


 กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ Show&Share น ำเสนอผ่ำน Clip VDO  
ในรูปแบบออนไลน์ผ่ำนFacebook (KM ZONE KMUTNB) และ YouTube (KM ZONE KMUTNB) 

ระหว่ำงวันที่ 5 เมษำยน - 31 พฤษภำคม 2564 
(องค์ควำมรูท้ี่น ำเสนอมีทั้งหมด จ ำนวน 24 เรื่อง) 

 
รหัส ส่วนงำน ประเภทองค์ควำมรู้ หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้จัดท ำ 

01 AGRO ด้านการบริหารจัดการ 
ทางลัดในการหาคู่มือครุภัณฑ์ง่ายๆด้วย Microsoft 
Word 

นางสาวปัญจรารัฐฬ์ เจริญรอด 

02 ARCHD 
ด้านวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
The Application of VR Technology to 
Arranging Furniture in Interior Design 

อาจารย์ศวิษฐ์ พิริยะสุรวงศ ์

03 BAS ด้านการบริหารจัดการ การท าความเข้าใจกับนักศึกษาวัย Gen Z นางสาวอารียา รุ่งเรืองพิพัฒน ์

04 BID ด้านการบริหารจัดการ 
การตัดต่อวิดีโอโดยโปรแกรม VSDC Free Video 
Editor เพื่อน าไปประยุกต์ใช้ ในการท างาน 

นางสาวชลธชิา บุญสาใจ 

05 CIT ด้านการบริหารจัดการ บริหารจัดการงบประมาณอยา่งมีประสิทธิภาพ ผศ.ดร.สุภาภรณ์ เหรียญประดับ 

06 EAT ด้านการบริหารจัดการ การบริหารจัดการคลังวัสดวุิศวกรรมวิถีใหม่ นายณัฐวฒัน์ อภิวฒันานุกูล 

07 ENG ด้านการบริหารจัดการ 
“VLOOKUP” กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการ
ท างาน 

นางสาวพชัรี เกตุนิล 

08 FAA ด้านการเรียนการสอน 
HyFlex Classroom: Online and On-site ไป
พร้อมกัน 

อาจารย์ดวงตา ใจเพชร 

09 FBA ด้านการเรียนการสอน การเรียนรู้แบบ Learning by Doing อาจารย์ชนะพล เลีย้งถนอม 

10 FITM ด้านการบริการวิชาการ การพัฒนารถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
นายสพุร หนูคง  

และ ผศ.ดร.ธณัฏฐ์ยศ สมใจ 

11 FTE ด้านการเรียนการสอน 

การสอนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ด้วย
รูปแบบห้องเรียนกลับดา้น (Flipped Classroom) 
ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal) ในช่วงสถานการณ์
โรคระบาดโคโรนาไวรัส COVID 19 

อาจารย์ภาณุวฒัน์ สรนันต์ศร ี

12 GRAD ด้านการบริหารจัดการ ทัศนคติที่ดีในการให้บริการนักศกึษา นางสาวชิดชญา แซ่ลิ้ว 

13 IC ด้านการเรียนการสอน การจัดการเรียนการสอนผา่นการศึกษาดูงาน 
นางสาวศุลิฎา อินทรวิเชียร 

และนางสาวปาริฉัตร หนูขวัญ 

14 ICIT ด้านการบริหารจัดการ !! พิมพ์ผิด !! สลับภาษาทันทีด้วย RightLang นายเตมีย์ ชว่ยชูวงศ์ 

15 ITD 
ด้านวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรม
ดิจิทัล 

นายภูดิท เครือวัลย ์

16 ITDI - - ไม่ส่งผลงาน - - 

17 ITED ด้านการเรียนการสอน 
เทคนิคการเปลี่ยนฉากหลังการบันทึกวีดิทัศน์ 
ด้วยโปรแกรม OBS Studio 

นายจักรพรรดิ์ มีเหลือ 

 



รหัส ส่วนงำน ประเภทองค์ควำมรู้ หัวข้อองค์ควำมรู้ ผู้น ำเสนอ 

18 LIB 
ด้านวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
Dashboard ให้กู (เกิล) ช่วยสิ นายยุทธชัย สมมุต ิ

19 OP ด้านการบริหารจัดการ ขยับร่างกายซักนดิ บอกลาออฟฟิศซินโดรม นางสาวบังอร รัตนศร ี

20 SCI ด้านการเรียนการสอน เช็คชื่อด้วย Google Form อาจารย์ ดร.รัตติยา เจริญศักดิ์ 

21 SciEE ด้านการบริหารจัดการ 
ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ 
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

นางสาวณัฎฐา สุขสลุาภ 

22 STRI ด้านการบริหารจัดการ 
การก าหนดทิศทางการบริหารจดัการงานวจิัยอย่างมี
ประสิทธิภาพ 

นางสาวสุมนกาญจน ์
พฤกษพิทักษ์ 

23 TFII 
ด้านวิจัย เทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 
การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ไดร์
ATV320 

นายทววีัฒน์ อาจหาญ 

24 TGDE ด้านการบริหารจัดการ การประชุมแบบ Public ด้วย Microsoft Teams นายรณชยั เพชรรักษ์ 

25 TGGS ด้านการบริหารจัดการ เวลาน้อย ร้อยเมล นายชินวิทย์ กลั่นรอด 

 





 

               
สรุปองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

เรื่อง ทางลัดในการหาคู่มือครุภัณฑ์ง่าย ๆ ด้วย Microsoft Word 
ผู้จัดท า นางสาวปัญจรารัฐฬ์ เจริญรอด 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือให้การค้นหาคู่มือการใช้งานครุภัณฑม์ีความสะดวกรวดเร็วและทันต่อการใช้งาน 
2. เพ่ือให้นักศึกษาและบุคลากรของคณะอุตสาหกรรมเกษตรสามารถใช้ครุภัณฑ์ได้อย่างถูกวิธี 
3. เพ่ือลดจ านวนกระดาษในการน าไปจัดท าคู่มือแบบเอกสารและเพียงพอต่อการใช้งาน   

บทสรุปองค์ความรู้  
คณะมีครุภัณฑ์ทางวิทยาศาสตร์ที่มีความซับซ้อนในการใช้งาน จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องศึกษาวิธีการใช้งานผ่านทางคู่มือ

การใช้งาน หรือเข้ารับการอบรมสาธิตการใช้งาน เพ่ือให้สามารถใช้เครื่องมือได้อย่างถูกต้อง อีกทั้งวิธีการเก็บรักษาเครื่องมือก็มี
ความจ าเป็นอย่างยิ่ง เพ่ือให้เครื่องมือสามารถจะใช้งานได้นานขึ้น โดยคณะไดม้ีการจัดท าคู่มือการใช้งานเป็นรูปเล่มท าให้สูญหายได้ 
เมื่อมีการหยิบใช้จากผู้ใช้งาน และมีจ านวนไม่เพียงพอต่อการศึกษาวิธีการใช้งานเป็นการส่วนตัวเพราะต้องจัดท าหลายเล่ม 
หรือการจัดท าคู่มือฉบับย่อท่ีติดไว้ใกล้เครื่องมือเพ่ือให้ผู้ใช้งานสามารถที่ใช้งานเครื่องมือก็เป็นเพียงแค่การใช้งานในเบื้องต้นเท่านั้น 
ซึ่งการท าสิ่งต่าง ๆ เหล่านี้ล้วนสิ้นเปลืองกระดาษที่น าไปจัดท าเป็นคู่มือ และเสียเวลาในการค้นหาเล่มคู่มือ เราจึงต้องหาทางลัด 
ในการค้นหาเล่มคู่มือการใช้งานครุภัณฑ์เหล่านี้ ด้วยการจัดท าคู่มือครุภัณฑ์ในรูปแบบของไฟล์เอกสาร และสามารถค้นหาข้อมูล
ผ่านการสแกนคิวอาร์โค้ดที่ติดไว้ที่ตัวเครื่องมือ ท าให้สะดวกรวดเร็วในการค้นหา ทันต่อการใช้งาน สามารถเข้าถึงได้ส าหรับทุกคน 
เพ่ืออาจารย์นักศึกษา และผู้ใช้งานจะสามารถใช้งานได้อย่างถูกวิธี อีกทั้งยังสามารถน าไฟล์คู่มือการใช้งาน ไปใช้ศึกษาวิธีการ 
ใช้งานเป็นการส่วนตัว โดยไม่ต้องจัดท าคู่มือเป็นรูปเล่ม และเพียงพอต่อความต้องการ ด้วยการสร้างคิวอาร์โค้ดด้วยวิธีง่าย ๆ  
ในโปรแกรม Microsoft Word ท าให้สะดวก รวดเร็ว ง่ายในการสร้างคิวอาร์โค้ด ด้วยการติดตั้ง Apps QR4Office ลงใน My Apps ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 



 

               
สรุปองค์ความรู้ของคณะอุตสาหกรรมเกษตร 

 

เรื่อง ทางลัดในการหาคู่มือครุภัณฑ์ง่าย ๆ ด้วย Microsoft Word 
ผู้จัดท า นางสาวปัญจรารัฐฬ์ เจริญรอด 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

1. เปิดโปรแกรม Microsoft Word ไปที่แทรก (INSERT) และคลิกที่ Store หรือ Add-ins 
 
 
 
 
 
 
 
          
     
      

2. ค้นหา Apps QR4office และคลิกที่ Add เลือกด าเนินการต่อ (Continue) 
 
         
 
 
 
 
 
 
     
      

3.  คัดลอกลิงก์ที่อยู่ของข้อมูลที่ต้องการจะสร้างคิวอาร์โค้ดมาวางปรับแต่งคิวอาร์โค้ด และคลิกที่ Insert 
 
 
 
 
 
 
         
    
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ช่วยให้การค้นหาคู่มือการใช้งานครุภัณฑ์สะดวก รวดเร็ว และทันต่อการใช้งาน ผู้ใช้งานสามารถใช้งานและจัดเก็บครุภัณฑ์ได้

อย่างถูกวิธี และสามารถน าไฟล์คู่มือการใช้งาน ไปใช้ศึกษาวิธีการใช้งานเป็นการส่วนตัว โดยไม่ต้องจัดท าคู่มือเป็นรูปเล่ม  
เป็นการช่วยลดจ านวนกระดาษในการน าไปจัดท าคู่มือแบบเอกสาร และเพียงพอต่อการใช้งาน  
 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 





               
สรุปองค์ความรู้ของคณะสถาปัตยกรรมและการออกแบบ 

 

เรื่อง The Application of VR Technology to Arranging Furniture in  
       Interior Design 

ผู้จัดท า 
อาจารย์ศวิษฐ์ 
พิริยะสุรวงศ์ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมการรับรู้สภาพแวดล้อมภายใน ของนักออกแบบ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
2. เพ่ือพัฒนาเกณฑ์การให้คะแนน (Scoring rubrics) ทักษะการจัดเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 
3. เพ่ือสร้างต้นแบบแอปพลิเคชันพัฒนาทักษะการจัดเฟอร์นิเจอร์โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน 

