายในส่วนงาน ไดน้ าความรู้ด้านการออกแบบศิลปสถาปัตยกรรมไทย เทคโนโลยีการก่อสร้างที่ทันสมัย และลักษณะการใช้งานที่
ตอบสนองเพื่อผู้สูงอายุและคนพิการ มาบูรณาการผสานเข้ากันเพื่อให้เกิดเป็นความรู้ร่วม ในการออกแบบสถาปัตยกรรมไทยที่
เหมาะสมกับกลุ่มผู้ใช้ในปัจจุบัน อันจะเป็นประโยชน์แก่การเรียนการสอนนักศึกษาต่อไป 
ภายนอกส่วนงาน วัดและชุมชนโดยรอบไดอ้าคารปฎิบัติธรรมที่มีรูปลักษณะตามไทยประเพณี ที่สามารถบริการและรองรับกลุ่ม
ผู้สูงอายุและคนพิการได้ โดยไม่เสียภาพลักษณ์ของศาลาปฏิบัตธิรรมแบบไทยประเพณีโดยรวม 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะสถาปตัยกรรมและการออกแบบ (ARCHD) 

 

เรื่อง ศาลาปฏิบัติธรรมวัดมัชฌันติการาม อาคารรูปแบบไทยท่ีใส่ใจต่อผู้สูงอายุ 
ผู้จัดท า อาจารย์ภูริน หล้าเตจา 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
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หมายเหตุ  
ภาพประกอบ รูปแบบสถาปัตยกรรมด้านหน้าและดา้นหลัง 

 
 
ภาพประกอบ ด้านเทคโนโลยีการก่อสร้าง 

 
 
ภาพประกอบ ด้านการใช้งานของผู้สูงอายุและคนพิการ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบรกิาร (BAS) 

 

เรื่อง  การประชาสมัพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหัสชัย ระมาศ 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อสร้างภาพลักษณ์ให้กบัองค์กรและบุคลากร 
2. เพื่อสร้างความรู้ ความเข้าใจ แก่บุคคลทัง้ภายในและภายนอก 
3. เพื่อสร้างการยอมรบัและให้ความร่วมมอื 
4. เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขัน 
5. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 

บทสรุปองค์ความรู้ 
คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี จัดตั้งข้ึนเมื่อ พ.ศ.2558 โดยยกฐานะจากภาควิชา 

การจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม และแขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ในภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม  
คณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม มาเป็นส่วนงานใหม่ที่เทียบเท่าระดับคณะ ประกอบด้วย ส านักงานคณบดี ภาควิชา
บริหารธุรกิจท่องเที่ยวและโรงแรม (เดิมคือ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและการโรงแรม) และภาควิชา
บริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า (เดิมคือ แขนงวิชาการจัดการธุรกิจ ภาควิชาการจัดการอุตสาหกรรม) และในปีการศึกษา 
2559 คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบริหารธุรกิจบัณฑิต 2 สาขาวิชา  
คือ 1) บธ.บ. สาขาวิชาสาขาการจัดการอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวและโรงแรม และ 2) บธ.บ. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรม
และการค้า และในปีการศึกษา 2560 เปิดการเรียนการสอนในระดับปริญญาบริหารธุรกิจมหาบัณฑิต (MBA) 1 สาชาวิชา คือ  
บธ.ม. สาขาวิชาบริหารธุรกิจอุตสาหกรรมและการค้า เนื่องจากคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการ เป็นคณะที่จัดต้ังข้ึนใหม่
และยังไม่เป็นที่รู้จักมากนัก จึงท าให้ต้องมีการประชาสัมพันธ์เชิงรุก เพื่อให้องค์กรเป็นที่รู้จักและเป็นที่ยอมรับมากขึ้น 

วิธีการ 
1. การประชาสมัพันธ์เชิงรกุตามกลุ่มเป้าหมายและโดยสื่อออนไลน์ 

การเข้าประชาสัมพันธ์เชิงรุกโดยเข้าตามโรงเรียนหรืองานต่าง ๆ เพื่อประชาสัมพันธ์ โดยติดต่อไปทางโรงเรียนเครือข่าย
และตอบรับจากหนังสอืเชิญของสถานศึกษา เพื่อเข้าแนะแนวให้ความรู้นักเรียน ครู ผู้ปกครอง และเป็นที่รู้จัก เป็นทีย่อมรับมากขึ้น 
ทั้งแก่บุคคลทั้งภายในและภายนอก และมีการแชร์ข้อมูลข่าวสารผ่านทาง Facebook ช้ีให้เห็นถึงการด าเนินงาน และแผนงานหรือ
กิจกรรมต่าง ๆ ตลอดจนข่าวสารความเคลื่อนไหวของทางคณะฯ และ มจพ.วิทยาเขตปราจีนบุรี 
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เรื่อง  การประชาสมัพันธ์เชิงรุกอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า ผู้ช่วยศาสตราจารย์ประหัสชัย ระมาศ 
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2. บันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการ (MOU) 

คณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการได้ท าบันทึกข้อตกลงความร่วมมือทางวิชาการระหว่างมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือวิทยาเขตปราจีนบุรี  กับสถาบันการศึกษา สังกัดส านักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา 3 แห่ง 
ประกอบด้วย วิทยาลัยเทคนิคปราจีนบุรี วิทยาลัยเทคนิคบูรพาปราจีน วิทยาลัยสารพัดช่างปราจีนบุรี 
 

 

 

 

 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ 

1. เพื่อการพิจารณาคัดเลือกนักเรียน/นักศึกษาเข้าศึกษาต่อในระดับปริญญาตรี ตามเกณฑ์ที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
2. เพื่อแลกเปลี่ยนความรู้และบูรณาการประสบการณ์ระหว่างองค์กรทางด้านวิชาการ งานวิจัย สิ่งประดิษฐ์ นวัตกรรม  

งานบริการวิชาการ งานท านุบ ารุงศิลปวัฒนธรรมและสิ่งแวดล้อม เพื่อพัฒนาการด าเนินงานร่วมกัน 
3. เพื่อให้มีการติดตามและประเมินผลการด าเนินการตามบันทึกความร่วมมือปีละครั้ง และแจ้งให้ทั้งทุกฝ่ายทราบในส่วน 

ที่เกี่ยวข้องและเกิดจากความร่วมมือกันในการด าเนินงาน 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะพฒันาธรุกิจและอตุสาหกรรม (BID) 

 

เรื่อง การเลือกภาพยนตร์มาเปน็สื่อช่วยในการเรียนการสอน 
ผู้จัดท า อ.ดร.ณัฏฐิรา หอพิบูลสุข 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์   1. เพื่อใช้ภาพยนตร์เป็นสื่อช่วยสอนในรายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
 2. เพื่อหาวิธีเขา้ถงึนักศึกษาให้มากยิง่ขึ้นเน่ืองจากช่วงอายทุี่เริ่มแตกตา่งกันระหว่างอาจารย์และนักศึกษา 
 3. เพื่อตระหนักถึงแนวคิดด้านลิขสิทธ์ิในการใช้สื่อภาพยนตร์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน 
บทสรปุองค์ความรู้  

เน่ืองด้วยปัญหาการแพร่ระบาดของไวรัส COVID-19 ท าให้การเรียนรู้โดยใช้สื่อออนไลน์มีความจ าเป็นมากยิ่งขึ้นซ่ึงการใช้สื่อ
ออนไลน์ที่ มีประสิทธิภาพน้ันทุกคนที่เข้าร่วมจะต้องมีความสามารถในการเข้าถึงเน้ือหาของสื่อในระดับที่ใกล้เคียงกันมากที่สุด 
(Availability) และเน้ือหาที่น ามาท าการเรียนรู้และการวิพากษ์ควรจะเป็นเน้ือหาที่เข้าใจร่วมกันได้ง่าย (Universality) โดยอาศัยสื่อประสม
ต่าง ๆ (มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช, 2020) ในช่วงมาตรการอยู่บ้านป้องกันเชื้อ COVID-19 น้ัน การดูภาพยนตร์เป็นวิธีการแก้เครียดที่
ดีที่สุดวิธีหน่ึง (Luberto, 2020) เพราะยาดีที่สุดในช่วงน้ีคือเสียงหัวเราะ ซ่ึงเว็บไซด์ที่มีชื่อเสียงต่าง ๆ ได้จัดให้มีการดูภาพยนตร์ฟรี หรือ
การให้อ่านหนังสือฟรีและหนังสือเสียงส าหรับผู้พิการทางตาฟรี ซ่ึงหากดูจากสถิติการดาวน์โหลดน้ัน ในประเทศแถบเอเชียเหนือมีการ
บริโภคภาพยนตร์ออนไลน์สูงขึ้นถึง 60% ตั้งแต่เร่ิมมีมาตรการให้อยู่บ้านเพื่อป้องกันการติดเชื้อ (Laungani, 2020) ซ่ึงเป็นการแสดงให้เห็น
ว่าสื่อภาพยนตร์เป็นสื่อที่เข้าถึงคนได้ง่ายและสร้างความเข้าในร่วมกันได้ ดังน้ันตามหลักการการเรียนรู้ที่ว่า 1. เข้าถึงง่าย และ 2. เข้าใจ
ร่วมกันได้ง่าย ท าให้ผู้เขียนสนใจท่ีจะน าเสนอเร่ืองการเลือกภาพยนตร์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน โดยเฉพาะอย่างยิ่งในรายวิชาที่
เก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ซ่ึงเป็นสาขาที่ผู้เขียนท าการสอนอยู่ เน่ืองจากวิชาด้านบริหารธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์  
ต้องอาศัยทั้งศาสตร์และศิลป์ของมนุษยสัมพันธ์ และการมี Behavior modeling ในการเลียนแบบเพื่อเพิ่มทักษะในการปฏิบัติ เช่น        
การเป็นนักสัมภาษณ์พนักงานมืออาชีพ หรือ นักวางแผนการให้พนักงานออกก็ต้องเป็นมืออาชีพ แต่ศาสตร์และศิลป์ต่าง ๆ น้ี ไม่สามารถ
เรียนจากแค่การบรรยาย ท าให้การน าภาพยนตร์หรือสื่อภาพยนตร์สั้นต่าง ๆ เข้ามามีส่วนในการท าความเข้าใจกับนักศึกษา ดังน้ัน
กระบวนการได้มาซึ่งการเลือกภาพยนตร์มาเป็นสื่อช่วยในการเรียนการสอน มีขั้นตอนดังต่อไปน้ี 

1) การบ่งชี้ความรู้ – การระบุถึงรายวิชาที่สามารถน าภาพยนตร์มาปรับใช้ในการเรียนการสอนได้ เช่น รายวิชาที่เก่ียวข้องกับการ
จัดการและทรัพยากรมนุษย์ โดยในการอภิปราย KM ร่วมกันของคณาจารย์ฯ โดยน าหลักคิด 1.ความเข้าถึงง่าย (Availability) 2. ความ
เข้าใจร่วมกันได้ง่าย (Universality) และ 3. เป็นภาพยนตร์ที่มีวิธีปฏิบัติหรือแสดงทักษะอย่างเหมาะสม (Behavior Modeling) เป็นตัวตั้ง 

2) การสร้างและแสวงหาความรู้และการแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ - เป็นการแชร์กันโดยใช้ 5W 1H ว่าเคยใช้อะไรบ้าง เร่ืองอะไร 
ใช้เม่ือสอนอะไร และผลลัพธ์ เช่น ช่วยให้นักศึกษาเข้าใจกระบวนการ HR ด้านน้ัน ๆ หรือไม่ 

3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบและการเข้าถึงความรู้ - อาจารย์ทุกท่านช่วยกันวิเคราะห์ว่าภาพยนตร์แต่ละเร่ืองที่น าเสนอมาเป็น
อย่างไร  สามารถใช้ได้จริงไหม และหากมีฉากที่ไม่เหมาะสมจะบอกนักศึกษาอย่างไร เช่น  ในกรณีผู้เขียนจะพูดถึงแนวคิดองค์การและ     
การจัดการ ก่อนจะน าสู่เน้ือหาในรายวิชาด้านการจัดการทรัพยากรมนุษย์ โดยผู้เขียนจะให้โจทย์ชื่อภาพยนตร์แล้วให้นักศึกษาไปหาวิธี
เข้าถึงเอง โดยจะบอกช่วงของภาพยนตร์ที่มีส่วนที่ต้องการให้ดู เช่นเร่ือง Modern Times (Chaplin, 1936) ของชาลี แชปลิน และตั้ง
ค าถามให้ตอบ ซ่ึงข้อดีของภาพยนตร์เร่ืองน้ี คือ เป็นภาพยนตร์ใบ้ นักศึกษาประเทศใดก็เข้าใจได้ ซ่ึงแสดงถึงการคัดเลือกภาพยนตร์ที่มี
ความเป็นการเข้าใจร่วมกันได้ง่าย ต่อมาในเร่ืองของวิชาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ใช้ภาพยนตร์เร่ือง The Internship (Levy, 2013) ซ่ึง
เป็นการกล่าวถึงการเข้าท างานในบริษัท Google สามารถปรับใช้กับการสรรหา อบรม และสวัสดิการ หรือเร่ือง Up in the air (Reitman, 
2009) สามารถน ามาปรับใช้กับการปรับโครงสร้างองค์การและการ layoff และเร่ือง The Avengers (Whedon, 2012) ในการกล่าวถึง
การท างานเป็นทีมและการสรรหาผู้มีความสามารถ (Talent Management) นอกเหนือจากภาพยนตร์แล้ว  คลิปสั้นๆท่ีแสดงถึงการท างาน
ของ AI แทนมนุษย์ หรือการใช้แนวคิด HR Analytic ซ่ึงยังไม่ได้มีการปรับใช้อย่างเป็นรูปธรรม ในปัจจุบันก็สามารถที่จะหาคลิปและแนะน า
ให้นักศึกษาหาทางเปิดชมและท าเป็นงานส่งได้ เป็นต้น ซ่ึงสามารถให้อาจารย์ในสาขากล่าวถึงกรณีศึกษาของตนเอง ช่วยกันวิพากษ์และ
สร้างคลังข้อมูลได้ 
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4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ - เม่ือได้แนวภาพยนตร์ที่จะใช้มาแล้วก็จะมาดูว่าการตั้งค าถามที่จะใช้ในการสอนไม่ว่าจะ
เป็นในห้องเรียน หรือการเรียนออนไลน์ ควรเป็นไปในแนวทางใดร่วมกัน โดยใช้หลักคิดของการเรียนรู้ 5 ขั้นเป็นหลักคิด 

5) แนวปฏิบัติในการใช้ภาพยนตร์ หรือ ภาพยนตร์สั้นเป็นสื่อในการสอน - มีบางส านักกล่าวว่าสามารถใช้ได้โดยตรงเน่ืองจากท า
เพื่อการศึกษา แต่กระน้ันในปัจจุบันการเรียนการสอนไม่ได้มีแค่ในห้องเรียน แต่เป็นการเรียนออนไลน์ ดังน้ันการน าสื่อต่าง ๆ มาใช้อาจจะ
ต้องค านึงถึงลิขสิทธิ์ด้วย สิ่งที่ผู้เขียนปฏิบัติ คือ  

5.1) การสั่ง DVD เข้ามาที่ห้องสมุด เพื่อการยืมหรือการดาวน์โหลดออนไลน์ของนักศึกษา 
5.2) หากไม่สามารถท าได้ ให้นักศึกษาไปหาเอง โดยอาจารย์จะบอกเพียงแต่ชื่อเร่ืองไม่บอกถึงวิธีการหาแหล่งที่มา เน่ืองจาก

ปัจจุบันนักศึกษาเรียนรู้เร็ว เข้าถึงข้อมูลได้ไว และเป็นการกระตุ้นการเรียนรู้ของคนรุ่นใหม่ท่ีชอบความท้าทายในการค้นหา 
5.3) การบอกให้ดูแค่ช่วงใดช่วงหน่ึงเท่าน้ัน เช่น นาทีที่เท่าไรถึงเท่าไร เน่ืองจากป้องกันประเด็นปัญหาลิขสิทธิ์กับเจ้าของ

ลิขสิทธิ์ภาพยนตร์ เพราะลิขสิทธิ์ในภาพยนตร์น้ันมีอายุถึง 50 ปี (จากที่ผู้เขียนใช้อยู่น่าจะมีเพียงภาพยนตร์ชาลี แชปลินที่พ้นอายุการ
คุ้มครอง) ตามแนวคิด Three Steps Test : ข้อยกเว้นความรับผิดทางละเมิดจากการแสวงหาประโยชน์จากงานโดยไม่ได้รับอนุญาตมี
องค์ประกอบ หลัก 3 ประการ 1.ต้องเป็นการกระท าที่กฎหมายก าหนด เช่น เป็นการกระท าเพื่อการศึกษา 2.แม้เป็นการกระท าเพื่อ
การศึกษาต้องไม่ขัดต่อการแสวงหาประโยชน์จากงานอันมีลิขสิทธิ์ตามปกติของเจ้าของลิขสิทธิ์ 3.แม้เป็นการกระท าเพื่อการศึกษาต้องไม่
กระทบกระเทือนถึงสิทธ์ิอันชอบด้วยกฎหมายของ เจ้าของลิขสิทธิ์เกินสมควร โดยเน้นที่องค์ประกอบย่อยข้อที่ 3.4 คือ การกล่าว ดัด ลอก 
เลียน หรืออ้างอิงงานบางตอนตามสมควรจากงานอันมีลิขสิทธิ์ ต้องแสดงการรับ รู้ถึงความเป็นเจ้าของลิขสิทธิ์ในงานภาพยนตร์น้ัน ๆ 
(สกุลยุช, 2545) ดังน้ัน การบอกให้ดูแค่ช่วงใดช่วงหน่ึงเท่าน้ันน่าจะสามารถป้องกันปัญหาการละเมิดลิขสิทธิ์ และการเรียนรู้ผ่านภาพยนตร์
ช่วงสั้น ๆ ยังเหมาะกับคนรุ่นใหม่ท่ีไม่ชอบดูอะไรยาว ๆ และชอบสิ่งที่สามารถควบคุมได้ด้วยตนเอง 
ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ด้านงบประมาณ - ประหยัดงบประมาณและเวลา 
2. ด้านอ่ืน ๆ - เพิ่มประสิทธิภาพในการสอนในรายวิชาที่มีเน้ือหาเก่ียวข้องกับการพัฒนาธุรกิจและทรัพยากรมนุษย์ 
 - สามารถสร้างความเข้าใจกับคนรุ่นใหม่ได้ เช่น จากภาพยนตร์ หรือคลิปต่าง ๆ 
 - ปรับใช้ภาพยนตร์ในการเรียนโดยให้ผู้เรียนค านึงถงึจริยธรรมและลิขสิทธิ์ ซ่ึงถือเป็นส่วนหน่ึงของผลลัพธ์การเรียนรู้ 
บรรณานุกรม 
มหาวิทยาลัยสุโขทยัธรรมาธิราช. (2020). [ออนไลน์]. แนวคิดเก่ียวกับของการศึกษาทางไกล. [สืบค้นวันที่ 14 เมษายน 2563] จาก 
https://www.stou.ac.th/study/projects/edcenter/docs/kmhome/distance/1.1.pdf 
สกุลยุช หอพิบูลสขุ. (2545) “ความรู้เบื้องต้นเก่ียวกับกฎหมายลิขสิทธิ์”. วารสารวิชาการมนุษยศาสตร์ปริทรรศน์. 24 : 12-18.  
Whedon, J. (Director) (2012). The Avengers [Motion picture]. 
Levy, S. (Director) (2013). The Internship [Motion picture]. 
Luberto, A. (2020). [Online]. Best Movies to Watch During COVID-19 Quarantine [Cited April 14, 2020] From 
https://progressive.org/covid-19/movies-to-watch-during-covid-luberto-200320/ 
Laungani, R. (2020). [Online]. The Impact of COVID-19 on Media Consumption Across North Asia [Cited April 14, 2020] 
From https://www.nielsen.com/apac/en/insights/report/2020/the-impact-of-covid-19-on-media-consumption-across-
north-asia/ 
Chaplin, C. (Director) (1936). Modern Times [Motion picture]. Reitman, J. (Director) (2009) Up in the Air [Motion 
picture]. 
กิจกรรม  KM Sharing Day 2020 “KMUTNB : Road to Excellent and Sustainable University” ออกครั้งที่ 3 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เริ่มใช้ 9 เมษายน 2561 

 



 

Knowledge Management 
วิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม (CIT) 
 

 
 

KM Sharing Day 2020  
KM Sharing Day 2020 “KMUTNB : Road to Excellent 

and Sustainable University” 
วันศุกรท์ี่ 22 พฤษภาคม 2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

QR
Stamp

https://youtu.be/wqmpPzncBCI


 
สรุปองคค์วามรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยอีุตสาหกรรม (CIT) 

 

เรื่อง การเรียนไม่น่าเบ่ือผ่าน Active Learning  
ผู้จัดท า รศ.ดร.ขวัญเนตร สมบัตสิมภพ 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 
วัตถุประสงค์ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การสอนแบบ Active Learning   
 
บทสรุปองค์ความรู้  

การจัดการเรียนการสอนแบบลงมือท าร่วมกัน (Active Learning) เป็นกระบวนการจัดการเรียนรู้ที่ผู้เรียนได้ลงมือกระท า
และได้ใช้กระบวนการคิดเกี่ยวกับสิ่งที่เขาได้กระท าลงไป เพื่อให้สอดคล้องตามลักษณะการศึกษามุ่งผลลัพธ์ หรือเรียกอีกอย่างว่า 
Outcome based Education (OBE) โดยจัดกิจกรรมการเรยีนรู้ เพื่อให้ผู้เรียนเปลี่ยนบทบาทจากผู้รบัความรูไ้ปสู่การมีสว่นร่วมใน
การสร้างความรู้ให้มีส่วนในกิจกรรมนั้น ๆ การจัดการเรียนการสอนตามรูปแบบให้สอดคล้องกับผลการเรียนรู้ที่คาดหวัง 
จัดกิจกรรมในห้องเรียนเพื่อนักศึกษาในหลายรูปแบบ และประเมินผลการเรียนแบบมีส่วนร่วมโดยใช้การประเมินในหลายรูปแบบ
ให้สอดคล้องกับกิจกรรมที่จัดข้ึน การจัดการเรียนการสอนลักษณะ Active Learning หัวใจหลักคือ ECC  

 
  
  
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  แนวคิดและหลักการเบื้องต้นในการออกแบบการเรียนการสอนเพื่อใหส้ัมฤทธิผลตามผลการเรียนรู้ทีค่าดหวัง  
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Encouragement – ก าลังใจ 
Confident – ความเชื่อมั่น 

Chance – โอกาส 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (EAT) 

 

เรื่อง การสร้างการมสี่วนร่วมและการวัดผลของนกัศึกษาในช้ันเรียนด้วยเว็บแอปพลเิคชัน 
       Nearpod 

ผู้จัดท า อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 
1. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนได้สร้างการมีส่วนร่วมกับนักศึกษาในช้ันเรียนและสามารถตรวจดูการมีส่วนร่วมของนักศึกษาได้ 
2. เพื่อให้อาจารย์ผู้สอนสามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ทันทีและสามารถอธิบายและเน้นเนื้อหาในส่วนที่นักศึกษาไม่เข้าใจได้ 