 
บทสรุปองค์ความรู้  

ทักษะการจัดผังบริเวณในอดีต (Conventional Learning) ผู้เรียน เรียนรู้จากภาพ 2 มิติ เช่น ภาพผังบริเวณ (Plan) และ
ต้องใช้เวลานานกว่าจะเกิดทักษะการจัดผังบริเวณ ในส่วนความเหมาะสมของห้อง ระยะห่างของเครื่องเรือนที่ถูกต้อง รวมถึงการ
คิดพ้ืนที่ทางสัญจร และการวางมุมมองการน าเสนอ เทคโนโลยีความจริงเสมือนเข้ามามีบทบาทกับการเรียนรู้ ในการพัฒนาทักษะ
การจัดผังบริเวณ ในมุมมอง 3 มิติ การเลือกเครื่องเรือนให้มีความเหมาะสมกับขนาดพ้ืนที่ และได้ใช้ทักษะ Spatial Space ในการ
วิเคราะห์รวมถึงการใช้ข้อมูลบนระบบเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) ร่วมกัน 
  

ARRANGING FURNITURE SKILL 
 
 
 

Conventional Learning                        Application Learning 
by drawing                                               by VR Technology 

 
- 2D Visualization view                      - 3D Visualization view 
- Unreal                                           - Visual Reality Technology 
- Difficult related space                     - Spatial Space Skill 
- Non - Cloud storage data                 - Unlimited Cloud storage data 

 
 

     ขั้นตอนการด าเนินการ 
     1. สร้างแบบจ าลอง (Model) ผ่านโปรแกรมทางด้านออกแบบ 
         - พ้ืนที่จ าลองการจัดเฟอร์นิเจอร์   - ชุดข้อมูลเฟอร์นิเจอร์ในรูปแบบ Prefab 
     2. ขั้นตอนการ Import โมเดลแบบจ าลองเข้าโปรแกรม Unity 
         2.1  Import เข้าไฟล์ .fbx เข้าโปรแกรม Unity ตรวจสอบวัสดุ จ าลองแสงธรรมชาติ 
         2.2  แยกโมเดลเฟอร์นิเจอร์ จัดท าเป็น Prefab ใส่ Code แยกค าสั่ง ตามประเภทของเฟอร์นิเจอร์ 

3. จัดท าชุดค าสั่ง เข้ากับเครื่องมือ VR ยกตัวอย่างเช่น ค าสั่งเดินหน้า ถอยหลัง เลือก/วาง/ลบ/หมุน เครื่องเรือน 
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เรื่อง The Application of VR Technology to Arranging Furniture in  
       Interior Design 

ผู้จัดท า 
อาจารย์ศวิษฐ์ 
พิริยะสุรวงศ์ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 
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เกณฑ์การประเมินคะแนนรูบริค 
เกณฑ์การประเมินแบบรูบริค (Scoring Rubrics) เรื่อง การพัฒนาทักษะการจัดผังบริเวณพ้ืนที่ภายในโดยใช้เทคโนโลยีความ

จริงเสมือน ผู้ที่ประเมินจะต้องเป็นผู้เชี่ยวชาญด้านที่เกี่ยวข้องกับ การออกแบบภายใน หรือสถาปัตยกรรม การจัดวางผังบริเวณ 
การจัดท าโมเดล สามมิติ และการจัดแสง เพ่ือการจ าลอง (3D Simulation) การเขียนโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับเทคโนโลยีความจริง
เสมือน (VR) หรือความเชี่ยวชาญอ่ืน ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
 

1. หน้าที่ของห้อง (Room Function)              
2. การเลือกเครื่องเรือน (Selecting Furniture) 
3. การจัดสมดุล (Sense of Balance)              
4. มุมมอง (Visual Appealing) 
5. ความไว้วางใจ (Personal Touch)               
6. การจัดแสง (Lighting Preference) 
7. การปรับเปลี่ยนพื้นที่ (Space Modification) 
 
ระดับเกณฑ์การให้คะแนน 
3 คะแนน หมายถึง    มีความสามารถวางเครื่องเรือนระดับเชื่อมโยงเครื่องเรือนกับพ้ืนที่ทั้งหมดของแบบจ าลอง 
2 คะแนน หมายถึง    มีความสามารถวางเครื่องเรือนระดับมีความสัมพันธ์ภายในพ้ืนที่ 
1 คะแนน หมายถึง    มีความสามารถวางเครื่องเรือนในระดับเบื้องต้น ตามทฤษฎีพ้ืนที่การจัดวางผังบริเวณ 
0 คะแนน หมายถึง    ไม่มีความสามารถในการวางเครื่องเรือน 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ 

อาจารย์ผู้สอน สามารถเก็บข้อมูลการเรียนรู้ของนักศึกษาได้ผ่านระบบเก็บข้อมูลกลุ่มเมฆ (Cloud Storage) ของโปรแกรม 
Unity และผู้เรียนสามารถเรียนรู้ทักษะการจัดเฟอร์นิเจอร์  ในการวางผังบริเวณได้ โดยใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือน สามารถ
ประเมินทักษะร่วมกันระหว่างผู้สอน และผู้เรียน ได้ในเวลาจริง (Real time) 
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เรื่อง การท าความเข้าใจกับนักศึกษาวัย Gen Z 
ผู้จัดท า 

นางสาวอารียา 
รุ่งเรืองพิพัฒน์ 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือศึกษาพฤติกรรมนักศึกษาวัยเจเนอเรชัน Z (Generation Z) 
2. ลดความขัดแย้งและสร้างความเข้าใจระหว่างบุคลากรทางการศึกษาและนักศึกษา 

บทสรุปองค์ความรู้ 
 เจเนอเรชัน Z คือ กลุ่มประชากรที่มีอายุตั้งแต่ 10 - 24 ปี เกิดระหว่างปี พ.ศ. 2538 - 2552 เติบโตมาพร้อมกับสิ่งอ านวย
ความสะดวกมากมายที่อยู่แวดล้อมรอบตัว มีความสามารถในการใช้เทคโนโลยีต่าง ๆ เรียนรู้ได้รวดเร็ว และอยู่กับสื่อดิจิทัลโดย
ก าเนิดใช้เวลาส่วนใหญ่อยู่บนโลกออนไลน์ เสพติดการใช้ Social Media และ เทคโนโลยี ซึ่งในประเทศไทยมีจ านวนประชากรกลุ่ม 
Gen Z ในส่วนใหญ่จะเป็นนักเรียน นักศึกษา อีกท้ังก าลังเข้าสู่วัยท างาน 
 จากงานวิจัยเรื่อง Personality Traits of Thai Gen Z Undergraduates: Challenges in the EFL Classroom? 
(Sriprom, Rungswang, Sukwitthayakul,& Chansri, 2019: p.170-172) โดยงานวิจัยชิ้นนี้ได้ศึกษาพฤติกรรมในชั้นเรียนของ
เด็กไทยในระดับปริญญาตรีซึ่งเป็นกลุ่ม เจเนอเรชัน Z ซึ่งสิ่งที่ท าให้เรารู้สึกประหลาดใจที่สุดจากผลของการวิจัย คือ พฤติกรรม
คล้อยตามผู้อ่ืนได้ง่าย ซึ่งเป็นพฤติกรรมที่โดดเด่นที่สุด พฤติกรรมเช่นนี้จะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงเมื่อเด็กอยู่ในชั้นเรียน ด้วย
พฤติกรรม เออออห่อหมกตาม ๆ ผู้น าในกลุ่ม เพ่ือหลีกเลี่ยงการปะทะ ไม่อยากโต้แย้งแข่งขัน พฤติกรรมเช่นนี้ไม่ใช่เรื่องของการที่
เด็กเป็นคนว่านอนสอนง่าย ประนีประนอม แต่แสดงถึงการขาดภาวะความเป็นผู้น า และขาดการแสดงความคิดเห็นในเชิง 
คิดวิเคราะห์ นอกจากนี ้ยังขาดในเรื่องของทักษะทางการสื่อสาร และทักษะทางสังคม ไม่ชอบการท างานเป็นทีม และชอบท าอะไร
คนเดียวมากกว่า อีกท้ังมีช่วงของความสนใจที่สั้นและจ ากัด เนื่องจากเติบโตมาในยุคที่เต็มไปด้วยข้อมูลที่มีอย่างมหาศาล การเลือก
ที่จะรับข้อมูลที่ตนเองสนใจและไม่สนใจ ก็เพียงแค่เลื่อนผ่านไปเท่านั้น อีกทั้งยังเคยชินกับการใช้ข้อความสั้น ๆ ใน Social Media 
และ Application ส าหรับการสื่อสาร Online 
 จากบทความข้างต้นทางคณะบริหารธุรกิจและอุตสาหกรรมบริการได้เล็งเห็นถึงความส าคัญในการลดความขัดแย้งและสร้าง
ความเข้าใจระหว่างบุคลากรทางการศึกษาท่ีอยู่ในกลุ่มเจเนอเรชัน X และ เจเนอเรชัน Y นักศึกษาที่อยู่ในกลุ่มเจเนอเรชัน Z ท าให้
เกิดช่องว่างระหว่างวัย จึงท าให้เกิดปัญหาที่จะส่งผลกระทบในการบริการนักศึกษาในด้านต่าง ๆ 

ตัวอย่างปัญหาที่พบ 
1. การแต่งกายท่ีไม่ถูกกฎระเบียบของมหาวิทยาลัย เช่น การท าสีผม 
2. การปฏิบัติตัวต่อบุคคลที่มีอายุมากกว่า 
3. ปัญหาด้านการสื่อสารและความเข้าใจ 
แนวทางทางการรับมือ 
1. สร้างความสัมพันธ์ที่ดีต่อนักศึกษา 
2. พยายามเข้าใจจิตใจและความต้องการของนักศึกษา 
3. ซักถามแรงจูงใจและรับฟังด้วยใจเป็นกลาง 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. ท าให้ทราบถึงพฤติกรรมนักศึกษาวัยเจเนอเรชัน Z 
2. ลดความขัดแย้งที่มีต่อนักศึกษากับบุคลากรทางการศึกษา 
3. มีความเข้าใจนักศึกษามากข้ึน 
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เรื่อง การตัดต่อวิดีโอโดยโปรแกรม VSDC Free Video Editor เพื่อน าไป 
       ประยุกต์ใช้ ในการท างาน 

ผู้จัดท า นางสาวชลธชิา บุญสาใจ 
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วัตถุประสงค์ เพ่ืออ านวยความสะดวกในงานผลิตสื่อประชาสัมพันธ์ หรือ จัดท าสื่อช่วยในการเรียนการสอนของคณะพัฒนาธุรกิจ
และอุตสาหกรรม  
บทสรุปองค์ความรู้  
         ในสถานการณ์ปัจจุบันสื่อวิดีโอเข้ามามีความส าคัญอย่างมากในการเรียนการสอนและการท างาน ท าให้ต้องมีการใช้
โปรแกรมตัดต่อวิดีโอเข้ามาช่วยในการท างาน ซึ่งมีโปรแกรมหลากหลายทั้งแบบฟรี และแบบให้ทดลองใช้งานที่จะติดลายน้ า 