 
บทสรุปองค์ความรู้  

ในปัจจุบันการเรยีนการสอนในช้ันเรยีนมีการเปลี่ยนแปลงตามเทคโนโลยี นักเรียนมีอุปกรณ์ที่ทันสมัยหลายอย่างเช่น มือถือ 
แท็บเล็ต โน้ตบุ๊ก เป็นต้น พบได้ว่านักศึกษาได้ใช้อุปกรณ์เหล่าน้ีในช้ันเรียน ท าให้นักศึกษาขาดความตั้งใจและขาดการมีส่วนร่วมใน
การเรียน ดังนั้น อาจารย ์ในยุคสมัยใหม่จึงต้องปรับวิธีการเรียนการสอนที่สามารถดึงความสนใจของนักศึกษาให้อยู่ในบทเรียน 
และปรับปรุงการวัดผลการเรียนรู้ในการสอน  ที่สามารถรู้ผลว่านักศึกษาได้รับความรู้จากการสอนแบบทันที 

โปรแกรมเว็บแอปพลิเคชัน Nearpod: Student Engagement Platform ( https://nearpod.com/ ) เป็นแพลตฟอร์ม
ออนไลน์ที่เป็นการน าเสนอเนื้อหาบทเรียนและมีการสร้างฟอร์มการวัดผลการเรียนรู้หลายรูปแบบ 
 
ขั้นตอนการใช้งาน Nearpod 

1. สมัครสมาชิก Nearpod (ฟรี) และเข้าสู่ระบบ  
2. สร้างเนื้อหาออนไลน์โดยสามารถน า PowerPoint, PDF, รูปภาพ, วีดีโอ น ามา Import เข้าสู่บทเรียน (Lesson) 
3. สร้างการวัดผล ซึ่งมีหลายรูปแบบดังนี้ 

 
4. แชร์บทเรียน โดย Nearpod จะสร้าง Code ส าหรับการเข้าห้องเรียน โดยส่ง Code นี้ให้นักศึกษาผ่าน Social Media 

ต่าง ๆ รวมถึง Google Classroom 
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เรื่อง การสร้างการมสี่วนร่วมและการวัดผลของนกัศึกษาในช้ันเรียนด้วยเว็บแอปพลเิคชัน 
       Nearpod 

ผู้จัดท า อาจารย์บพิธ ฉุยฉาย 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้ ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1. พัฒนารปูแบบการเรียนการสอนผ่านระบบออนไลน์อย่างมีประสทิธิภาพ 
2. อาจารยส์ามารถสร้างการมีส่วนร่วมให้นักศึกษาในการเรียนการสอนได้อย่างมปีระสิทธิภาพ 
3. อาจารยส์ามารถวัดผลการเรียนรู้ได้ในขณะทีส่อน ท าใหส้ามารถอธิบายในสิ่งที่นักเรียนไมเ่ข้าใจได้ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENG) 

 

เรื่อง   การใช้โปรแกรม Zoom เพ่ือการประชุมออนไลน์และการเรยีนการสอน 
ผู้จัดท า 

ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง 
และศูนย์คอมฯ คณะวิศวฯ 

วันที่น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  เพื่อแนะน าโปรแกรม Zoom ส าหรับการประชุมออนไลน์และการเรียนการสอนของบุคลากรในคณะ 
 

บทสรุปองค์ความรู้ วิธีการใช้โปรแกรม Zoom โดยละเอียด 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ สามารถใช้โปรแกรม Zoom ในการประชุมและการเรียนการสอนได้ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ (ENG) 

 

เรื่อง   การใช้โปรแกรม Zoom เพ่ือการประชุมออนไลน์และการเรยีนการสอน 
ผู้จัดท า 

ผศ.ดร.นพรัตน์ สีม่วง 
และศูนย์คอมฯ คณะวิศวฯ 

วันที่น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะศิลปศาสตรป์ระยกุต์ (FAA) 

 

เรื่อง  การใชแ้อพพลิเคชั่น BBC Learning English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษ 
ผู้จัดท า อ.ดวงตา ใจเพชร 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
      เพื่อแนะน าแอพพลิเคช่ัน BBC Learning English ในการพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษและน ามาประยุกต์ใช้ในการเรยีนการสอน 
 
บทสรุปองค์ความรู้  
        การแนะน าให้ผู้เรียนได้ใช้แอพพลิเคช่ัน BBC Learning English เป็นการเพิ่มช่องทางในการฝึกทักษะภาษาอังกฤษ โดย
ครอบคลุมเนื้อหาในเรื่องของการฝึกฝนภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน และยังมีการฝึกทักษะทางภาษาในด้านต่างๆ รวมถึง 
อาจารย์ผู้สอนสามารถพัฒนาด้านการเรียนการสอนโดยน าเทคนิคและหลกัการที่มีอยู่ในแอพพลเิคช่ันมาประยุกต์ใช้ในห้องเรยีนจรงิ 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
        ผู้เรียนได้ใช้เวลานอกห้องเรียนพัฒนาทักษะภาษาอังกฤษในเรื่องของการออกเสียง หลักไวยยากรณ์ และเพิ่มพูนความรู้ด้าน
ค าศัพท์ รวมถึงวลี ส านวน สุภาษิตภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจ าวัน อีกทั้งยังสามารถน าไปฝึกใช้ได้ในสถานการณ์จริง ในด้าน
อาจารย์ผู้สอนจะสามารถประยุกต์ใช้เทคนิคและกิจกรรมที่มีอยู่ในแอพลิเคช่ันให้เหมาะสมกับช้ันเรียนเพื่อประโยขน์สูงสุดในการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะบริหารธุรกิจ (FBA) 

 

เรื่อง กระบวนการให้ค าปรึกษาของ Rayong Happy Care Center 
ผู้จัดท า ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย ์

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อให้ค าปรึกษาแก่นักศึกษาเกี่ยวกับปัญหาสุขภาพจิต ความเครียด บุคลิกภาพ  
2. เพื่อให้นักศึกษาที่เข้ารับการบริการเข้าใจตนเองและเข้าใจปัญหาของตน และสามารถหาแนวทางการแก้ปัญหาได้ 
3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมของตนเองได้อย่างเหมาะสม 

 

บทสรุปองค์ความรู้  
          ด้วยปัญหาทางสุขภาพจิตเป็นปัญหาที่ซับซ้อนและลึกซึ้ง ควรให้ความส าคัญเป็นอย่างยิ่ง เพราะจะส่งผลกระทบต่อ
ประสิทธิภาพในการท างานหรือการเรียน จึงจ าเป็นต้องได้รับการแก้ไขได้ทันท่วงที โดยพิจารณาจากอาการเป็นรายบุคคล 
โดยทั่วไปจะใช้วิธีการจิตบ าบัดซึ่งเป็นการบ าบัดด้วยการให้ค าปรึกษา การถามและการรับฟังเพื่อให้เข้าใจปัญหามากข้ึน เพื่อจะให้
ค าแนะน า ให้ความรู้และปลอบประโลมใจ นอกจากนี้ ยังอาจใช้วิธีการบ าบัดโดยการปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมของตนเอง
ให้เหมาะสมยิ่งข้ึน ในบางกรณีอาจจะใช้ยาร่วมกับการรักษาด้วยจิตบ าบัด เพราะหากปล่อยทิ้งไว้โดยไม่รักษายังอาจท าให้อาการ
ของโรครุนแรงข้ึนจนท าให้มปีัญหาความสัมพันธ์กับคนรอบข้างได้ นอกจากนี้ปัญหาทางสุขภาพจติบางอย่าง เช่น โรคเครียด ยังเป็น
ตัวกระตุ้นให้เกิดโรคทางกายบางอย่าง เช่น โรคความดันโลหิตสูง โรคเบาหวาน โรคกระเพาะอาหารและอาการปวดหัวเรื้อรัง อนึ่ง  
ปัญหาทางสุขภาพจิตเกิดได้จาก 2 ปัจจัยหลัก ดังนี้  

1. ปัจจัยภายนอก เช่น ปัญหาครอบครัว ปัญหาความสัมพันธ์ ปัญหาเ รื่องงาน ปัญหาทางเศรษฐกิจ การสูญเสีย 
คนในครอบครัวอย่างต่อเนื่องท าให้เกิดความเศร้าสะสม เป็นต้น 

2. ปัจจัยภายใน เช่น โรคทางสมอง อุบัติเหตุทางสมอง โรคพิษสุราเรื้อรัง รวมถึงสารเคมีในร่างกายไม่สมดุลท าให้  
เกิดความเครียด เศร้าหรือวิตกกังวลได้ 

 

กระบวนการให้ค าปรึกษา 

1. เมื่อผู้ขอรับค าปรึกษาพบว่าตนเองมีอาการเบื้องต้นดังต่อไปนี ้
- ด้านร่างกาย เช่น หายใจเร็ว ปวดศีรษะ หัวใจเต้นเร็ว  
- ด้านจิตใจและอารมณ์ มีความรู้สึกวิตกกังวล ซึมเศร้า กดดัน มีความคิดด้านลบ ไม่มีสมาธิ  
- ด้านพฤติกรรม นอนไม่หลับ หรือนอนมากเกินไป และมีพฤติกรรมไม่เหมาะสม  
- ด้านสังคม ไม่อยากเข้าสังคม ประสิทธิภาพในการเรียนลดลง  
จากนั้นผู้ขอค าปรึกษาต้องท าแบบทดสอบสุขภาพจิต ความเครียด และบุคลิกภาพ เพื่อประเมินตนเองในเบื้องต้น 

2. ผู้ขอค าปรึกษาต้องวัดความเครียดด้วยเครื่องจีเอสอาร์เท็ทป์ทู (GSR/TEMP 2XTM) ซึ่งวัดความเครียดโดยวัดจากรูขุมขน
ของผิวหนัง โดยใช้วิธีวางนิ้วลงบนเครื่องก็จะสามารถวัดความเครียดได้ หากพบว่าผู้ขอรับค าปรึกษามีความเครียดรุนแรง 
หรืออยู่ในภาวะซึมเศร้า รวมไปถึงพบว่ามีปัญหาสุขภาพจิต ผู้ขอรับค าปรึกษาต้องเข้าสู่กระบวนการการให้ค าปรึกษา 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะบริหารธุรกิจ (FBA) 

 

เรื่อง กระบวนการให้ค าปรึกษาของ Rayong Happy Care Center 
ผู้จัดท า ผศ.ดร.ปาริชาติ ธีระวิทย ์

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

3. ผู้ขอรับค าปรึกษาต้องกรอกประวัติส่วนตัวและเอกสารแสดงความยินยอมเข้ารับการปรึกษา 
4. ผู้ให้ค าปรึกษาน าผู้ขอรับค าปรึกษาน่ังในห้องที่มีความเป็นส่วนตัว นั่งด้วยท่าทางสบาย ผ่อนคลาย จากนั้นผู้ให้ค าปรึกษา

จะเป็นผู้เลือกใช้วิธีการให้ค าปรึกษาโดยข้ึนอยู่กับกรณีปัญหาของผู้ขอรับค าปรึกษา ซึ่งประกอบด้วย 3 วิธี ได้แก่ 
4.1 การให้ค าปรึกษาแบบน าทาง (Directive Counseling Approach) 
4.2 การให้ค าปรึกษาแบบไม่น าทาง (Nondirective Counseling Approach) 
4.3 การให้ค าปรึกษาแบบมีส่วนร่วม (Participative Counseling Approach) 

5. หากผู้ให้ค าปรึกษาพบว่าผู้ขอรับค าปรึกษามีอาการรุนแรงและเกินความสามารถของผู้ให้ค าปรึกษา จะส่งต่อไปยัง
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เช่น แพทย์หรือจิตแพทย์ 

6. ผู้ให้ค าปรึกษาจะท าการติดตามประเมินผลเพื่อให้ทราบว่า การให้ค าปรึกษาประสบความส าเร็จหรือมีข้ันตอนใดที่ควร
ปรับปรุงแก้ไข 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
1. นักศึกษาสามารถระบายปัญหาความคับข้องใจกับบุคคลที่ไว้วางใจได้ 
2. หลงัจากเข้ารบับริการนกัศึกษาจะมีความเข้าใจตนเอง และสามารถหาแนวทางในการแก้ไขปัญหาที่เกิดข้ึนได้ 
3. นักศึกษาสามารถปรบัตัวและปรบัพฤติกรรมของตนเองได้ 

 

    

ภาพประกอบ Rayong Happy Care Center 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม (FITM) 

 

เรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการและการสรา้งเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ 
ผู้จัดท า รศ.ดร.สุนาริน จนัทะ และ 

ผศ.ดร.อรอุไร แสงสว่าง 
วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์  

1. เผยแพร่ความรู้ทางวิชาการด้านการจัดการให้กบับุคลากรของหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
2. สร้างความร่วมมือด้านการวิชาการและการวิจัยกับหน่วยงานด้านสาธารณสุข 
3. เปิดโอกาสให้อาจารย์และนกัศึกษาได้เรียนรู้จากปัญหาจริงและสร้างประโยชน์ให้กบัชุมชน 

บทสรุปองค์ความรู้  
    โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร เริ่มก่อตั้งข้ึนตั้งแต่ในปี 2452 โดยตึกเจ้าพระยาอภัยภูเบศรถูกยกให้เป็นโบราณสถาน 
ของชาติ เมื่อปี 2533 ปัจจุบันเป็นโรงพยาบาลศูนย์ประจ าจังหวัดปราจีนบุรี มีพื้นที่ทั้งหมดจ านวน 65 ไร่ 1 งาน 11.52 ตารางวา 
มีเตียงรับผู้ป่วยจ านวน 486 เตียง เนื่องจากเป็นโรงพยาบาลประจ าจังหวัด ที่มีแพทย์ผู้เช่ียวชาญและอุปกรณ์การรักษาเฉพาะทาง 
จึงมีผู้ป่วยเข้าใช้บริการเป็นจ านวนมาก ทั้งนี้ส่งผลให้เกิดปัญหาในด้านการบริหารจัดการวัสดุและอุปกรณ์ทางการแพทย์ รวมไปถึง
การรอคอยเพื่อเข้ารับบริการทางการแพทย์ จึงท าให้เกิดโครงการบูรณาการนี้ข้ึน ภายใต้บันทึกความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือและโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร จังหวัดปราจีนบุรี 
แนวทางการด าเนินการ  

1. เก็บข้อมูล ศึกษาสภาพการใหบ้ริการปจัจบุัน และรับฟงัปญัหาที่เกิดข้ึนจากบุคลากรของโรงพยาบาล 
2. จัดกิจกรรมเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรของโรงพยาบาล โดยมโีครงการบริการวิชาการทั้งสิ้น จ านวน 3 โครงการ ได้แก่  

- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง Inventory & Warehouse Management 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง สถิตสิ าหรบัการวิเคราะหข้์อมูลและการวางแผนการวิจัยในงานด้านสาธารณสุข 
- โครงการอบรมเชิงปฏิบัตกิารเรื่อง Lean Hospital 

3. ให้นักศึกษามีส่วนร่วมโดยจัดท าโครงงานพเิศษให้หัวข้อที่เกีย่วข้องกับการปรับปรุงการให้บริการของโรงพยาบาล 
4. ให้บุคลากรแต่ละแผนก จัดท าโปรเจกตเ์พื่อปรบัปรุงการด าเนินงานในส่วนที่ตนเองรบัผิดชอบ เพื่อน าความรู้ไปแก้ปญัหา

และใช้ประโยชน์จรงิ รวมถึงท าให้เกิดการพฒันาที่ยัง่ยืน 
5. สร้างเครือข่ายวิจัยเฉพาะทาง ในกรณีที่ต้องการการพฒันาเชิงลึก และต้องการทุนสนบัสนุนเพิม่เติม 

องค์ความรู้ท่ีเผยแพร่ 
1. ทฤษฎีการบรหิารจัดการสินค้าคงคลัง การน านโยบายการควบคุมสินค้าคงคลงัไปประยุกต์ใช้ ร่วมกบัการควบคุมด้วยการ

มองเห็น และการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปู เช่น ระบบ Min-Max, ระบบ Two-Bin, การก าหนด Safety Stock เป็นต้น 
2. การวางแผนการวิจัย การเกบ็ข้อมลู การเลือกใช้สถิติส าหรบังานวิจัยประเภทต่างๆ รวมถึงการใช้โปรแกรมส าเรจ็รปูทาง

สถิติในการวิเคราะห์ข้อมลู และสรุปผลการวิจัย 
3. ทฤษฎีการบรหิารจัดการแบบ Lean Hospital, กิจกรรม Lean Game, กรณีศึกษาจาก North Carolina State 

University ซึ่งท าร่วมกบัโรงพยาบาลและหน่วยงานด้านสาธารณสุขของประเทศสหรัฐอเมริกา 
4. การปรับปรงุแผนกผู้ป่วยนอก (OPD) โดยใช้การจ าลองสถานการณ์ เพื่อสามารถลดเวลาการรอคอยของผู้ป่วย 
5. การพัฒนานโยบายด้านการใหบ้ริการทางแพทย์ฉุกเฉิน (EMS) โดยพิจารณาอัตราการรอดชีวิต ในจังหวัดปราจีนบรุ ี

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
1. แพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่ ได้รบัความรู้ด้านการบรหิารจัดการ ซึง่สามารถน าไปใช้ในการบรหิารจัดการการวัสดแุละ

อุปกรณ์ทางการแพทย์ในแต่ละแผนกให้เพียงพอต่อความต้องการ  
2. ผู้บริหารของโรงพยาบาล ได้แนวทางในการปรบัปรุงการใหบ้ริการ การจัดสรรทรัพยากร เพือ่ลดเวลารอคอยของผู้ป่วย 
3. อาจารย์และนักศึกษาได้น าความรู้ไปใช้แก้ปญัหาจรงิ เป็นการเรียนนอกช้ันเรียน ได้เครือข่ายวิจัยระหว่างหน่วยงาน โจทย์

วิจัยจรงิตามความต้องการของโรงพยาบาลและผู้ป่วย และเครือข่ายวิจัยต่างประเทศ 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะเทคโนโลยแีละการจดัการอุตสาหกรรม (FITM) 

 

เรื่อง การบูรณาการการบริการวิชาการและการสรา้งเครือข่ายวิจัยทางการแพทย์ 
ผู้จัดท า รศ.ดร.สุนาริน จนัทะ และ 

ผศ.ดร.อรอุไร แสงสว่าง 
วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ ณ มจพ. วิทยาเขตปราจีนบุรี 

 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

ภาพบรรยากาศการจัดอบรมเชิงปฏิบัติการ และการประชุมกลุ่ม
วิจัย ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
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สรุปองคค์วามรู้ของบณัฑิตวิทยาลัย (GRAD) 

 

เรื่อง ระบบสารสนเทศทุนสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ 
ผู้จัดท า นางสาวศันสนีย์ เอมปรากฏ 

วันที่น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์    
 เพื่อเป็นระบบสารสนเทศในการบรหิารจัดการทุนสนับสนุนการเผยแพรผ่ลงานทางวิชาการระดบันานาชาติ 
 

บทสรุปองค์ความรู้   
 ระบบสารสนเทศทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ เป็นระบบเพื่อใช้ในการบริหารจัดการทุน
สนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ของบัณฑิตวิทยาลัย โดยให้นักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาที่ต้องการขอรับ
ทุนสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติสามารถสมัครและส่งเอกสารผ่านทางระบบได้ 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 สามารถน าระบบสารสนเทศทุนสนบัสนุนการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดบันานาชาติมาใช้งานให้มปีระสิทธิภาพ ตาม
ความต้องการของนกัศึกษา 
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สรุปองคค์วามรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ (IC) 

 

เรื่อง  กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับอพยพหนีไวรัส) 
ผู้จัดท า อ.อัจฉรียา รอบกิจ 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ 

เพื่อเป็นแนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติท่ีมิอาจเปิดการเรียนการสอนได้ตามปกติ 
บทสรุปองค์ความรู้  
    จากสถานการณ์โรคระบาด COVID 19 ไดส้่งผลกระทบต่อการด ารงชีวิต การท างาน ตลอดจนการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ ซึ่งต้องยุติการเรียน
การสอนในท่ีตั้งลงกลางคันในระหว่างท่ีภาคการศึกษายังไม่สิ้นสุด ซึ่งทางวิทยาลัยนานาชาติได้ปรับการเรียนการสอนทุกชั้นเรียนเป็นการเ รียนการสอนบนระบบ
ออนไลน์เป็นการเร่งด่วนเพื่อให้สามารถด าเนินการเรียนการสอนได้อย่างต่อเนื่องจนจบภาคการศึกษา นับตั้งแต่เร่ิมมีการระบาด วิทยาลัยนานาชาติได้มีการติดตาม
ประเมินสถานการณ์เพื่อพิจารณาวางกลยุทธ์รับมือกับผลกระทบท่ีอาจเกิดข้ึน น ามาสู่แนวทางการบริหารจัดการการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติซึ่ งได้เร่ิมต้นตั้งแต่
เดือนมกราคมจนเป็นแนวทางที่ปฏิบัติเต็มรูปแบบตั้งแต่เดือนมีนาคม 2563 ในการดูแลการเรียนการสอนให้คงคุณภาพ บรรยากาศ และ การดูแลนักศึกษา ได้เป็น
อย่างดี ตลอดจนการลดช่องว่างท่ีเกิดจากระยะห่างระหว่างผู้เรียน-ผู้เรียน และ ผู้เรียน-ผู้สอน ให้มากที่สุด 
แนวทางการด าเนินการ 
            ข้ันเตรียมการ เร่ิมต้นจากการประเมินสถานการณ์และความพร้อมของผู้เรียน การวิเคราะห์ความเสี่ยงและเตรียมวิธีการแก้ไข การเลือกช่องทางการเรียน
การสอนท่ีมีความเสถียรท่ีสุด เรียบง่ายท่ีสุด และสะดวกแม้ผู้เรียนจะมีทรัพยากรจ ากัด การซักซ้อมความเข้าใจและปรับทัศนคติคณาจารย์ การท าความเข้าใจกับ
นักศึกษาและผู้ปกครองโดยมีหนังสือแจ้งแก่ผู้ปกครอง และ นักศึกษาวิทยาลัยนานาชาติในวันท่ี 17 มีนาคม 2563 ท้ังได้ก าหนดให้ผู้ปกครองและนักศึกษาแสดงการ
รับทราบและยืนยันการยอมรับเง่ือนไขการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ใน “หนังสือให้ค ารับรองและยอมรับเงื่อนไขการจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ ตาม
มาตรการการจัดการเรียนการสอนในสถานการณ์การระบาดของ โรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 (COVID-19)”  

การก าหนดผู้ประสานงานการเรียนการสอน เพื่อเป็นผู้ประสานงานระหว่างคณาจารย์ด้านตารางสอน ตารางการวัดผล และอ านวยความสะดวกด้าน
เทคโนโลยีออนไลน์ท่ีใช้ เสมือนผู้ควบคุมและจัดการจราจรท่ีป้องกันมิให้มีตารางกิจกรรมท่ีชนกัน และช่วยเป็นสื่อกลางในการให้ข้อมูล ต ลอดจนดูแลการตอบข้อ
สงสัย และปัญหาท่ีอาจารย์หรือนักศึกษามี เนื่องจากวิทยาลัยนานาชาติมีโครงสร้างองค์กรท่ีไม่ซับซ้อนจึงมีรองคณบดีฝ่ายวิชาการและกิจการนักศึกษาเป็นผู้ดูแล 
วิทยาลัยนานาชาติใช้วิธีสื่อสารกับอาจารย์เป็นรายบุคคล และไม่ใช้การตั้งกลุ่มไลน์ เพื่อเลี่ยงความสับสนในการสื่อสาร และเพื่อให้ความส าคัญกับอาจารย์แต่ละท่าน
หากมีข้อค าถามเพิ่มเติม  