โดยโปรแกรม VSDC Free Video Editor เป็นโปรแกรมตัดต่อทีมี่ฟังก์ชันการใช้งาน (ส าหรับโปรแกรมแบบฟรี) ที่ครบถ้วน 
และหลากหลาย สามารถรองรับไฟล์การท างานขนาดต่าง ๆ ได้ อีกทั้งยังสามารถเลือกประเภทของไฟล์วิดีโอว่าจะน าไปใช้แบบใด
เป็นพิเศษโดยไม่ต้องตั้งค่าเพ่ิมเติม มีลักษณะการท างานเป็นเเบบ Scene เลื่อนตามเวลาของวิดีโอ เเละมี Layer ล าดับขั้นใส่ไฟล์ที่
ต้องการได้ง่าย โปรแกรมนี้ยังสามารถอัปเกรดฟังก์ชันอ่ืน ๆ 
เข้ามาเพ่ิมได ้โดยมีวิธีการใช้งานเบื้องต้น ดังนี้ 
 

1. ดาวนโ์หลดและติดตั้งโปรแกรม VSDC Free Video Editor 
( http: / / www. videosoftdev. com/ free-video-editor/ 
download) 
2. เปิดโปรแกรมจะขึ้นหน้าต่าง (ภาพที่ 1) ให้คลิกเลือก 
New Project จะมีหน้าต่างให้ตั้งชื่อไฟล์จากนั้นคลิก Finish 
ซึ่งโปรแกรมจะตั้งค่ามาตรฐานมาให้แล้ว 

3. การน าเข้าวิดีโอ รูปภาพ เสียง และเอฟเฟกต์ต่าง ๆ ให้คลิกที่แถบเครื่องมือด้านซ้าย (ภาพที่ 2) และเลือกไฟล์ต่าง ๆ ที่ต้องการ 

โดยมีเครื่องมือที่ใช้หลัก ๆ ดังนี้ 1)   Add image น าเข้าภาพ 2)  Add sound น าเข้าเสียง  

3)   Add Video น าเข้าวิดีโอ และ 4)  Text เพ่ิมข้อความ โดยเครื่องมือต่าง ๆ สามารถตั้งค่าเพ่ิมเติมได้ตามต้องการ 

4. การตัดแยกวิดีโอ เลือกช่วงวิดีโอที่ต้องการโดยให้เส้นสีแดงอยู่ในจุดที่ต้องการ และใช้เครื่องมือ    Split into part ตัดแยก
วิดีโอ และท าการแยก Layer ออกมา 
เครื่องมือ Split into part นี้ยังสามารถ
ใช้กับไฟล์เสียงและรูปภาพได้เช่นกัน  
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ภาพที่ 1 หน้าต่างเมื่อเร่ิมโปรแกรม 

แถบเครื่องมือ 

 

ภาพที่ 2 หน้าต่างท างาน  

เครื่องมือตัดแยกวิดีโอ 

http://www.videosoftdev.com/free-video-editor/%20download
http://www.videosoftdev.com/free-video-editor/%20download
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วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

5. การปรับค่าอ่ืน ๆ เช่น การปิดเสียงวิดีโอ การเร่งความเร็ว การแยกเสียงจากไฟล์วิดีโอ
ต้นฉบับ ฯลฯ สามารถปรับได้ที่ Properties window ด้านขวาของโปรแกรม (ภาพที่ 3) 
6. การบันทึกไฟล์วิดีโอ ให้ไปที่แถบ Export project ซึ่งมีให้เลือกหลายรูปแบบตามแต่
ประเภทที่จะน าไปใช้งาน (ภาพที่ 4) สามารถเปลี่ยนชื่อและที่จัดเก็บได้ที่ตามต้องการที่ 
Change name และตั้งค่าวิดีโอเพ่ิมเติมได้ที่ Edit profile จากนั้นคลิก Export project 
และ continue ระยะเวลาในการ Export (ให้สีเขียวเต็มแถบ) จะขึ้นอยู่กับความละเอียด
ของวิดีโอที่ท า ถ้าไฟล์มีขนาดใหญ่จะใช้เวลานาน  

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ข้อดี : เป็นโปรแกรมตัดต่อวิดีโอฟรีที่ไม่ติดลายน้ า มีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย 
  สามารถเลือกอัปเกรดโปรแกรมได้  

ข้อด้อย : เนื่องจากโปรแกรมมีฟังก์ชันการใช้งานที่หลากหลาย จึงต้องใช้เวลาในการศึกษาและความคุ้นเคย 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ช่วยให้ผู้ที่ไม่มีพ้ืนฐานการตัดต่อวิดีโอสามารถใช้งานโปรแกรมได้เบื้องต้น  
2. สามารถสร้างวิดีโอเบื้องต้นออกมาได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

หมายเหตุ : ควรตรวจสอบสเปกของเครื่องคอมพิวเตอร์ก่อนลงโปรแกรม เพ่ือให้การท างานของโปรแกรมไม่มีปัญหา 
Minimum System Requirements (Operating Systems): Windows 2000 / 2003 / XP / Vista / 7 / 8 และล่าสุด 
Windows 10 
กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังท่ี 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 

ภาพที่ 4 หน้าต่าง Export project 

ภาพที่ 3 หน้าต่างProperties 

 

 





               
สรุปองค์ความรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
เหรียญประดับ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ เพ่ือสร้างเสริมกระบวนการเชื่อมโยงขั้นตอนการบริหารงบประมาณให้มีประสิทธิภาพ 
 
บทสรุปองค์ความรู้ มีความเข้าใจกระบวนการและเทคนิคในการบริหารงบประมาณ สามารถบริหารงบประมาณได้อย่างคุ้มค่าที่สุด 
 

 
 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
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สรุปองค์ความรู้ของวิทยาลัยเทคโนโลยีอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง บริหารจัดการงบประมาณอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า 

ผศ.ดร.สุภาภรณ์ 
เหรียญประดับ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ หน่วยงานระดับภาควิชาสามารถน าไปบริหารจัดการงบประมาณในรูปแบบที่เหมาะสมได้อย่างมีประสิทธิภาพ
และทันต่อสภาพการเปลี่ยนแปลงของสังคม 
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ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 





               
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วทิยาเขตระยอง) 

 

เรื่อง การบริหารจัดการคลังวัสดุวิศวกรรมวิถีใหม่ 
ผู้จัดท า นายณัฐวัฒน์ อภิวัฒนานุกูล 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
เพื่ออ านวยความสะดวกส าหรับผู้ที่ต้องการเข้าใช้บริการเบิกจ่ายวัสดุทางวิศวกรรม อาทิ นิสิต/นักศึกษา บุคลากรผู้ปฏิบัติงานสาย

วิชาการ สายปฏิบัติการ เป็นต้น โดยใช้เครื่องมือของ Google Sheets เข้ามาช่วยบริหารจัดการข้อมูลต่าง ๆ แบบ Real-Time ท าให้การ
เบิกจ่ายของท าได้อย่างรวดเร็ว และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาสรุปตามความต้องการของการใช้วัสดุทางวิศวกรรมจึงท าให้สามารถคาดคะเน
การเตรียมวัสดุให้เพียงพอต่อการใช้งานและมูลค่าที่จะเกิดขึ้นในอนาคต ทั้งนี้ผู้ที่เข้ามาใช้บริการยังสามารถตรวจสอบวัสดุทางวิศวกรรมและ
ตรวจสอบรายการที่เบิกได้ทุกที่ทุกเวลาอีกด้วย ซึ่งสามารถน าไปปฏิบัติได้จริงและไม่เสียค่าใช้จ่ายด้านโปรแกรม 
 

บทสรุปองค์ความรู้  
ปัจจุบันการจัดการบริหารข้อมูลแบบออนไลน์ทันท่วงที (Real Time Online) นับว่ามีความจ าเป็นอย่างยิ่งในการท างาน สามารถท า

ให้เข้าใจพฤติกรรมการใช้งาน และสามารถน าข้อมูลที่ได้มาวิเคราะห์ส าหรับคาดคะเนเหตุการณ์ในอนาคต และสามารถพัฒนา แก้ไขปัญหา
ที่เกิดขึ้น การจัดการข้อมูลแบบออนไลน์จ าเป็นต้องมีโปรแกรมที่มีค่าใช้จ่ายซึ่งมีราคาสูงและจ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการใช้โปรแกรมที่ใช้ 
โปรแกรมที่เก่ียวกับการจัดการข้อมูลที่เรามักจะคุ้นเคยและมีพื้นฐานการใช้งานคือ Microsoft Excel แต่การใช้โปรแกรม Microsoft Excel 
นั้นมีข้อจ ากัดการเข้าถึงแบบออนไลน์ ด้วยเหตุดังกล่าวทาง Google จึงได้พัฒนาโปรแกรม Google Sheets ขึ้นเพื่อที่จะเข้าถึงข้อมูลได้
แบบ Real Time อีกทั้งสามารถมี Editor ได้หลายคน และสามารถจ ากัดสิทธิ์การเข้าถึงท าให้มีความปลอดภัยในการปกป้องข้อมูล  ดังนั้น 
การเบิกจ่ายวัสดุทางวิศวกรรมนี้ จึงใช้โปรแกรม Google Sheets ร่วมกับเครื่องสแกนบาร์โค้ดและคิวอาร์โค้ดเข้ามามีบทบาทในการท า
ระบบบริหารจัดการโดยระบบที่ได้จัดท าขึ้นมีรายละเอียด 2 ส่วนหลัก ดังนี้ 

ส่วนที่ 1 : ส่วนของผู้ดูแลระบบ (เบื้องต้น) 
 

 
หมายเลข 1 : ส าหรับกรอกรหัสวัสดุที่อ่านได้จากเคร่ืองอ่าน Barcode – QR Code 
หมายเลข 2 : ส าหรับกรอกรหัสนักศึกษาที่อ่านได้จากเคร่ืองอ่าน Barcode – QR Code 
หมายเลข 3 : ส าหรับกรอกจ านวนที่ต้องการเบิกออกจากคลัง 
 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

1 2 3 5 4 



               
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์และเทคโนโลยี (วทิยาเขตระยอง) 

 

เรื่อง การบริหารจัดการคลังวัสดุวิศวกรรมวิถีใหม่ 
ผู้จัดท า นายณัฐวัฒน์ อภิวัฒนานุกูล 
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หมายเลข 4 : ส าหรับกรอกจ านวนที่ คืน/ช ารุด (หากคืนไม่ครบจ านวนจะขึ้นแถบสีแดง) 
หมายเลข 5 : ส าหรับเลือกประเภทบุคคลที่เข้ารับบริการ 

ส่วนที่ 2 : ส่วนของผู้ใช้ระบบ (เบื้องต้น) ภายในระบบ Sheets จะแบ่งเป็น 2 ส่วนย่อย คือ หน้าตรวจสอบรายการของที่ยืมและ 
หน้าตรวจสอบของที่มีในระบบ ซึ่งถูกแยกประเภทไว้  

 
ขั้นตอนการเข้าตรวจสอบ มีดังนี้ 
ขั้นตอนที่ 1 : เข้าสู่เว็บของคณะวิศวกรรมศาสตร์ https://eat.kmutnb.ac.th/2019/ จากนั้นเลือกไปที่หัวข้อเช็คอุปกรณ์ฝึกทาง

วิศวกรรม 
ขั้นตอนที่ 2 : เลือก Sheets ที่ต้องการ (อยู่ด้านล่างของหน้าต่าง) อาทิเช่น  