การสื่อสารกับนักศึกษาในภาวะพิเศษ  
 การตั้ง Google Classroom: วิทยาลัยนานาชาติปรับการสื่อสารเป็นการใช้การสื่อสารท่ีเป็นการจ ากัดวง แต่นักศึกษาสามารถเข้าถึงและได้รับการแจ้งเตื อน
ทันที โดยการตั้งห้องเรียนชื่อ All IC Communication เพื่อการสื่อสารระหว่างวิทยาลัยและนักศึกษา โดยนักศึกษาจะได้รับอีเมล์แจ้งเตือนจากระบบเมื่อมีการ
ประกาศต่างๆ จากคณะ รวมถึงหากต้องมีการติดตามการรับรู้ของนักศึกษาหรือเก็บแบบตอบรับ สามารถใช้ระบบของ Google Classroom ท่ีสามารถติดตามได้
ว่านักศึกษาคนใดยังไม่ตอบรับทราบ  
 การติดต่อนักศึกษารายชั้นปีผ่าน Line Application เพื่อให้การสื่อสารครอบคลุมมากที่สุด โดยมีการติดต่อนักศึกษาท่ีเป็นตัวแทนชั้นปี หรือหัวหน้าชั้นปีเพื่อ
เป็นผู้ประสานงานแต่ละชั้นปี 
 มีการพูดคุยกับนักศึกษาเพื่อสื่อสารและติดตามความเป็นอยู่เสมือนยังมีการเปิดเรี ยน เนื่องจากในสภาวะปรกติวิทยาลัยมีนโยบายท่ีให้การดูแลท่ีใกล้ชิด
นักศึกษา การหมั่นติดตามพูดคุยกับนักศึกษาช่วยให้นักศึกษารู้สึกคลายความกังวล และลดความเครียดจากการท่ีรู้สึกว่าก าลังเรียนอย่างโดดเด่ียว 

การจัดการเรียนการสอน 
ในการจัดการเรียนการสอน จะต้องขอความร่วมมืออาจารย์ในการทบทวนปรับเนื้อหาการสอนให้สามารถถ่ายทอดออนไลน์ได้เข้าใจง่าย ไม่เสียเวลาไปกับ

เร่ืองด้านอุปกรณ์และเทคนิคเกินไป โดยก าหนดการจัดการเรียนการสอนเป็นแบบ Video-on-Demand เป็นหลัก เพื่อหลีกเลี่ยงปัญหาท่ีเกิดจากความไม่พร้อมด้าน
ทรัพยากรสารสนเทศของนักศึกษาท่ี การเผยแพร่เป็นแบบ Video-on-Demand ยังช่วยให้นักศึกษาเข้าถึงบทเรียนได้ในเวลาท่ีสะดวก สามารถดูซ้ าเมื่อไม่เข้าใจได้ 
และเพื่อเป็นการป้องกันการท่ีนักศึกษาละเลยบทเรียนเพราะเห็นว่าเป็น Video-on-Demand ในแต่ละวิชาได้มีการก าหนดแบบฝึกหัดและมอบหมายงานท่ีก าหนด
กรอบเวลาการส่งจ ากัด เพื่อก ากับให้นักศึกษาเข้าเรียนตามกรอบเวลาท่ีให้ไว้ และท างานส่งเพื่อเป็นการเก็บคะแนนวัดผลไปในตัว 
 โมเดลการเรียน วิทยาลัยนานาชาติก าหนดโมเดลการเรียนให้อาจารย์เลือกใช้ไว้ 3 โมเดล โดยสามารถผสมผสานปรับเปลี่ยนได้ตามความเหมาะสม แต่ต้องสื่อสาร

กับนักศึกษาอย่างชัดเจนก่อนการปรับ ดังนี้ 
- โมเดลที่ 1 : Video-on-Demand 100% + Assignment เป็นรูปแบบท่ีอาจารย์ท าสื่อวิดีโอเผยแพร่ โดยไม่มีการจัดชั้นเรียนออนไลน์สดประกอบ  
- โมเดลที่ 2 : Video-on-Demand + Live Tutorial Session + Assignment เป็นรูปแบบท่ีอาจารย์ท าสื่อวิดีโอเผยแพร่และมีชั่วโมงนัดหมายกับนักศึกษาเพื่อ

ตอบข้อซักถาม และย้ าประเด็นท่ีเข้าใจยาก 
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สรุปองคค์วามรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ (IC) 

 

เรื่อง กลยุทธ์การบริหารจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ (ฉบับอพยพหนีไวรัส) 
ผู้จัดท า อ.อัจฉรียา รอบกิจ 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
- โมเดลที่ 3 : Live Class + Assignment เป็นรูปแบบท่ีใช้ในกรณีท่ีจ าเป็นต้องจัดการเรียนการสอนแบบสด  

 ห้องเรียนออนไลน์: ก าหนดให้ใช้ Google Classroom ซึ่งได้มีการใช้มาต้ังแต่สถานการณ์ปกติให้ข้ึนมาเป็นสื่อกลางหลักในการการติดต่อและการเรียนการสอน
ระหว่างอาจารย์และนักศึกษา โดยช่องทางนี้นักศึกษาสามารถติดตามเนื้อหา วิดีโอการสอน และสามารถส่งงานได้  รวมถึงสามารถใช้เป็นช่องทางการติดต่อ
ระหว่างนักศึกษาและอาจารย์ประจ าวิชา โดยผู้ประสานงานท่ีได้รับมอบหมายจะมีชื่อเป็นผู้ร่วมสอน (แต่ไม่ได้ท าการสอน) เพื่อการคอยติดตามดูการสอน การส่ง
งานของนักศึกษาอีกทางหนึ่ง 

 การเผยแพร่เน้ือหาการสอนออนไลน์: ด าเนินการดังต่อไปนี้ 
1. วิทยาลัยนานาชาติจัดท าหน้าบทเรียนออนไลน์บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยเพื่อการเผยแพร่บทเรียนในช่วงเวลาการระบาดฯ 
2. อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าแผนการสอนช่วงคร่ึงหลังของภาคการศึกษา ส่งวิทยาลัยนานาชาติ 
3. อาจารย์ประจ าวิชาจัดท าวิดีโอการสอนด้วยวิธีท่ีตนสะดวก มีเอกสารประกอบการสอน แบบฝึกหัดประกอบบทเรียน โดยมีนโยบายว่าให้จัดท าวิดีโอท่ีมีความ

ยาวพอเหมาะ รูปแบบไฟล์ Mpeg 4 ส่วนเอกสารประกอบอยู่ในรูป PDF จัดชุดพร้อมเผยแพร่แก่นักศึกษา 
4. ช่องทางการเผยแพร่มีดังนี้ 
4.1 ส่งวิดีโอให้วิทยาลัยนานาชาติ น าข้ึนเผยแพร่บนเว็บไซต์ของวิทยาลัยนานาชาติ นักศึกษาสามา รถเข้าเรียนได้ผ่านเว็บไซต์ของวิทยาลัย รวมถึงอาจารย์

สามารถเผยแพร่เนื้อหาการสอนของตนบน Google Classroom ไปควบคู่กันได ้
4.2 วิชาท่ีอาจมีเนื้อหาการสอนท่ีอ่อนไหวจากการยกตัวอย่างกรณีศึกษา (เช่น วิชา Business Law และ International Business Ethics) อาจารย์ประจ าวิชา

รับผิดชอบในการน าข้ึนเผยแพร่ใน Google Classroom ประจ าวิชา 
 การน าโปรแกรมประชุมออนไลน์เข้ามาเสริมในการจัดช้ันเรียนสด ตามความเหมาะสม 

วิทยาลัยนานาชาติได้ก าหนดให้มีการใช้โปรแกรมประชุมออนไลน์เป็นการเสริมให้กับการเรียนการสอนแบบ Video-on-Demand เนื่องจากในบางเนื้อหาอาจ
มีความยากที่จ าเป็นต้องอธิบายให้นักศึกษาเพ่ิมเติม และเปิดโอกาสให้นักศึกษาสอบถามในทันที โดยเคร่ืองมือที่ใช้มากท่ีสุดคือ Hangout Meet เนื่องจากการ
ท างานเรียบง่าย เชื่อมโยงกับบริการต่างๆ ของ Google ท่ีผู้เรียนคุ้นเคย ใช้ทรัพยากรอินเทอร์เน็ตต่ าแต่ให้ภาพและเสียงคมชัด รวมถึงนักศึกษาไม่ต้องลง
โปรแกรมหรือสมัคร แต่สามารถใช้ได้ทันทีด้วย account ของมหาวิทยาลัย  
การส่งงาน  
ให้นักศึกษาส่งผ่าน Google Classroom ของแต่ละวิชา โดยยึดมาตรฐาน Academic Honesty ของวิทยาลัยนานาชาติ คือ มีการน าเอาระบบ Turnitin มา
ใช้ประกอบเพื่อตรวจสอบเนื้อหาท่ีนักศึกษาส่งเข้ามาไม่ให้เป็นเนื้อหาท่ีคัดลอกจากแหล่งอื่นใด รูปแบบงานท่ีมอบหมายนั้นสามารถเป็นได้อย่างหลากหลาย เช่น 
เรียงความ การตอบค าถาม ไปจนถึงการท าวิดีโอน าเสนอโดยนักศึกษาส่งเข้ามาเพื่อดูและเรียนรู้ร่วมกัน ระบบของ Google Classroom สามารถใช้ในการ
ติดตามงาน และควบคุมการส่งงานตามก าหนดของนักศึกษาเป็นอย่างดี 

การวัดผลการศึกษาและการประเมินผลการศึกษาของภาคการศึกษาที่ 2 / 2562 
การวัดผลการศึกษาโดยหลักการว่า “การสอบไม่ใช่ค าตอบเดียวในการวัดผล” โดยเน้นเป็นการมอบหมายงานเก็บคะแนน หรือการสอบย่อยเพื่อวัดผลแต่

ละองค์ประกอบการเรียนแทน ในรายวิชาท่ีมีความจ าเป็นต้องท าการวัดผลการเรียนรู้และทักษะนักศึกษาแบบสด ให้อาจารย์ประจ าวิชาน าเสนอวิธีการสอบออนไลน์
สดท่ีเหมาะสม และให้ใช้เป็นตัวเลือกสุดท้าย โดยต้องมีการจัดท าตารางสอบและตารางการก าหนดส่งงานวัดผลสุดท้าย เทียบได้กับตารางสอบปลายภาคการศึกษา 
กรณีอาจารย์ประจ าวิชาพบว่ามีนักศึกษาท่ีมีปัญหาผลการเรียนในรายวิชาของตนให้แจ้งแก่วิทยาลัยนานาชาติเพื่อร่วมพิจารณา และในกรณีท่ีต้องให้ค่าระดับคะแนน
เป็น I ให้ปฏิบัติตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
แนวทางในอนาคต 

1. การต่อยอดพัฒนาให้เป็นแนวทางส าหรับการจัดการเรียนการสอนในภาวะวิกฤติท่ีอาจเกิดในอนาคต 
2. การต่อยอดพัฒนา platform ให้สามารถขยายเป็นการใช้ประโยชน์ในการท าบทเรียนออนไลน์เสริมการเรียนรู้แก่นักศึกษา และอาจต่อยอดถึงการบริการสังคม 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ท่ีมีประสิทธิภาพและคุณภาพ ลดความสับสน ช่วยเพิ่มความมั่นใจในการจัดการเรียนการสอน 
2. การดูแลนักศึกษาในภาวะวิกฤติให้ยังมีความใกล้ชิด มีช่องว่างน้อยท่ีสุด 
3. เพิ่มพูนทักษะและสมรรถนะแก่อาจารย์ให้พร้อมต่อ New Normal ท่ีเป็นส่วนหนึ่งของการพัฒนาของสังคม 
4. เป็นโอกาสในการทบทวนเนื้อหาการสอนให้มีความทันสมัย สามารถสื่อแก่ผู้เรียนได้อย่างยืดหยุ่น 
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วัตถุประสงค์ เพื่อเป็นการแนะน าแหลง่ที่ใหบ้รกิารภาพกราฟิกที่สามารถช่วยให้การท างานทางด้านกราฟิกมีความสะดวกมาก  
ยิ่งขึ้น และช่วยประหยัดเวลาในการท างาน  
 