2.1 เลือกที่ Sheet ชื่อ “รายการที่ก าลังใช้หรือยังไม่คืน” จะแสดงข้อมูลรายการของที่เบิกแล้วยังไม่คืนพร้อมชื่อผู้เบิก
แสดงดังรูปด้านซ้ายมือ 

2.2 เลือกที่ Sheet อ่ืน ๆ จะแสดงข้อมูลของที่มีในคลังวัสดุโดยจะแบ่งตามประเภทของเครื่องมือนั้น ๆ ดังรูปด้าน
ขวามือ 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

ผู้ปฏิบัติงานสามารถใช้โปรแกรมในการออกแบบระบบบริหารจัดการได้มีประสิทธิภาพมากขึ้นรวดเร็วต่อการให้บริการและลดปัญหา
ของการเขียนชื่ออุปกรณ์ที่ไม่ตรงกันหรือไม่สามารถระบุชื่อรายการที่ผู้รับบริการต้องกรอกเอง อีกทั้งยังสามารถน าไฟล์ระบบที่สร้างดังกล่าว
ไปประยุกต์ใช้กับงานที่ใกล้เคียงได้รวมถึงการน าข้อมูลมาสรุปดูแนวโน้มของความต้องการในอนาคต เพื่อที่จะจัดเตรียมวัสดุให้ทันท่วงที 
 

หมายเหตุ 
1. ผู้ดูแลระบบเบิกจา่ย จะมสีิทธิ์ในการแก้ไขข้อมูลเพียงบุคคลเดียวเท่านัน้ 
2. ผู้เข้ารับบริการจะมีสิทธิ์ในการอ่านไฟล์เพียงเท่านั้น และจ าเป็นจะต้องใช้ e-mail ที่มหาวิทยาลัยออกให้เท่านั้น ตัวอย่างเช่น

nattawat@kmutnb.ac.th เป็นต้น 
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สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เรื่อง  “VLOOKUP” กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ผู้จัดท า นางสาวพัชรี  เกตุนิล 
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วัตถุประสงค์  เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการรายงานข้อมูลนักศึกษา 
 
บทสรุปองค์ความรู้ 

การพิมพ์สรุปรายงานข้อมูลนักศึกษา ได้แก่ รายชื่อนักศึกษาสมัครขอรับทุนการศึกษา รายชื่อนักศึกษาฝึกงาน รายชื่อ
นักศึกษาขอเปิดรายวิชาตกค้าง ขออนุมัติตัวนักศึกษาท าโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ เพ่ือจัดส่งรายชื่อเสนอภาควิชา/  
คณะวิศวกรรมศาสตร์ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องนั้น ผู้ปฏิบัติงานต้องท าการพิมพ์ข้อมูลนักศึกษาหลายคน อาจจะท าให้เกิด
ข้อผิดพลาดในการพิมพ์ผิดได้ ดังนั้นจึงได้น าสูตร “VLOOKUP” ของ Microsoft Excel มาใช้ในการท างาน เพ่ือเป็นการป้องกัน
ข้อผิดพลาดที่อาจจะเกิดจากการพิมพ์เลขรหัสประจ าตัวนักศึกษา ชื่อ-สกุล ของนักศึกษาผิดพลาด และเพ่ิมประสิทธิภาพ 
ในการท างานให้มีความถูกต้อง รวดเร็วขึ้น โดยเริ่มต้นให้ผู้ใช้งานท าการก าหนดค่าสูตรบรรทัดแรกเพียงครั้งเดียวให้ถูกต้อง 
จากนั้นท าการคัดลอกสูตรไปยังบรรทัดต่อไป ข้อมูลนักศึกษาก็จะปรากฏ และเมื่อจะต้องพิมพ์รายงานสรุปรายชื่อนักศึกษาใน
ลักษณะนี้อีกในครั้งต่อไป เพียงแค่คัดลอก Sheet ที่เคยก าหนดค่าสูตรไว้แล้วมาใช้ซ้ าได้เลย นอกจาก “VLOOKUP” จะช่วยใน
การพิมพ์รายชื่อนักศึกษาแล้ว ยังสามารถน าไปใช้งานกับข้อมูลที่มีคุณลักษณะใกล้เคียงกัน เช่น การพิมพ์รายงานข้อมูลทะเบียน
ครุภัณฑ์ประจ าป ีเป็นต้น 
ข้อตกลงเบื้องต้น 

การน าสูตร “VLOOKUP” ของ Microsoft Excel มาใช้ในการท างานนั้น สิ่งที่จ าเป็นต้องมีคือ ฐานข้อมูลที่เป็นไฟล์ Excel 
ซ่ึงลักษณะข้อมูลจะถูกจัดเก็บแยกประเภทไว้ในแต่ละ Column  
โครงสร้างการใช้งาน 
 
 

 
lookup_value       ค่าท่ีจะค้นหา 
table_array          ตารางฐานข้อมูลที่จะเข้าไปค้นหา 
col_index_num    ล าดับ Column ของข้อมูลในตารางฐานข้อมูลที่จะให้แสดงผล 
range_lookup       รูปแบบการ Lookup 

ข้อจ ากัด VLOOKUP 
Column ที่เก็บ “ค่าท่ีจะค้นหา” จะต้องอยู่ใน Column แรกของตารางเท่านั้น 

    Table_array ที่เก็บข้อมูล จะต้องจัดเรียงข้อมูล “ค่าท่ีจะค้นหา” จากน้อยไปมาก 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. การพิมพ์สรุปรายงานข้อมูลนักศึกษามีประสิทธิภาพเพ่ิมมากข้ึน 
2. งานพิมพ์เอกสารมีความถูกต้อง ใช้ระยะเวลาในการพิมพ์ลดลง และงานเสร็จเร็วขึ้น 
 

กิจกรรม  KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 

=VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) 
 

Clip VDO for VLOOKUP 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะวิศวกรรมศาสตร์ 

 

เรื่อง  “VLOOKUP” กับการเพิ่มประสิทธิภาพในการท างาน 
ผู้จัดท า นางสาวพัชรี  เกตุนิล 
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หมายเหตุ : ขั้นตอนการใช้สูตร VLOOKUP พิมพ์สรุปรายช่ือนักศึกษา 
 1. เปิดไฟล์ Excel สร้างแบบฟอร์มที่จะพิมพ์สรุปรายชื่อนักศึกษาที่ต้องการ และเปิดไฟล์ฐานข้อมูลรายชื่อนักศึกษา  

โดยจะเปิดให้เห็นพร้อมกันทั้ง 2 หน้าต่าง หรือจะเปิดแยกหน้าต่างกันก็ได้ 
 

  
 

 
 
 
 
 
 
 
 

2. วิธีการพิมพ์สูตรลงในช่องข้อมูลที่ต้องการโดยการก าหนดค่าตามโครงสร้างการใช้งาน 
    =VLOOKUP(lookup_value, table_array, col_index_num, [range_lookup]) 
 

ผลลัพธ์ lookup_value table_array col_index_num range_lookup 

(นาย/ 
น.ส.) 

เลื่อน Active cell ไปที่ช่องค าน าหน้าชื่อของ
นักศึกษาคนแรก จากนั้นพิมพ์ =VLOOKUP(  
แล้วเลื่อน Active cell ไปในช่องที่จะใส่ 
ค าค้นหาคือรหัสประจ าตัวในที่นี้คือเซลล์ B7 
แล้วพิมพ์เครื่องหมาย comma  

คลิก mouse ที่ไฟล์ฐานข้อมูล 
ในที่นี้ชื่อไฟล์ รายชื่อ นศ. All 
จ า ก นั้ น ก า ห น ด แ ถ บ ค ลุ ม 
column A  ถึง column E 
แล้วพิมพ์เครื่องหมาย comma  

ใส่หมายเลข column ที่
ต้องการให้ข้อความค าน าหน้า
ชื่อปรากฏ ในที่นี้คือ column 
2  โดยพิมพ์เลข 2 แล้วพิมพ์
เครื่องหมาย comma  

ในค าสั่ งนี้จะมีรูปแบบขึ้นมา 
ให้เลือก ในที่นี้ให้เลือกรูปแบบ 
FALSE ต ร ง กั บ เ ง่ื อ น ไ ข 
ทุกประการ จากนั้นกด Enter 

ชื่อ 

เลื่อน Active cell ไปที่ช่องชื่อของนักศึกษา
คนแรก จากนั้นพิมพ์ =VLOOKUP(  แล้วเลื่อน 
Active cell ไปในช่องที่จะใส่ค าค้นหาคือ รหัส
ประจ าตั ว ในที่ นี้ คื อ เ ซลล์  B7 แล้ วพิ มพ์
เครื่องหมาย comma  

คลิก mouse ที่ไฟล์ฐานข้อมูล 
ในที่นี้ชื่อไฟล์ รายชื่อ นศ. All 
จ า ก นั้ น ก า ห น ด แ ถ บ ค ลุ ม 
column A  ถึง column E 
แล้วพิมพ์เครื่องหมาย comma  

ใส่หมายเลข column ที่
ต้องการให้ข้อความชื่อปรากฏ
ในที่นี้คือ column 3 โดยพิมพ์
เลข 3 แล้วพิมพ์เครื่องหมาย 
comma  

ในค าสั่ งนี้จะมีรูปแบบขึ้นมา 
ให้เลือก ในที่นี้ให้เลือกรูปแบบ 
FALSE ต ร ง กั บ เ ง่ื อ น ไ ข 
ทุกประการ จากนั้นกด Enter 

สกุล 

เลื่อน Active cell ไปที่ช่องสกุลของนักศึกษา
คนแรก จากนั้นพิมพ์ =VLOOKUP(  แล้วเลื่อน 
Active cell ไปในช่องที่จะใส่ค าค้นหาคือ รหัส
ประจ าตั ว ในที่ นี้ คื อ เ ซลล์  B7 แล้ วพิ มพ์
เครื่องหมาย comma  

คลิก mouse ที่ไฟล์ฐานข้อมูล 
ในที่นี้ชื่อไฟล์ รายชื่อ นศ. All 
จ า ก นั้ น ก า ห น ด แ ถ บ ค ลุ ม 
column A  ถึง column E 
แล้วพิมพ์เครื่องหมาย comma  

ใส่หมายเลข column ที่
ต้องการให้ข้อความชื่อปรากฏ 
ในที่นี้คือ column 4 โดยพิมพ์
เลข 4 แล้วพิมพ์เครื่องหมาย 
comma 

ในค าสั่ งนี้จะมีรูปแบบขึ้นมา 
ให้เลือก ในที่นี้ให้เลือกรูปแบบ 
FALSE ต ร ง กั บ เ ง่ื อ น ไ ข ทุ ก
ประการ จากนั้นกด Enter 

สาขา 

เล่ือน Active cell ไปที่ช่องสาขาของนักศึกษา
คนแรก จากนั้นพิมพ์ =VLOOKUP(  แล้วเลื่อน 
Active cell ไปในช่องที่จะใส่ค าค้นหาคือ รหัส
ประจ าตั ว ในที่ นี้ คื อ เ ซลล์  B7 แล้ วพิ มพ์
เครื่องหมาย comma 

คลิก mouse ที่ไฟล์ฐานข้อมูล 
ในที่นี้ชื่อไฟล์ รายชื่อ นศ. All 
จ า ก นั้ น ก า ห น ด แ ถ บ ค ลุ ม 
column A  ถึง column E 
แล้วพิมพ์เครื่องหมาย comma  