บทสรุปองค์ความรู้ เข้า Website www.freepik.com แล้วท าการ Sign in เข้าสูร่ะบบได้ด้วย Google Mail ที่เป็นของส่วนงาน  
หรือจะเป็น Google Mail ส่วนตัว หรือจะท าการสมัครเพื่อลงทะเบียนด้วย e-Mail อื่นๆ เพื่อเป็นสมาชิก  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 เมื่อเข้าสู่ Website ได้เรียบร้อยแล้ว หน้าจอจะแสดงข้อมูลภาพที่สามารถ Download ไปใช้งานได้ โดยจะมีการแบง่ประเภท  
ของภาพไว้ทางเมนูด้านบนของ Website ดังรูป  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 หากสนใจทีจ่ะ Download รูปเพื่อน าไปใช้งาน สามารถด าเนนิการได้โดยท าการ Click เลือกทีรู่ปนั้น Website จะแสดง Popup   
เพื่อใหเ้รา Download รูปเพื่อน าไปใช้งานได้ โดย Click ที่ปุ่ม Download  
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การเข้าใช้งานดว้ย Google Mail 

การลงทะเบยีนเพื่อสมคัรสมาชิก 
ด้วย e-Mail อื่น 

เป็นรูปประเภท Vector 

เป็นรูปประเภท Photo เป็นรูปประเภท 
Photoshop 

เป็นรูปประเภท Icon 

เป็นรูปประเภท Premium 
ท่ีต้องเสียเงินค่าสมาชิก 

เป็นรูปท่ีจัดไว้เป็น Collection สามารถใส่ค าค้นเพ่ือหารูปท่ีเราสนใจ 

ต้องเป็นสมาชิกแบบ Premium ถึงจะสามารถ 
Download ไฟล์ภาพ ไปใช้งานได ้
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 เมื่อท าการ Download File มาเรียบรอ้ยแล้ว ให้ท าการ Unzip ไฟล์ที่ Download มา จะได้ File ที่สามารถน าไปใช้งาน  
ได้ทั้งหมด 3 รูปแบบ ได้แก่ File *.ai, *.eps และ *.jpg โดยจะมี File ที่บอก Font ที่ใช้ในรูป พร้อมทั้งรายช่ือผู้ออกแบบ โดยรูปที ่  
ได้ท าการ Download มานั้น สามารถใช้ในการท างานได้ แต่ต้องให้เครดิตแก่ผูอ้อกแบบตามเอกสาร License Free.txt  

 
 

 
 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ เป็นแหล่งท่ีให้บริการแจกภาพกราฟิกท่ีสามารถน ามาใช้งานได้ตามเงื่อนไข และความเหมาะสม ช่วยท าให้  
เกิดความคิดสร้างสรรค์ในการท างานกราฟิกมากยิ่งขึ้น  
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กด Love เป็นก าลังใจให้ผู้ออกแบบ 

Website จะแสดงภาพท่ีเกี่ยวข้องกันให้ดูเพ่ิมเติม 
เม่ือกด Download จะข้ึน Popup 

ให้เลือก Free Download 

สามารถ Copy Link ไปใช้งานต่อได ้

ไฟล์ License ท้ังแบบ Free และ Premium โปรดอ่านเง่ือนไขก่อนน าภาพไปใช้งาน 

ส าหรับ Premium User Download ส าหรับ Free User Download 

ไฟล์ประเภท Illustrator สามารถน าไปแกไ้ขไดเ้ลย 

ไฟล์ประเภท EPS สามารถน าไปใช้งานไดเ้ลย 

ไฟล์ประเภท JPG สามารถน าไปใช้งานได้เลย 

บอกรายละเอียด Font และท่ี Download ส าหรับภาพน้ี 
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https://youtu.be/-MXUNrWNqgM
QR
Stamp



 
สรุปองคค์วามรู้ของคณะเทคโนโลยสีารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล (ITD) 

 

เรื่อง การพัฒนาระบบเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลส าหรับพนกังาน 
       มหาวิทยาลัยและครอบครัว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

ผู้จัดท า 
นางสาวทณิชนันทน์ 

บุญสว่าง 
วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
       เพื่อถ่ายทอดองค์ความรู้เกี่ยวกับการใช้งานระบบ และหลักเกณฑ์ ประกาศ ของมหาวิทยาลัย เกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงิน
สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัวของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
ให้กับผู้ใช้งานระบบ มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานระบบ ทราบข้ันตอน หลักเกณฑ์ ประกาศ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้าน
การรักษาพยาบาลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว ของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ ได้อย่าง
ถูกต้อง 
 

บทสรุปองค์ความรู้  
       - ด้านเอกสาร ต้องศึกษาเกี่ยวกับ ประกาศมหาวิทยาลัย สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและ
ครอบครัว 2561 ประกันสุขภาพกลุ่ม ประกันสังคม ผู้มีสิทธิได้รับค่ารักษาพยาบาล และเอกสารประกอบการเบิกจ่าย เช่น
ใบเสร็จรับเงิน ใบรับรองแพทย์ 
 

รูปแบบการรักษาพยาบาลของพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว 
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รูปแบบการรักษาพยาบาล
ของพนักงานมหาวิทยาลัย

พนักงานมหาวิทยาลัย บิดา มารดา คู่สมรส และบุตร

หัก 5% ต่อเดือน 
 ไม่เกิน 75  บาท       เข้าประกันสังคม

ประกันสังคม ประกัน

กรณีเกินสิทธิประกันสังคม

บุคคลในครอบครัวใช้สิทธิ
ส่วนตัวก่อน

กรณีเกินสิทธิส่วนตัว

กองทุนสวัสดิการพนักงานมหาวิทยาลัย

30 000 บาท/ป 

file:///C:/Users/NB-SAMSUNG/Downloads/KMUTNB%20KM/01_IT/ประกาศมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว%202561.pdf
file:///C:/Users/NB-SAMSUNG/Downloads/KMUTNB%20KM/01_IT/ประกาศมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว%202561.pdf
file:///C:/Users/NB-SAMSUNG/Downloads/KMUTNB%20KM/01_IT/ประกาศมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว%202561.pdf
file:///C:/Users/NB-SAMSUNG/Downloads/KMUTNB%20KM/01_IT/ประกาศมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว%202561.pdf
file:///C:/Users/NB-SAMSUNG/Downloads/KMUTNB%20KM/01_IT/ประกาศมหาวิทยาลัย%20เรื่อง%20สวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว%202561.pdf
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ผู้จัดท า 
นางสาวทณิชนันทน์ 

บุญสว่าง 
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- ด้านระบบ ผู้ใช้งานระบบต้องมีบัญชีผู้ใช้งานส าหรับบุคลากรของมหาวิทยาลัย  ICIT ACCOUNT KMUTNB) เพื่อล็อกอินเข้าใช้
งาน เบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลฯ โดยพิมพ์ URL: http://medical.kmutnb.ac.th และผู้ใช้งานต้องมีความรู้
พื้นฐานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ เนื่องจากระบบเป็นลักษณะ Web Application 
 

หน้าจอการเข้าใช้งาน  

 

 
 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
      เป็นการใช้ประโยชน์ร่วมกันทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน ท าให้ผู้ใช้งานระบบ คือ ผู้ใช้งานทั่วไป ผู้ใช้งานส่วนของเจ้าหน้าที่
การเงินของส่วนงาน และผู้ใช้งานส่วนของเจ้าหน้าที่การเงินกองคลัง มีความรู้ ความสามารถ ในการใช้งานระบบ  ทราบข้ันตอน 
หลักเกณฑ์ ประกาศ การเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการรักษาพยาบาลฯ ได้อย่างถูกต้อง ซึ่งระบบที่พัฒนาข้ึนเพื่อลดความล่าช้า
และความผิดพลาด และบุคลากรสามารถกรอกใบเบิกเงินสวัสดิการด้านการรกัษาพยาบาล ทราบยอดเงินคงเหลอืของตัวเองได้ผ่าน
ระบบ นอกจากนี้ กองคลัง ส านักงานอธิการบดีและส่วนงานภายในมหาวิทยาลัยได้น าระบบการเบิกจ่ายเงินสวัสดิการด้านการ
รักษาพยาบาลส าหรับพนักงานมหาวิทยาลัยและครอบครัว ไปใช้ให้เกิดประโยชน์ โดยสามารถตรวจสอบสถิติการเบิกค่า
รักษาพยาบาล ประวัติการเบิกของบุคลากรทั้งหมด และคุมยอดการเบิกเงินคงเหลืออย่างถูกต้องผ่านระบบ รวมถึงมหาวิทยาลัย
สามารถใช้เป็นเครื่องมือในด้านบริหารจัดการได้อย่างเหมาะสมและเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 
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https://youtu.be/w1tBUnTkli0
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Stamp



 
สรุปองคค์วามรู้ของส านักพฒันาเทคนคิศึกษา (ITED) 

 

เรื่อง การสร้างงานออกแบบกราฟิกด้วย www.canva.com 
ผู้จัดท า น.ส.อริยา แก้วค าบ้ง 

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
 เพื่ออ านวยความสะดวกให้ผู้ออกแบบกราฟิก ผู้ปฏิบัติงานด้านเอกสาร งานวิชาการ งานออกแบบประชาสัมพันธ์รวมไป 
ถึงงานวิจัย หรืองานผลิตสื่อการเรียนการสอน สามารถใช้เครื่องมือจากเว็บไซต์ Url: www.canva.com มาช่วยในการออกแบบ 
กราฟิกต่างๆ ให้สะดวกรวดเร็วมากยิ่งข้ึน โดยไม่จ าเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมทางด้านกราฟิก สามารถด าเนินการออกแบบผ่าน
เว็บไซต์ได้อย่างสวยงามและน าไปใช้ได้จริงและไม่เสียค่าใช้จ่าย   
บทสรุปองค์ความรู้  
 ปัจจุบันการออกแบบกราฟิกมีบทบาทมาก การออกแบบกราฟิกต้องใช้โปรแกรมในการออกแบบที่มีราคาสูงซึ่งปัจจุบัน  
มีบริการเว็บไซต์ที่สามารถออกแบบกราฟิกให้ง่ายข้ึนและไม่ต้องติดตั้งโปรแกรมและใช้งานง่าย สะดวก เมนูเป็นภาษาไทย และ 
สามารถออกแบบกราฟิกได้หลากหลาย มีฟีเจอร์มากมายได้แก่ www.canva.com สามารถออกแบบกราฟิกได้หลาย ประเภท 
อาทิเช่น ปกเฟซบุ๊ก งานน าเสนอ (Presentation) โปสเตอร์ อินสตาแกรม โลโก้ ใบปลิว อินโฟกราฟิก นามบัตร ใบสมัครงาน  
โบรชัวร์ ปกหนังสือ โปสการ์ด ฯลฯ เป็นต้น ทั้งนี้มีฟีเจอร์ส าหรับฟอนต์ภาษาไทย และภาษาอังกฤษให้เลือกใช้มากมาย สามารถ 
อัปโหลดภาพในเครื่องคอมพิวเตอร์ผู้ใช้งานข้ึนบนเว็บไซตเ์พื่อออกแบบงานได ทั้งนี้สามารถดาวนโหลด ไอคอน รูปภาพ ประกอบ 
ภาพพื้นหลัง องค์ประกอบต่าง ๆ เช่น แผนภูมิ รูปทรงเลขาคณิตต่าง ๆ  มีให้เลือกใช้งานมากมาย โดยสามารถบันทึกไฟล์ที่ท าการ 
ออกแบบเป็นไฟล์นามสกุล .JPG , .PNG , .PDF .MP4 , .GIF ได โดยต้องสมัครสมาชิกก่อนจึงจะสามารถใช้งานได โดย จะน าเสนอ 
ข้ันตอนการออกแบบกราฟิกบนเว็บไซต์ canva.com มีดังนี ้