ใส่หมายเลข column ที่
ต้องการให้ข้อความชื่อปรากฏ
ในที่นี้คือ column 5 โดยพิมพ์
เลข 5 แล้วพิมพ์เครื่องหมาย 
comma  

ในค าสั่ งนี้จะมีรูปแบบขึ้นมา 
ให้เลือก ในที่นี้ให้เลือกรูปแบบ 
FALSE ต ร ง กั บ เ ง่ื อ น ไ ข 
ทุกประการ จากนั้นกด Enter 
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วัตถุประสงค์ เพ่ือแนะน าการจัดการเรียนการสอนแบบในชั้นเรียนและ online ไปพร้อมกัน (HyFlex Classroom)  
 

บทสรุปองค์ความรู้  
                การแนะน าแนวทางในการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบของ HyFlex Classroom ที่มีการจัดการเรียนการสอนใน
แบบ online และในชั้นเรียนไปพร้อมๆ กัน  
 

        HyFlex Classroom  เป็นการจัดการเรียนการสอนที่เกิดขึ้นพร้อมกันทั้งในห้องเรียนและผ่านระบบ online โดยค าว่า 
HyFlex  มาจากค าว่า hybrid และ flexible โดยค าว่า hybrid ในที่นี้จะหมายถึงการเรียนแบบ 2 ระบบ นั่นคือ การเรียนในชั้น
เรียนและการเรียนในช่องทาง online  ดังนั้นเมื่อมารวมกับค าว่า flexible ที่แปลว่าความยืดหยุ่นแล้ว HyFlex Classroom               
จึงหมายถึงการเรียนแบบผสมผสานการเรียนในชั้นเรียนและการเรียนในช่องทาง online ไปพร้อมกันโดยมีความยืดหยุ่นให้                  
กับผู้เรียนท าให้ผู้เรียนสามารถเลือกช่องทางการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        ส าหรับช่องทางในการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom จะเกิดขึ้นในชั้นเรียนโดยมีผู้สอนและผู้เรียนจ านวนหนึ่ง               
ในขณะเดียวกันก็มีการถ่ายทอดเนื้อหาที่บรรยายในชั้นเรียนผ่านทางช่องทาง online เช่น Google Meet, Microsoft Teams 
หรือ Zoom ไปให้ผู้เรียนที่ไม่สามารถเข้ามานั่งเรียนในชั้นเรียนได้ในเวลาเดียวกัน  
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       อุปกรณ์และเทคโนโลยีต่าง ๆ ที่ใช้ในการเรียนการสอนแบบ HyFlex Classroom ในเบื้องต้นจะประกอบไปด้วย 
คอมพิวเตอร์ โปรเจคเตอร์ (ใช้ส าหรับแสดงเนื้อหาให้ผู้เรียนที่อยู่ในห้องเรียน) และสัญญาณอินเทอร์เน็ต เพ่ือเชื่อมต่อกับช่อง
ทางการสอน online โดยมีการใช้ค าสั่งการน าเสนอ (Screen sharing) เพ่ือถ่ายทอดเนื้อหาให้กับผู้เรียนที่อยู่ในช่องทาง online 
ทั้งนี้ผู้สอนอาจจะเพ่ิมอุปกรณ์อ่ืนๆ เข้ามา เช่น กล้อง Webcam เพ่ือให้ผู้เรียน online  ได้เห็นบรรยากาศในชั้นเรียนมากขึ้น 
 
 
      
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  ประโยชน์และข้อดีส าหรับผู้เรียน  ของการเรียนการสอนในรูปแบบนี้คือ ผู้เรียนมีทางเลือกในการเข้าเรียนที่สะดวกมากขึ้น 
(Learner choice) ผู้เรียนสามารถเลือกช่องทางในการเรียนที่เหมาะสมกับตนเองได้ อีกทั้งการเรียนการสอนในรูปแบบนี้ท าให้
ผู้เรียนที่อยู่ในชั้นเรียนและผู้เรียนที่อยู่ในช่องทาง online สามารถมีปฏิสัมพันธ์หรือท ากิจกรรมร่วมกัน ผลลัพธ์ของการเรียนรู้              
ที่เกิดขึ้นจะไม่ต่างกันไม่ว่าผู้เรียนจะอยู่ในช่องทางการเรียนแบบไหน (Equivalency)  
        นอกจากนี้ ผู้เรียนทั้งในชั้นเรียนและช่องทาง online สามารถย้อนกลับมาดูเนื้อหาที่ได้เคยเรียนไปแล้ว เนื่องจากว่าผู้สอน
สามารถบันทึกขณะที่ก าลังบรรยายเนื้อหาในชั้นเรียนไว้ได้ โดยใช้ค าสั่ง recording ที่มีอยู่ช่องทาง online ที่ใช้อยู่ (Reusability) 
และประเด็นสุดท้ายคือ การเข้าถึงได้ง่าย (Accessibility) การเรียนการสอนที่เกิดขึ้นจะมีการผ่านช่องทาง online ที่ทั้งผู้สอนและ
ผู้เรียนมีความคุ้นเคยอยู่แล้ว ดังนั้น การเข้าเรียนในทุกรูปแบบจึงไม่มีความซับซ้อน ผู้เ รียนสามารถเข้าถึงการเรียนได้สะดวกขึ้น                
อีกท้ังผู้เรียนยังมีโอกาสได้พัฒนาทักษะการใช้เทคโนโลยีที่จะเป็นประโยชน์ต่อไปในอนาคตด้วย 
 

ประโยชน์ที่ได้รับส าหรับอาจารย์ผู้สอน สามารถน าแนวความคิดในเรื่องของ HyFlex Classroom ไปประยุกต์ใช้ในการจัดการ
เรียนการสอน การใช้ช่องทาง online ควบคู่ไปกับการสอนในชั้นเรียน เพ่ือประโยชน์สูงสุดในการเรียนการสอน 
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เรื่อง การเรียนรู้แบบ Learning by Doing 
ผู้จัดท า นายชนะพล เลี้ยงถนอม 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 
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วัตถุประสงค์  
เทคโนโลยีและองค์ความรู้ใหม่ก าลังเปลี่ยนรูปแบบตลอดเวลาการศึกษาจึงเป็นรากฐานที่ส าคัญ  ดังนั้น การจัดการเรียน 

การสอนจึงไม่อาจเป็นรูปแบบเดิมได้ที่นั่งเรียนในห้องสี่เหลี่ยมและมีเก้าอ้ีเป็นแถว แต่การเรียนการสอนในยุคศตวรรษที่ 21 ควรมี
การน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ผ่านเทคโนโลยีที่ทันสมัย ผู้จัดท าจึงได้เล็งเห็นถึงแนวทางการเรียนการสอนผ่านเทคโนโลยีนี้ 
เพ่ือ 

1. เป็นการเรียนรู้ผ่านการปฏิบัติท าให้เกิดแนวคิดใหม่เกิดข้ึนระหว่างการเรียนรู้ในช่วงการปฏิบัติกิจกรรม   
2. กิจกรรมที่ปฏิบัติสามารถท าให้เกิดการเรียนรู้เข้าใจ รู้จักคิดแก้ปัญหาตลอดเวลา น าไปสู่ “คิดเปน็ ท าเป็น บริหารเป็น” 
3. เน้นการเรียนการสอนน าความรู้ที่ได้เรียนมาประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติกิจกรรม 

 
บทสรุปองค์ความรู้  

1. แนวทางการสอน 
1.1 เกิดการเรียนรู้ระบบการผลิตในอุตสาหกรรมผ่านตัวแบบจ าลองการผลิตแบบอัตโนมัติ ซึ่งในปัจจุบันเป็นที่นิยมใน

ภาคอุตสาหกรรมการผลิต 
1.2 ได้เรียนรู้การท างานของหุ่นยนต์แขนกลและระบบ AI (Artificial Intelligence) ที่เป็นส่วนส าคัญของภาคการผลิต

และการด าเนินธุรกิจในปัจจุบันและอนาคต 
1.3 สามารถออกแบบระบบการผลิตตามเนื้อหาและบทเรียนที่ได้ศึกษามา ท าให้นักศึกษาสมัยใหม่จึงกลายเป็นทั้งนักคิด

และนักปฏิบัติ 
2. แนวทางด้านการใช้เทคโนโลยี 

2.1 สามารถป้อนข้อมูลลงในโปรแกรมเพ่ือสั่งงานให้หุ่นยนต์แขนกลท างานตามที่ต้องการได้ 
2.2 เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีการตรวจสอบสินค้าผ่านเครื่องเอกซเรย์และวิเคราะห์คุณภาพของชิ้นงานได้ 
2.3 สามารถน าเสนอแนวทางการปรับปรุงระบบการผลิตให้มีประสิทธิภาพที่ดี โดยน าความรู้ที่ได้ในห้องเรียนมา

ประยุกต์ใช้ 
3. แนวทางในการบริหารจัดการธุรกิจ 

3.1 สามารถคิดค านวณหาต้นทุนในการผลิต  
3.2 สามารถวางแผนทรัพยากรที่ใช้ในการด าเนินงานให้เหมาะสม 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. ท าให้เข้าใจระบบการผลิตในภาคอุตสาหกรรม และสามารถวางแผนการใช้ทรัพยากรให้เหมาะสมและเกิดประสิทธิภาพ 
2. เกิดการเรียนรู้เทคโนโลยีการท างานโปรแกรมท่ีใช้ควบคุมหุ่นยนต์และตรวจสอบชิ้นงานที่ไม่ถูกต้อง 
3. นักศึกษามีค าถามเกี่ยวกับกิจกรรมที่ได้ลงปฏิบัติ และเกิดแนวคิดใหม่ในการวางแผนกลยุทธ์ในการผลิต 
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สรุปองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง การพัฒนารถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ผู้จัดท า 

นายสุพร หนูคง และ 
ผศ.ดร.ธณัฏฐ์ยศ สมใจ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 
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วัตถุประสงค์ 

1. เพื่อพัฒนารถเข็นถาดอาหารต้นแบบส าหรับล าเลียงถาดอาหารผู้ป่วยในโรงพยาบาล 
2. การน าองคค์วามรู้ทางวิชาการในการพัฒนารถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าไปสู่งานบริการวิชาการให้โรงพยาบาล 

บทสรุปองค์ความรู้ 
สืบเนื่องจากโรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร และคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรมได้ท าความร่วมมือต่อกันในด้าน