1. เปิดโปรแกรมเว็บเบราว์เซอร์ พิมพ์ www.canva.com 
2. ล็อกอินรหัสผ่านที่ท าการสมัครแล้ว (หากยังไม่สมัครให้สมัครให้เรียบร้อย) 
3. เลือกเมนูสร้างงานออกแบบ ก าหนดขนาดที่จะน าไปใช้งาน 
4. คลิกเลือกเอกสารขนาด A4 (ตัวอย่างนี้สร้างปกรายงานประจ าปี) 
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5. จะปรากฏเมนูด้านซ้ายเลอืกแม่แบบเพื่อท าการออกแบบ ปกรายงานประจ าป ี
6. คลิกเลอืกแม่แบบ ระบบจะสร้างผ้าใบ (canvas) เพื่อแก้ไขแม่แบบ 
7. คลิกเลอืกข้อความ จากนั้นพมิพ์รายละเอียดลงไป 
8. เมื่อแก้ไขเรียบรอ้ยแล้ว ท าการดาวน์โหลดและเลือกไฟลน์ามสกลุที่ต้องการ 

 

 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
 ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้เครื่องมือในการออกแบบกราฟิกที่สะดวกรวดเร็ว และมีประสิทธิภาพ ช่วยให้ผู้ที่ไมไดมีพื้นฐานการ 
ออกแบบกราฟก สร้างงานออกแบบให้สวยดูดีและมีประสิทธิภาพ ด้วยเวลาอันรวดเร็วและสามารถใช้เครื่องคอมพิวเตอร์ที่สเปก 
ต่ า ๆ สามารถออกแบบกราฟิกได ้
หมายเหตุ  

1. ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบภาพที่น ามาใช้ในการออกแบบกราฟิกว่ามลีิขสทิธ์ิหรือไม่ 
2. ผู้ปฏิบัติงานควรตรวจสอบว่าแม่แบบที่น ามาใช้นั้น เป็นแม่แบบฟรี หรือแม่แบบที่ต้องจ่ายเงินหรือไม ่
3. ผู้ปฏิบัติงานควรเลือกรปูแบบ ก าหนดขนาดภาพให้เหมาะกับงานต่าง ๆ ที่ต้องการน าไปใช้ 
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Knowledge Management 
ส ำนักหอสมุดกลำง (LIB) 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 

https://youtu.be/xtYUOEYMu9E
QR
Stamp



 
                 สรุปองคค์วามรู้ของส านกัหอสมุดกลาง (LIB)  

 

เรื่อง  LINE Notify 
ผู้จัดท า นายยุทธชัย สมมุต ิ

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
     ปัจจุบันผู้ใช้งาน Line Application มีปริมาณมากขึ้นโดยเฉพาะกลุ่มนักศึกษาของ มจพ. ประกอบกบั Line ได้มีการเปิดให้ใช้
งานฟังก์ช่ันส าหรับส่งข้อความหาผู้ใช้ Line Application ได้ง่ายย่ิงข้ึน ผู้จัดท าได้เลง็เห็นถึงคุณสมบัติน้ีจะสามารถน ามาใช้กับการ
แจ้งเตือนบรกิารต่าง ๆ ของห้องสมุดได้ เนื่องจากเป็นหน่วยงานที่ใหบ้ริการกบันักศึกษาโดยตรง จึงได้จัดท า Line Notify นี้ข้ึนเพื่อ 

1. เพื่อช่องทางการรบัแจ้งเตือนการใช้บรกิารต่าง ๆ ของส านักหอสมุดกลาง 
2. เพื่อประยุกต์ใช้เทคโนโลยทีี่มีให้เกิดประสิทธิภาพสงูสุด 

 
 
 
 
 
 
ขั้นตอนการสร้าง Solution 

1. สร้าง Line Official  
2. เปิด Service Line message api , Line login 
3. พัฒนาระบบบรหิารจัดการ Line Notify 
4. สร้าง API ส าหรับการเรียกใช้การแจ้งเตือน 
5. เปิดลงทะเบียนเพื่อรับการแจง้เตือน 
6. ใช้ระบบแจ้งเตือนผ่าน Line 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  
"บริการแจง้เตือนที่เข้าถึงผู้ใช้บรกิาร ทันสมัย สะดวกรวดเรว็ และเพิ่มประสิทธิภาพ การใหบ้รกิารของห้องสมุด" 
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QR
Stamp

https://youtu.be/7O0val9ank8


 
สรุปองคค์วามรู้ของส านักงานอธกิารบดี (OP) 

 

เรื่อง   การจัดกิจกรรมขั้นตอนสนับสนุนการท าคู่มือการปฏิบัติงานเพ่ือเสริมสร้าง 
         แนวทางในต าแหน่งท่ีสูงขึ้น 

ผู้จัดท า น.ส.ศิริลักษณ์ พ่ึงรอด 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. บุคลากร มีความเข้าใจในขั้นตอนการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน 
2. บุคลากร สามารถวเิคราะห์ขั้นตอนการปฏิบตังิานของตนเองได ้
3. บุคลากร จดัท าคู่มือปฏิบตังิานได ้
4. บุคลากร มีความรับผดิชอบในการจัดท าคู่มือปฏิบตัิงาน 
 
บทสรปุองค์ความรู ้ 
การจัดท าคู่มือปฏิบัติงานจะใช้รูปแบบขั้นตอนดังน้ี  
 

ขั้นตอน วิธกีาร 
1. การวิเคราะห์ ให้บุคลากรน างานมาวิเคราะห์หางานที่โดดเด่นและเป็นประโยชน์ต่อหน่วยงาน โดยอาจจะขอค าแนะน า

จากบุคลากรที่เคยท าคู่มือปฏิบัติงานมาแล้ว 
2. การออกแบบ เม่ือเลือกหัวข้อที่ต้องการแล้ว ให้บุคลากรร่างการออกแบบขั้นตอนการปฏิบัติงาน ว่าควรเร่ิมจากการ

ปฏิบัติงานใดเป็นส่วนแรก ตามล าดับ  
3. การพัฒนา  พัฒนาข้อมูลที่ออกแบบไว้ให้ตรงตามรูปแบบการท าคู่มือปฏิบัติงาน อันประกอบไปด้วย บทน า, บทบาท

หน้าที่รับผิดชอบ, ขั้นตอนการปฏิบัติงาน, เทคนิคในการปฏิบัติงาน, ปัญหาอุปสรรคและแนวทางแก้ไข, 
บรรณานุกรม, ภาคผนวก ทั้งน้ี หากมีการน าข้อความหรือผลงานของบุคคลอ่ืนมาประกอบการท าคู่มือ
จะต้องมีการอ้างอิงในส่วนของบรรณานุกรมด้วย  

4. การน าไปใช้  น าเสนอคู่มือฉบับร่างให้บุคลากรทดลองใช้ หากมีข้อสงสัยจะได้ท าการอธิบาย หรือปรับปรุงต่อไป 
5. การประเมินผล  บุคลากรจัดท าคู่มือปฏิบัติงานได้อย่างสมบูรณ์ 

 
 

 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  บุคลากรมีแนวทางในการจัดท าคู่มือปฏิบัติงาน และสามารถจัดท าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
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Knowledge Management 
คณะวิทยาศาสตรป์ระยุกต์ (SCI) 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต์ (SCI) 

 

เรื่อง   วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class) 
ผู้จัดท า อ.เอิญ สุริยะฉาย 

วันที่น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

  วัตถุประสงค์
     สร้างการสอนแบบออนไลน์ได้ 
บทสรุปองค์ความรู้  
     ท าการสอนออนไลน์โดยใช้โปรแกรม OBS เชื่อมต่อไปยัง Facebook แล้วท าการสอนได ้
ประโยชน์ท่ีได้รับ   

1. ใช้โปรแกรม OBS เพ่ือสตรีมการสอนได้ 
2. เตรียมการสอนแบบออนไลน์ได้เหมาะสม 
3. ท าการสอนแบบออนไลน์ได้ 
4. น าคลิปลง YouTube ได ้

คลิปประกอบตามน้ี https://www.youtube.com/watch?v=wY9oJa1050k (กรุณาใช้ลิงก์น้ี) 
เอกสารประกอบการสาธิตการสอน https://bit.ly/FirstOnlineClass 
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สรุปองคค์วามรู้ของคณะวิทยาศาสตรป์ระยกุต์ (SCI) 

 

เรื่อง   วิธีสอนออนไลน์ เริ่มจาก 0 (ศูนย์) (First Online Class) 
ผู้จัดท า อ.เอิญ สุริยะฉาย 

วันที่น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
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คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
วิทยาเขตระยอง (SciEE) 
 

 
 

KM Sharing Day 2020  
KM Sharing Day 2020 “KMUTNB : Road to Excellent 

and Sustainable University” 
วันศุกรท์ี่ 22 พฤษภาคม 2563 

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

https://youtu.be/vAJq5SQ6IrM
QR
Stamp



 
สรุปองคค์วามรู้ของคณะวิทยาศาสตร ์พลงังานและสิ่งแวดลอ้ม (SciEE) 

 

เรื่อง ตัวต้นแบบพัดลมเย็นเพวเทียร์ 
ผู้จัดท า อาจารย์ ดร.ปิยวัฒน์ ทัพสนิท 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม   ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อวัดก าลงัการท าความเย็นของชุดแผ่นเพวเทียร์   
2. เพื่อประดิษฐ์และทดสอบก าลังการท าความเย็นของตัวต้นแบบพัดลมเย็นเพวเทียร์   

บทสรุปองค์ความรู้ 
เครื่องปรับอากาศในปัจจุบันใช้เทคโนโลยีการอัดไอ (vapor compression) ซึ่งมีราคาแพง มีขนาดใหญ่ และยังปล่อยก๊าซ

เรือนกระจกออกสู่ช้ันบรรยากาศโลก การพัฒนาเครื่องปรับอากาศแบบใหม่ที่มีราคาถูกลง เล็กกะทัดรัด และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 
จึงได้รับความสนใจจากนักวิจัย และนักประดิษฐ์ทั่วโลก 

เทคโนโลยี social media โดยเฉพาะ youtube เป็นช่องทางที่นักประดิษฐ์มักจะใช้ในการแสดงสิ่งประดิษฐ์ของตัวเองออกสู่
สาธารณะ การท าเครื่องปรับอากาศจากพัดลมที่มีราคาถูกเป็นหนึ่งในสิ่งประดิษฐ์ที่ได้รับความนิยมอย่างมากใน youtube โดยพัดลม
เย็นมีหลักการท างานง่ายๆ คือ น้ าเย็นจะถูกปั๊มให้ไหลเวียนภายในท่อโลหะ เมื่อมีลมร้อนจากพัดลมไหลผ่านท่อน้ าเย็นแล้วจะท าให้เกิด
การถ่ายเทความร้อนจากลมร้อนสู่ท่อน้ าเย็น ดังนั้นลมที่พัดออกมาจึงมีอุณหภูมิลดลง 

จะเห็นได้ว่าการท าน้ าเย็นเป็นส่วนส าคัญอย่างมากในระบบพัดลมเย็น สิ่งประดิษฐ์พัดลมเย็นส่วนใหญ่มักจะท าน้ าเย็นโดยผสม
น้ าแข็งและน้ าเข้าด้วยกันภายในกล่องโฟม แต่ข้อเสียของการท าน้ าเย็นด้วยวิธีนี้คือ เมื่ออุณหภูมิของน้ าเพิ่มข้ึน เราจะต้องเติมน้ าแข็ง
เข้าไปเองอีกครั้ง ดังนั้น เราจะต้องหาวิธีการท าน้ าเย็นแบบใหม่ซึ่งสามารถควบคุมด้วยไฟฟ้าแบบอัตโนมัติ 