งานวิจัย และการให้บริการทางวิชาการ จึงน าไปสู่การท าวิจัยในการพัฒนารถเข็นถาดอาหารขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อช่วยเพิ่ม
ประสิทธิภาพในการท างานของเจ้าหน้าท่ีในโรงพยาบาล เน่ืองด้วยโรงพยาบาลถือเป็นสถานที่ท่ีมีความส าคัญระดับต้น ๆ ในการรักษาโรค
และช่วยเหลือชีวิตผู้คน ในแต่ละวันจะมีผู้ป่วยจ านวนมากท่ีเข้ามารักษาตัวในโรงพยาบาล ผู้ป่วยบางส่วนต้องนอนพั กรักษาตัวท่ี
โรงพยาบาลและได้รับการดูแลในด้านการรักษาพยาบาลและการจัดหาอาหารตลอดจนกว่าจะสิ้นสุดการรักษา ในแต่ละวันผู้ป่วยท่ีนอน
พักรักษาจะได้รับอาหารครบท้ัง 3 มื้อ เนื่องจากผู้ป่วยมีจ านวนมากการล าเลียงอาหารจึงเป็นงานที่ค่อนข้างหนักส าหรับผู้เข็นรถส่งอาหาร 
น้ าหนกัถาดอาหารพร้อมรถมีน้ าหนักรวมทั้งหมดอยู่ท่ีประมาณ 307 กิโลกรัม เส้นทางท่ีรถเข็นผ่านนั้นเป็นพื้นคอนกรีตท่ีมีผิวเรียบและมี
บางพื้นท่ีลักษณะเป็นทางลาดเอียงเนื่องจากเป็นรอยต่อระหว่างตึก ท าให้ต้องออกแรงมากในการเข็นรถขึ้นทางลาดเอียง จากปัญหาท่ีพบ
ได้มีแนวคิดท่ีจะพัฒนารถเข็นถาดอาหารแบบเดิมท่ีใช้คนเข็นปรับปรุงให้มีระบบส่งก าลังท่ีมีการใช้มอเตอร์ไฟฟ้าและใช้แบตเตอรี่เป็น
แหล่งจ่ายพลังงาน เพื่อช่วยผ่อนแรงให้กับพนักงานเข็นรถส่งถาดอาหาร และยังช่วยพนักงานลดเวลาในการเข็นรถส่งอาหารให้กับผู้ป่วย 
รวมถึงการช่วยให้รักษาสุขภาพของพนักงาน 

จากงานวิจัยดังกล่าวน าไปสู่ความร่วมมือกับโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ ในด้านการให้บริการวิชาการเพื่อการพัฒนารถเข็นขับเคลื่อน
ด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า เพื่อการขนย้ายเครื่องมือแพทย์ภายในโรงพยาบาล เนื่องจากการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแพทย์จ าเป็นต้องใช้รถเข็นไปส่ง
เครื่องมือแต่ละแผนกทางที่จะใช้ในการขนส่งเครื่องมือส่วนใหญ่เป็นทางลาดขึ้นอาคารท่ีมีความชันมาก ในการเคลื่อนย้ายเครื่องมือแต่ละ
ครั้งต้องใช้เจ้าหน้าท่ีจ านวน 1 คน ท าให้ไม่สามารถเข็นขึ้นทางลาดท่ีมีความชันมากคนเดียวได้ โดยอัตราการเข็นรถเครื่องมือ แพทย์ขึ้น
ทางลาด 3 ครั้งต่อวัน จึงท าให้มีผลเสียต่อสุขภาพร่างกายของเจ้าหน้าท่ีผู้รับผิดชอบและสิ้นเปลืองเวลาในการเข็นรถ ในการพัฒนาระบบ
ขับเคลื่อนรถเข็นไฟฟ้าส าหรับการขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์รับมอบรถเข็นส าหรับขนย้ายเครื่องมือทางการแพทย์ท่ีอยู่ในสภาพ
พร้อมใช้งานจากโรงพยาบาลศรีมหาโพธิ จ านวน 2 คัน เพื่อน ามาดัดแปลงเพื่อติดต้ังระบบขับเคลื่อนมอเตอร์ไฟฟ้า ท้ังนี้จากความร่วมมือ
กับท้ัง 2 โรงพยาบาลเป็นการน าองค์ความรู้ด้านการวิจัยไปสู่การให้บริการวิชาการ และเป็นการช่วยลดค่าใช้จ่ายให้กับทางโรงพยาบาลใน
การจัดหารถเข็นมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับการขนย้ายสิ่งของต่าง ๆ ภายในโรงพยาบาล 
แนวทางในการด าเนินการ 

ขั้นตอนการด าเนินงานได้มีการค านวณเพื่อหาขนาดและอุปกรณ์ให้เหมาะสมกับการใช้งานเพื่อให้น้ าหนักบรรทุกของรถเข็นและ
อุปกรณ์ประกอบพร้อมท้ังสามารถเคลื่อนที่ในพื้นท่ีท่ีมีความชันและลาดเอียงได้ และท าการเขียนแบบและสร้างโครงสร้างระบบขับเคลื่อน
เสร็จแล้วท าการสร้างและติดต้ังอุปกรณ์ส าหรับขับเคลื่อน แหล่งจ่ายพลังงาน และระบบควบคุมการขับเคลื่อนให้กับรถเข็น และท าการ
ทดสอบการท างานของรถเปล่า และแบบรับน้ าหนัก จากนั้นได้ท าการทดสอบการท างานจริง และทดสอบการใช้งานในสถานท่ีปฏิบัติงาน
จริง และท าการเก็บข้อมูลการใช้งานและปัญหาท่ีเกิดจากการใช้งานจริง มาท าการวิเคราะห์ ปรับปรุง และท าการแก้ปัญหาให้กับทาง
โรงพยาบาล 

 

กิจกรรมKM Sharing Day คร้ังท่ี 8“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 



 
สรุปองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีและการจัดการอุตสาหกรรม 

 

เรื่อง การพัฒนารถเข็นขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า 
ผู้จัดท า นายสุพร หนูคง และ 

ผศ.ดร.ธณัฏฐ์ยศ สมใจ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้   ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัยเทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

     
1) รถเข็นแบบใช้พนักงานเข็น 2) การออกแบบและติดตั้ง 

ระบบขับเคลื่อน 
3) การติดตั้งระบบขับเคลื่อนให้กับ

รถเข็นถาดอาหาร และรถเข็น
เครื่องมือแพทย ์

4) การทดสอบใช้งานจริง 
ณ โรงพยาบาล 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

1. ได้รถเข็นถาดอาหารขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้าส าหรับใช้ในโรงพยาบาล 
2. เพื่อช่วยผ่อนแรงและช่วยในด้านสุขภาพของผู้ปฏิบัติงานกับรถเข็น 
3. เป็นการสร้างความร่วมมือท้ังในด้านวิชาการและบริการวิชาการให้กับหน่วยงานภายนอก 

 

ภาพบรรยากาศการส่งมอบรถเข็นถาดอาหารขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ณ โรงพยาบาลเจ้าพระยาอภัยภูเบศร 
 
 

 
ภาพ 

 
 
 
 
 

บรรยากาศการส่งมอบรถเข็นเครื่องมือแพทย์ขับเคลื่อนด้วยมอเตอร์ไฟฟ้า ณ โรงพยาบาลศรีมหาโพธ ิ

กิจกรรมKM Sharing Day คร้ังท่ี 8“องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 





 
สรุปองค์ความรู้ของคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรม  

 

เรื่อง   การสอนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ด้วยรูปแบบห้องเรียน 
         กลับด้าน (Flipped Classroom) ตามชีวิตวิถีใหม่ (New Normal)  
         ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส COVID 19 

ผู้จัดท า อาจารย์ภาณุวัฒน์  สรนันต์ศรี 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 

วัตถุประสงค์ เพ่ือจัดการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 
COVID 19 ให้ผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้ของผู้เรียนเทียบเท่ากับการเรียนการสอนในช่วงสถานการณ์ปกต ิ

บทสรุปองค์ความรู้ จากการแก้ปัญหาการเรียนการสอนวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ในช่วงสถานการณ์โรคระบาด
โคโรนาไวรัส COVID 19 นั้น จึงได้บทสรุปเป็นองค์ความรู้คือ เทคนิควิธีการสอนวิชาเขียนแบบด้วย
คอมพิวเตอร์ (CAD) หรือวิชาอ่ืนๆ ที่มีลักษณะเป็นวิชาปฏิบัติด้วยคอมพิวเตอร์ โดยใช้ รูปแบบห้องเรียน
กลับด้าน (Flipped Classroom) มีข้ันตอนดังนี้ 

1. แนะน าบทเรียน คือ ผู้สอนแนะน าบทเรียนของสัปดาห์นั้นผ่านช่องทางออนไลน์  และชี้แจง
รายเอียดสื่อการเรียนในรูปแบบคลิป Video ที่ผู้สอนได้จัดท าไว้ ซึ่งผู้ เรียนจะใช้ใน
การศึกษาด้วยตนเอง พร้อมทั้งมอบหมายแบบฝึกหัดเพ่ือให้ผู้เรียนได้มีโอกาสฝึกฝนเพิ่มเติม 

 
2. ศึกษาด้วยตนเอง คือ ผู้เรียนไปศึกษาด้วยตนเองจากสื่อการเรียนรูปแบบคลิป Video ที่

ผู้สอนมอบหมายให้ในช่วงเวลา 1 สัปดาห์ ซึ่งผู้เรียนสามารถออกแบบช่วงเวลาการศึกษา
ด้วยตนเองได้อย่างอิสระ และผู้สอนต้องเปิดช่องทางการติดต่อออนไลน์กับผู้เรียน ผ่าน 
Google Classroom เพ่ือให้ผู้เรียนสามารถสอบถามข้อสงสัยขณะทีศ่ึกษาด้วยตนเองได้ 

 
3. สอบถามและแลกเปลี่ยน คือ ผู้สอนจัดให้มีการสอบถามและแลกเปลี่ยนกับผู้เรียนผ่าน

ช่องทางออนไลน์โดยใช้แบบฝึกหัดพิเศษในบทเรียนของสัปดาห์นั้น รวมถึงเปิดโอกาสให้
ผู้เรียนไดส้อบถามข้อสงสัยต่าง ๆ จากการศึกษาด้วยตนเองในช่วงเวลา 1 สัปดาห์  

 
4. สอบย่อย (Quiz) คือ ผู้สอนจัดให้มีการสอบย่อย (Quiz) ผ่านช่องทางออนไลน์ โดยการสอบ 

อาจจะใช้เวลา 15 - 20 นาที เพ่ือวัดผลสัมฤทธิ์ของผู้เรียนในสัปดาห์นั้น โดยข้อสอบย่อย 
(Quiz) อาจจะน ามาจากแบบฝึกหัดในสัปดาห์นั้น 
- ผู้เรียนที่ท าได้  จะได้รับคะแนนสอบย่อยเพ่ือเป็นการเสริมแรงให้กับผู้เรียนในการเรียน 
- ผู้เรียนที่ท าไม่ได้  จะแนะน าให้กลับไปศึกษาเพ่ิมเติมจากสื่อการเรียนในรูปแบบคลิป 

Video ของสัปดาห์นั้น 

ข้อควรระวัง   -  ผู้เรียนทุกคนในวิชานั้นจะต้องมีคอมพิวเตอร์และอินเทอร์เน็ต 
-  โปรแกรมสอนออนไลน์ที่ใช้ส าหรับการจัดสอบย่อย (Quiz) รูปแบบออนไลน์นั้น จะต้องอนุญาตให้ผู้เรียน 

สามารถแชร์หน้าจอตนเองได้พร้อม ๆ กันให้ผู้สอนไดเ้ห็น เพ่ือป้องกันการทุจริต เช่น โปรแกรม Zoom 

ประโยชน์ที่ได้รับ ผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในวิชาเขียนแบบด้วยคอมพิวเตอร์ (CAD) ในช่วงสถานการณ์โรคระบาดโคโรนาไวรัส 
COVID 19 จะมีผลสัมฤทธิ์ทางการเรียนรู้เทียบเท่ากับผู้เรียนที่ลงทะเบียนเรียนในช่วงสถานการณ์ปกต ิ

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังท่ี 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนินการจัดการความรู้มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 





               
สรุปองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัย 

 

เรื่อง ทัศนคติที่ดีในการให้บริการนักศึกษา 
ผู้จัดท า นางสาวชิดชญา แซ่ลิ้ว 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์     เพ่ือเพ่ิมประสิทธิภาพในการให้บริการ 
 
บทสรุปองค์ความรู้  
     การให้บริการนักศึกษา ประกอบไปด้วย 

1. การบริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้มเต็มใจให้บริการอย่างเต็มที่ด้วยใจ 
2. ขั้นตอนการให้บริการเรื่องการยื่นค าร้องที่ถูกต้อง 

2.1 การเสนอโครงการวิทยานิพนธ์ ใช้ค าร้อง บ.001+บ.020 
2.2 การสอบหัววิทยานิพนธ์ ใช้ค าร้อง บ.003+บ.021 
2.3 การสอบก้าวหน้าวิทยานิพนธ์ ใช้ค าร้อง บ.004+บ.021+Transcript ฉบับตรวจสอบ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ  
 การให้บริการที่มีประสิทธิมากยิ่งขึ้น 
 
หมายเหตุ  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/1 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 

ให้บริการด้วยใบหน้ายิ้มแย้ม

ให้ข้อมูลถูกต้อง ตรงประเดน็ 

ย่ืนค าร้อง 

สอบหัวข้อ 

ใช้ค าร้อง  

บ.001+บ.020 

สอบก้าวหน้า 

ใช้ค าร้อง  

บ.003+บ.021 

สอบป้องกนั 

ใช้ค าร้อง  

บ.004+บ.021+ 

Transcript 





               
สรุปองค์ความรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ 

 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านการศึกษาดูงาน 
ผู้จัดท า นางสาวศุลิฎา อินทรวิเชียร และ 

นางสาวปาริฉัตร หนูขวัญ 
วันที่

น าเสนอ 
21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ : เพื่อเป็นแนวทางในการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ รวมถึงเป็นแนวทางในการพัฒนานักศึกษาทั้งใน
ด้านความรู้เกี่ยวกับสาขาวิชา เพิ่มพูนทักษะทางภาษาและทักษะในการท างานเป็นทีม อีกทั้งการสรุปองค์ความรู้ในหัวข้อเรื่อง การจัดการเรียน 
การสอนผ่านการศึกษาดูงานเพื่อเป็นแนวทางในการจัดการต่อยอดโครงการที่จัดขึ้น ให้นักศึกษามีส่วนร่วมในกิจกรรมและได้ผลงานเพิ่มเติมเพื่อการ
ประชาสัมพันธ์เชิงรุกของหน่วยงานอีกด้วย 
 

บทสรุปองค์ความรู้ : การด าเนินการจัดการเรียนการสอนของวิทยาลัยนานาชาติ เน้นการผลิตบัณฑิตที่คิดเป็น ท าเป็น ตามแนวทางของการ 
จัดการศึกษาแบบ KMUTNB (ไทย - เยอรมัน) มีทักษะทางภาษาอังกฤษในการสื่อสาร มีทักษะในการท างานเป็นทีม พร้อมทั้งเพิ่มพูนประสบการณ์ให้
นักศึกษาโดยการด าเนินการเรียนการสอนในสถานที่ประกอบการจริงผ่านการศึกษาดูงาน โดยวิทยาลัยนานาชาติได้ด าเนินการจัดการเรียนการสอน
ผ่านโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศ จากนั้นวิทยาลัยนานาชาติได้จัดประกวดวีดิทัศน์เพื่อให้นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์จากการศึกษา 
ดูงานมาท าเป็นผลงานของนักศึกษาและเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติอีกทางหนึ่ง โดยขั้นตอนการด าเนินการมีดังต่อไปนี้ 

1. จัดท าแบบเสนอโครงการและอนุมัติโครงการ : โดยในการด าเนินข้ันตอนน้ีทางวิทยาลัยจะเป็นผู้ดูแลในภาพรวม เช่น การก าหนดวันเวลาใน
การจัดโครงการ, การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างประเทศและผู้เชี่ยวชาญในต่างประเทศที่เป็นผู้เช่ียวชาญของสาขาการค้าระหว่าง
ประเทศและธุรกิจโลจิสติกส์, การเดินทางในต่างประเทศ, การจองที่พัก เป็นต้น โดยก าหนดค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยี
พระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่ายในการเดินทางต่างประเทศ และประกาศฯ  อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 
ในส่วนของนักศึกษาจะได้ทักษะในการบริหารจัดการตนเองและการท างานเป็นทีม อาทิเช่น การรวบรวมค่าที่พัก, การแบ่งกลุ่มในการ 
นั่งยานพาหนะต่าง ๆ ทั้งระหว่างการศึกษาดูงานและการเดินทางไปและกลับ 
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สรุปองค์ความรู้ของวิทยาลัยนานาชาติ 

 

เรื่อง การจัดการเรียนการสอนผ่านการศึกษาดูงาน 
ผู้จัดท า นางสาวศุลิฎา อินทรวิเชียร และ 

นางสาวปาริฉัตร หนูขวัญ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

2. ด าเนินโครงการ : เป็นขั้นตอนที่อยู่ระหว่างการด าเนินโครงการ โดยก าหนดให้นักศึกษาน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้ตลอดการศึกษา 
ดูงานจัดท าเป็นวีดทิัศน์เพื่อใช้เป็นหนึ่งในผลงานการประชาสัมพันธ์เชิงรุกของวิทยาลัยนานาชาติ และในขั้นตอนนี้นักศึกษาจะได้รับความรู้
จากผู้เช่ียวชาญพิเศษเฉพาะสาขาจากมหาวิทยาลัยช้ันน าในต่างประเทศ อีกทั้งยังเป็นโอกาสในการแสวงหาความร่วมมือทางวิชาการ 
ในระดับนานาชาติกับมหาวิทยาลัยชั้นน าในต่างประเทศอีกด้วย 
 

      
 

3. การปิดโครงการ : ภายหลังจากเสร็จสิ้นโครงการศึกษาดูงานในต่างประเทศแล้ว วิทยาลัยนานาชาติจะต้องปิดโครงการศึกษาดูงานใน
ต่างประเทศโดยเบิกค่าใช้จ่ายตามประกาศมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายค่าใช้จ่าย
ในการเดินทางต่างประเทศ และประกาศฯ อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง  

4. การประกวดวีดิทัศน์ : นักศึกษาจะต้องน าความรู้และประสบการณ์ที่ได้รับจากการศึกษาดูงานสรุปเป็นวีดิทัศน์ให้แก่วิทยาลัยนานาชาติ
ต่อไป โดยผลงานของนักศึกษาจะน าไปจัดแสดงผ่านช่องทางออนไลน์ต่าง ๆ เพื่อเป็นการประชาสัมพันธ์วิทยาลัยนานาชาติต่อไป  
 

  
 

ประโยชน์ที่ได้รับ : ผู้ปฏิบัติงานสามารถด าเนินการจัดการเรียนการสอนผ่านโครงการศึกษาดูงานได้และนักศึกษาได้ทักษะเพิ่มเติมในด้านต่าง  ๆ 
หน่วยงานได้แนวทางในการด าเนินการจัดการเรียนการสอนและการผลงานเพื่อการประชาสัมพันธ์ 
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สรุปองค์ความรู้ของส านักคอมพิวเตอร์และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

 

เรื่อง          !! พิมพ์ผิด !! สลับภาษาทันทีด้วย RightLang                                .   
ผู้จัดท า 

นายเตมีย์ ช่วยชูวงศ์ 
นักวิชาการคอมพิวเตอร์ 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้ ❑ ด้านการเรียนการสอน ❑ ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม ❑ ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์     เพ่ือเปลี่ยนภาษาให้ถูกต้องเวลาพิมพ์ผิด โดยไม่ต้องท าการลบแล้วพิมพ์ใหม่                                                 .                                              
. 
บทสรุปองค์ความรู้    “ลืมเปลี่ยนภาษา นั่งพิมพ์ไปซะนาน แต่ลืมเปลี่ยนภาษาซะได้ ต้องเริ่มพิมพ์ใหม่หมดทั้งประโยค ถ้ามัน
เปลี่ยนภาษาให้เองก็คงจะดี” ใครที่เคยคิดแบบนี้ความฝันของท่านเป็นจริงแล้วครับ ขอแนะน าให้รู้จักกับ “RightLang” โปรแกรม
เปลี่ยนภาษาอัตโนมัติ โปรแกรมที่ใช้สลับภาษาให้เราอัตโนมัติเวลาที่เราลืมเปลี่ยนภาษา เช่น เราพิมพ์ค าว่า “การท างาน” แต่เรา
ลืมเปลี่ยนภาษา เราจะได้ข้อความแบบนี้ “dkime’ko” โปรแกรม RightLang จะแปลงเป็นค าว่า “การท างาน” ให้อัตโนมัต ิ
  
ขั้นตอนการใช้งาน 
1. Download โปรแกรมนี้ได้ที่ http://www.rightlang.com/          5. กรณีที่ RightLang ไม่สลับภาษาอัตโนมัติ เราสามารถคลุมค านั้น 
              แล้วกด Shift + Caps Lock เพ่ือสลับภาษาได้  
2. ท าการติดตั้งโปรแกรม เมื่อเสร็จแล้วโปรแกรมจะเริ่มท างาน 
โดยอัตโนมัติ สังเกตได้จากมีโลโก้         ที่ Taskbar มุมขวาล่าง 
 
3. เมื่อเราต้องการพิมพ์ค าว่า “สวัสดี” แต่ลืมเปลี่ยนภาษาจะได้ 
ข้อความตามนี้ “l;ylfu” ซึ่งโปรแกรม RightLang จะเปลี่ยนเป็น 
ค าว่า “สวัสดี” ใหโ้ดยอัตโนมัติ จะมีข้อความแจ้งขึ้นมาดังภาพ 
 
 
 
              6. ทั้งนี้ยังสามารถปรับแต่งตั้งค่าต่างๆ ได้ดังภาพ 
 
 
4. กรณีท่ี RightLang สลับภาษาอัตโนมัติ แต่เราไม่ต้องการ  
สามารถกด Shift + Backspace เพ่ือยกเลิกการเปลี่ยนภาษาได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ   สามารถเปลี่ยนภาษาให้ถูกต้องเวลาพิมพ์ผิดได้โดยอัตโนมัติ 
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http://www.rightlang.com/




 
สรุปองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

 

เรื่อง เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
ผู้จัดท า นายภูดิท เครือวัลย์ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
       เพ่ือเป็นการประชาสัมพันธ์ให้บุคลากร และนักศึกษาภายในมหาวิทยาลัย รวมถึงบุคคลทั่วไป ได้รับทราบและเข้าใจเกี่ยวกับ
การเข้าถึงและใช้งานเว็บไซต์ใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
 