แผ่นเพวเทียร์ (peltier) เป็นอุปกรณ์การท าความเย็นที่มีราคาถูก เล็กกะทัดรัด และสามารถควบคุมด้วยกระแสไฟฟ้าแบบ
อัตโนมัติ เมื่อมีกระแสไฟฟ้าไหลผ่านแผ่นเพวเทียร์แล้วจะท าให้แผ่นเพวเทียร์ปั๊มความร้อนออกจากน้ าได้ ดังนั้น เราจึงสามารถใช้แผ่น
เพวเทียร์แทนน้ าแข็งในระบบพัดลมเย็นได้ 

สิ่งประดิษฐ์นี้เรียกว่า พัดลมเย็นเพวเทียร์ เนื่องจากมีการใช้แผ่นเพวเทียร์แทนน้ าแข็งในการท าความเย็น แต่ในปัจจุบันยังไม่มี
การศึกษาออกแบบหาเงื่อนไขที่ดีที่สุดของพัดลมเย็นเพวเทียร์   

 
 

ความส าคัญของตัวต้นแบบพัดลมเย็นเพวเทียร์นี้คือ เราสามารถใช้กระบวนการทางวิทยาศาสตร์เพื่อท าให้สิ่งประดิษฐ์ที่มีอยู่
แล้วและถูกมองว่าไม่มีความส าคัญมีคุณค่าทางวิทยาศาสตร์มากข้ึน เราอาจจะค้นพบขีดจ ากัดในการท างานของพัดลมเย็น หรือเรา
อาจจะค้นพบองค์ความรู้ใหม่ที่ถูกเมินเฉย 

เมื่อค้นพบเงื่อนไขที่ดีที่สุดแล้ว ตัวต้นแบบนี้ก็อาจจะสามารถน าไปใช้งานได้จริง เป็นตัวเลือกส าหรับอุปกรณ์การท าความเย็น 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  

1. ได้ทราบแนวทางการสร้างโจทย์วิจัยจากการดูสื่อออนไลน์เกี่ยวกับสิ่งประดิษฐ์ใน youtube  
2. ได้ทราบก าลังการท าความเย็นของชุดท าความเย็นเพวเทียร์ และพัดลมเย็นเพวเทียร์ เพื่อหาเงื่อนไขการท างานที่เหมาะสม 
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ส ำนักวิจัยวทิยำศำสตร์และเทคโนโลยี (STRI) 
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มหำวิทยำลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้ำพระนครเหนือ 
 

https://youtu.be/anjrApu4DPE
PEERA_81
Stamp



         
 

สรุปองคค์วามรู้ของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) 
 

เรื่อง  การใช้ Google Form To LINE Notify 
ผู้จัดท า นายถนอม อุ่นประเสริฐ 

วันที่
น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ เป็นการน าเทคโนโลยีที่มีอยู่มีประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ในองค์กรในการติดต่อสื่อสารและส่งข้อมูล 
 
บทสรุปองค์ความรู้  เป็นการประยุกต์ใช้ระหว่าง Google Form และ Line Notify โดยให้ Line Notify ท าการแจ้งเตือนสมาชิกในกลุ่ม 
Line ที่ก าหนดใหท้ราบทันทีที่มีการบันทกึข้อมูลผ่าน Google Form ท าให้สมาชิกในกลุ่มทราบ และสามารถด าเนินงานได้ทนัที  
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ สามารถน าไปประยุกต์ใช้ในการติดต่อสือ่สารและส่งข้อมูลทางออนไลน์ของแต่ละหน่วยงานในรูปแบบต่างๆ 
เช่น การสมัครอบรมสัมมนา การส่งเอกสารรายงานต่างๆ การแจ้งซ่อมบ ารุงครุภัณฑ์ การจองห้องประชุม ฯลฯ 
หมายเหตุ  
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สรุปองคค์วามรู้ของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (STRI) 

 

เรื่อง  การใช้ Google Form To LINE Notify 
ผู้จัดท า นายถนอม อุ่นประเสริฐ 

วันที่
น าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
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Knowledge Management 
สถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรั่งเศส 
(TFII) 
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QR
Stamp

https://youtu.be/LB5sXjXQ_C8


 
สรุปองคค์วามรู้ของสถาบนันวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่เศส (TFII) 

 

เรื่อง การตรวจเช็คน้้ายาเครื่องปรบัอากาศบ้านอย่างง่ายด้วยแคลมป์มเิตอร ์
ผู้จัดท า นายสรายุทธ มณีงาม 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์  
1. เพื่อตรวจสอบอาการเครื่องปรบัอากาศไม่เย็นเบื้องต้น 
2. เพื่อตรวจหาสาเหตุของการเกิดน้้ายาเครื่องปรับอากาศรั่วเบือ้งต้น 
3. เพื่อตรวจสอบการท้างานของเครือ่งปรบัอากาศว่ามีการท้างานปกติหรือไม ่

บทสรุปองค์ความรู้  
สาเหตุของการน้าเทคนิคไปใช้ 

1. เมื่อเกิดฟิวส์ของพัดลมคอยลร์้อนขาดบ่อย 
2. เมื่อเครื่องปรบัอากาศเย็นช้า หรือไมเ่ย็น 
3. เมื่อต้องการตรวจเช็คน้้ายาเครื่องปรบัอากาศอย่างง่าย 

การตรวจสอบ เมื่อเกิดสาเหตุที่กล่าวข้างต้นให้ปฏิบัติดังนี ้
1. ตรวจสอบการท้างานของเครื่องปรบัอากาศว่า พัดลมคอยลร์้อนท้างานหรอืไม่ ถ้าไม่ท้างาน อาจจะเกิดจากสาเหตุอื่น  

หากพัดลมคอยลร์้อนท้างาน ให้ตรวจสอบการใช้งานกระแสไฟฟ้า จาก Nameplate ที่คอยล์ร้อน โดยค่า Current  
จะระบุว่า การท้างานปกตมิีการใช้กระแสไฟฟ้าจ้านวนกี่ amp ดังภาพ 

 
2. ด้าเนินการเปิดแผงวงจรควบคุมไฟฟ้า 
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สรุปองคค์วามรู้ของสถาบนันวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝรัง่เศส (TFII) 

 

เรื่อง การตรวจเช็คน้้ายาเครื่องปรบัอากาศบ้านอย่างง่ายด้วยแคลมป์มเิตอร ์
ผู้จัดท า นายสรายุทธ มณีงาม 

วันท่ีน าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 
ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

3. ตรวจสอบกระแสไฟฟ้าโดยใช้ แคลมป์มเิตอร์คล้องที่สายไฟ และปรับตัง้ค่าแคลมปม์ิเตอร์ไปที่ การวัดกระแส 

 
4. เปิดใช้เครื่องปรับอากาศตามปกติ จนคอยลร์้อนเริ่มท้างาน จากนั้นตรวจสอบค่าที่วัดได้จากแคลมป์มเิตอร์  

4.1 ถ้าค่าที่วัดได้ใกล้เคียงกับกระแสที่ Nameplate ระบุ แสดงว่าการท้างานและสถานะของน้้ายาเครือ่งปรับอากาศปกติ  
4.2 ถ้ากระแสที่วัดได้น้อยกว่ากระแสที่ Nameplate ระบุ แสดงว่าน้้ายาเครื่องปรับอากาศมีความผิดปกติ (มปีริมาณน้้ายา

น้อยกว่าปกติ ท้าใหเ้ครื่องปรบัอากาศเย็นช้า หรือไมเ่ย็น) 
4.3 ถ้ากระแสที่วัดได้มากกว่ากระแสที่ Nameplate ระบุ แสดงว่าน้้ายาเครื่องปรับอากาศมีความผิดปกติ (มปีริมาณน้้ายา

มากกว่าปกติ อาจท้าใหเ้กิดฟิวสท์ี่คอยลร์้อนขาด) 

 

ประโยชน์ท่ีได้รับ  
1. สามารถตรวจสอบอาการเครื่องปรบัอากาศไมเ่ย็นเบื้องต้นได้ 
2. สามารถตรวจหาสาเหตุของการเกิดน้้ายาเครือ่งปรับอากาศรั่วเบื้องต้นได ้
3. ตรวจสอบการท้างานของเครื่องปรบัอากาศว่ามีการท้างานปกติได ้
4. สามารถน้าไปใช้เป็นเทคนิคประกอบการเรียนการสอนหลักสูตรช่างเครื่องปรับอากาศได ้
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Knowledge Management 
บัณฑิตวิทยาลยัวศิวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 
(TGGS) 
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มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 

https://youtu.be/FPb6eXqOsfI
QR
Stamp



 สรุปองคค์วามรู้ของบณัฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรนิธร ไทย-เยอรมัน 
(TGGS) 

 

เรื่อง เทคนิคในการหาต าแหน่งฝึกงานในศูนย์วิจัยบริษัทเทคโนโลยีชั้นน า 
ผู้จัดท า ดร.รัชตะ อัศวรุ่งนิรันดร ์

วันทีน่ าเสนอ 22 พฤษภาคม 2563 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่อเผยแพร่ประโยชน์ในการท างานวิจัยร่วมกับทีมวิจัยในบริษัทช้ันน าระดับโลก และข้อแนะน าในการหาต าแหนง่ฝกึงานใน

บริษัทดังกล่าว 
 
บทสรุปองค์ความรู้  

เทคนิคในการหาต าแหน่งฝึกงานในศูนย์วิจัยบริษัทเทคโนโลยีช้ันน าที่น ามาเสนอน้ี เป็นประโยชน์ในการฝึกงานของนักศึกษา
ระดับปรญิญาเอก และผูส้นใจในการปฏิบัติงานวิจัยในห้องทดลองปฏิบัติการช้ันน า (Lab) และบริษัทช้ันน าระดับโลก (ตัวอย่างเช่น 
Google ศูนย์วิจัย Microsoft ห้องปฏิบัติการ Intel Labs เป็นต้น)  ประเด็นในการน าเสนอหลกัมุ่งเน้นไปทีบ่ริษัทตา่งๆ ในการ
ค้นคว้าหาข้อมูลจากห้องปฏิบัติการด้านการท าวิจัยทีจ่ะเป็นประโยชน์อย่างยิ่งส าหรับคณาจารย์และนกัศึกษา เพื่อใหม้มีุมมองการ
หาต าแหน่งการท างานในห้องทดลองของบริษัทช้ันน าต่างๆ และจะเป็นการเพิ่มโอกาสส าหรบันักศึกษาต่างๆ เช่น นักศึกษาฝึกงาน 
เป็นต้น 

(This talks discuss the benefits of internship for PhD students working at a research lab from top 
tech. company (i.e., Google, Microsoft Research, Intel Labs, etc.). The talk focuses on what companies 
are looking for from their research labs, benefits from the professor/PhD students point-of-view in 
working closely with these companies’ lab, and how to increase the chance that your students can 
land such internship.) 
 
ประโยชน์ท่ีได้รับ  

เทคนิคในการหากต าแหน่งฝึกงานในศูนย์วิจัยบริษัทเทคโนโลยีช้ันน าน้ี มีประโยชน์ดังต่อไปนี้ 
Techniques to get your PhD students to intern at top tech companies, in order to: 
- มีการประสานงานความร่วมมือกบักบับริษัทช้ันน าในศูนย์วิจัยต่าง ๆ 

Collaboration with top industry labs 
- มีการด าเนินงานด้านการจัดท าเอกสารการวิจัย 

High-impact Papers 
- มีโอกาสในแสวงหาการท างานของนกัศึกษาระดับปรญิญาเอก 

Job opportunities for PhD students 
- มีโอกาสได้รับเงินสนับสนุนในการท าวิจัยและได้เข้าร่วมกลุ่มการท าวิจัย 

Potential grant for the research group 
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