บทสรุปองค์ความรู้  
 

       การเข้าสู่เว็บไซต์ใหม่ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีข้ันตอนดังนี้ 
       • เปิด Web Browser ขึ้นมา (Google Chrome, Firefox, Internet Explorer etc.) 
       • พิมพ์ในช่องค้นหาลงไปว่า “itd.kmutnb.ac.th” 

 

 

       การใช้งานเว็บไซต์ใหม่ในเบื้องต้นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล มีลักษณะ ดังนี้ 
       • ส่วนของหน้าหลัก หรือ หน้าแรก ประกอบไปด้วย 

          - แบนเนอร์ข่าวสาร 
          - เมนูประเภทข่าวสารทั้ง 6 ประเภท 
          - เมนูหลักสูตร ในระดับชั้น ปริญญาตรี ปริญญาโท และปริญญาเอก 
          - เมนูภาควิชาต่าง ๆ 
          - เมนูสมัครเรียนออนไลน์ 
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สรุปองค์ความรู้ของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 

 

เรื่อง เว็บไซต์คณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
ผู้จัดท า นายภูดิท เครือวัลย์ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

       • ส่วนของเมนูหลัก ประกอบด้วย 

          - หน้าหลัก 
          - ข่าว 
          - บุคลากร 
          - ตารางเวลา 
          - หลักสูตร 
          - เกี่ยวกับคณะ 
          - การเข้าศึกษา 
          - งานวิจัย 
          - งานบริการวิชาการ 

 
       • ส่วนของ Header ประกอบด้วย 

          - โลโก้คณะ 
          - เมนูเข้าสู่ระบบ 
          - เมนู e-Service 
          - เมนูที่ใช้บ่อย 
          - เมนูสมัครเรียนออนไลน์ 

 
       • ส่วนของ Footer ประกอบด้วย 

          - ช่องทางการติดต่อ 
          - SAR (Self Assessment Report) 
          - เว็บไซต์ที่เก่ียวข้อง 
          - ปฏิทิน 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
      เป็นประโยชน์ต่อบุคลากร และนักศึกษา ทั้งภายในและภายนอกส่วนงาน ที่ต้องการเข้ามาติดต่อกับบุคลากรภายในคณะ และ
ช่วยอ านวยความสะดวกในการเข้าถึงข้อมูลต่าง ๆ ได้อย่างรวดเร็ว รวมถึงบุคคลทั่วไปที่ต้องการข้อมูลประกอบการตัดสินใจใน
การศึกษาต่อในแต่ระดับชั้นของคณะเทคโนโลยีสารสนเทศและนวัตกรรมดิจิทัล 
 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 2/2 
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สรุปองค์ความรู้ของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

 

เรื่อง  เทคนิคการเปลี่ยนฉากหลังการบันทึกวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio 
ผู้จัดท า นายจักรพรรด์ิ มีเหลือ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  เพ่ือลบและเปลี่ยนฉากหลังในงานวีดิทัศน์ (Green Screen) ท าให้น่าสนใจยิ่งขึ้น 
 
บทสรุปองค์ความรู้ ในการถ่ายท าวีดิทัศน์ให้สวยงามน่าสนใจ ฉากหน้าและฉากหลังก็จะต้องมีความสวยงามและน่าสนใจเช่นกัน 
แต่ถ้าเราไม่สามารถออกไปถ่ายท าในบางสถานที่ที่จะใช้เป็นฉากหลังได้ เราสามารถใช้วิธีการลบและเปลี่ยนฉากหลังของวีดิทัศน์ 
(Green Screen) ได้ โดยใช้เครื่องมือที่มีชื่อว่า Chroma Key ในโปรแกรม OBS Studio ซึ่งเป็นโปรแกรมส าเร็จรูป ประเภท 
Freeware โดยสามารถลบฉากหลังของวีดิทัศน์และเปลี่ยนฉากหลังเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวได้ตามต้องการ  ท าให้งาน
วีดิทัศน์ของเราสวยงามและน่าสนใจยิ่งขึ้น 

 

 

 

 
1. เปิดโปรแกรมและคลิกเลือกที่ปุ่ม +  
2. คลิกเลือกท่ี Media Source 

                 
 

3. ตั้งชื่อ Source ตามต้องการ > คลิกเลือกที่ OK 
4. คลิกเลือกท่ีปุ่ม Browse จากนั้นเลือกไฟล์วีดิทัศน์ที่ต้องการตัดฉากหลังออก 
5. คลิกเลือกท่ีปุ่ม OK 

             

6. คลิกเลือกท่ี Filters  
7. คลิกเลือกท่ี Chroma Key เพ่ือท าการตัดฉากหลังสีเขียวของวีดิทัศน์ออก 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
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สรุปองค์ความรู้ของส านักพัฒนาเทคนิคศึกษา 

 

เรื่อง  เทคนิคการเปลี่ยนฉากหลังการบันทึกวีดิทัศน์ด้วยโปรแกรม OBS Studio 
ผู้จัดท า นายจักรพรรด์ิ มีเหลือ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
8. คลิกเลือกท่ี + 

 
9. ปรับตั้งค่าเพ่ือลบฉากหลังออก 

10. จะได้วีดิทัศน์ที่ไม่มีฉากหลัง 

11. คลิกเลือกท่ี +  

        
12. คลิกเลือกท่ี Image เพ่ือเปลี่ยนฉากหลังเป็นภาพนิ่งที่เราต้องการ 
13. คลิกเลือกท่ี Browse เพ่ือเลือกภาพท่ีใช้ท าเป็นฉากหลังของวีดิทัศน์ > คลิกท่ีปุ่ม OK 

                     
14. จะได้วีดิทัศน์ที่เปลี่ยนฉากหลังเป็นภาพที่เราต้องการ 

 
ประโยชน์ที่ได้รับ 1. สามารถลบฉากหลังของวีดิทัศน์ Green Screen ได้ 
            2. ได้วีดิทัศน์ที่เปลี่ยนฉากหลังเป็นภาพนิ่งหรือภาพเคลื่อนไหวตามที่ต้องการได้ 
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สรุปองค์ความรู้ของส านักหอสมุดกลาง  

 

เรื่อง Dashboard ให้ก ู(เกลิ) ช่วยสิ 
ผู้จัดท า นายยุทธชัย  สมมุต ิ

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรยีนการสอน  ด้านวิจัยเทคโนโลยแีละนวตักรรม  ด้านการบริหารวิชาการ  ด้านบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์   เพ่ือให้บุคลากรสามารถท าสารสนเทศส าหรับรายงานสถิติต่าง ๆ ได้อย่างสะดวกและง่ายดาย 
 

บทสรุปองค์ความรู้   
     Google data studio เครื่องมือฟรีจาก Google ส าหรับใช้ดึงข้อมูลต่าง ๆ เพ่ือมาสร้าง Dashboard ดูข้อมูลได้ในที่เดียว        
ทั้งข้อมูลเว็บไซต์ แพลตฟอร์ม หรือจากเครื่องมือต่าง ๆ ช่วยให้เราดูข้อมูลได้ง่าย เห็นภาพรวม Data Source ที่ Data Studio 
สามารถดึงมาไว้ได้ ก็มีตั้งแต่แพลตฟอร์มและเครื่องของ Google เอง เช่น Google Ads, YouTube, Google Analytics, 
Google Search Console, Google Sheet เป็นต้น รวมทั้งข้อมูลจากแพลตฟอร์มหรือเครื่องมืออ่ืน ๆ อย่าง Facebook, 
Twitter หรือระบบ CRM ก็สามารถดึงได้ ผ่าน Data Connector ซึ่งเป็นพาร์ทเนอร์กับ Google สามารถเริ่มใช้งานได้ฟรีและ
ง่ายมาก ๆ เพียงแค่มี Gmail หรือ Google Account ก็สามารถสมัครใช้งานได้เลย 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ 

     1. สร้างระบบรายงาน Dashboard ได้อย่างมีประสิทธิภาพโดยผู้จัดท าไมจ่ าเป็นต้องมีความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาโปรแกรม 

     2. ประหยัดค่าใช้จ่ายในการพัฒนาระบบรายงาน เนื่องจากเป็นระบบ Cloud  
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สรุปองค์ความรู้ของส านักงานอธิการบด ี

 

เรื่อง   ขยับร่างกายซักนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม 
ผู้จัดท า นางสาวบังอร รัตนศรี 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 
วัตถุประสงค์  
     1. เพื่อศึกษาสาเหตุของการเกิดโรคออฟฟิศซินโดรม 
     2. เพื่อศึกษาแนวทางในการป้องกันอาการที่เกิดจากโรคออฟฟิศซินโดรม 
     3. เพื่อปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนั่งท างานของบุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ  
       

บทสรุปองค์ความรู้  
 

     ออฟฟิศซินโดรม คือ อะไร 
     ออฟฟิศซินโดรม (Office Syndrome) เป็นกลุม่อาการที่พบบ่อยในบุคคลวัยท างาน 
     อันเกิดจากพฤติกรรม ลักษณะการนั่งท างานท่ีไม่เหมาะสม ซึ่งพฤติกรรมเหลา่นี ้
     ส่งผลกระทบต่อสุขภาพ 
      

     สาเหตุของโรคออฟฟิศซินโดรม  
     โรคออฟฟิศซินโดรม มสีาเหตมุาจาก 2 ปัจจัยหลัก ๆ ดังนี ้
     1. สภาพแวดล้อมท่ีท างานไมถู่กสุขลักษณะ เช่น มีแสงสว่างน้อย อุปกรณ์ที่ใช้ไม่เหมาะสม  
        โต๊ะท างานอยู่ในระดับท่ีไมพ่อดี ต าแหน่งหน้าจอคอมพิวเตอร์สูงหรือต่ าจนเกินไป เก้าอี้ท่ีนั่งไมม่ีพนักพิง                                                                                                    
     2. อิริยาบถในการนั่งท างานไม่เหมาะสม เช่น น่ังอยู่หน้าคอมพิวเตอร์ในท่าเดมิเป็นเวลานาน ขาดการเคลื่อนไหว นั่งหลังค่อม หลังงอ นั่งบนเก้าอ้ี 
        ที่ไม่มีพนักพิง หรือนั่งไม่เตม็ก้น นั่งกอดอก นั่งไขว่ห้าง จึงส่งผลให้กล้ามเนื้อหดเกร็ง ค้างในท่าเดิม กล้ามเนื้อบางส่วนถูกยดืค้าง ท าให้เกิดการ 
        ปวดกล้ามเนื้อ 
      

     อาการของโรคออฟฟิศซินโดรม อาการของโรคออฟฟิศซินโดรมที่พบโดยทั่วไป มักจะมีอาการหลากหลาย เริม่ตั้งแต่ปวดกล้ามเนือ้เบาๆ ไปจนถึง
กระดูกทับเส้น โดยอาการที่เป็นสญัญาณเตือนและพบบ่อย ได้แก ่
      อาการปวดตึงท่ีคอ บ่า ไหล่                      อาการยกแขนไม่ขึ้น                   อาการมือชา เอ็นอักเสบ น้ิวล็อก 
      อาการปวดหลังเรื้อรัง                             อาการปวดขาและตึงท่ีขา             อาการไมเกรน หรือปวดศีรษะเรื้อรัง 
     อาการออฟฟิศซินโดรม หากปล่อยไว้นาน อาจท าให้กลายเป็นการอักเสบเร้ือรัง หรือหากมีอาการรุนแรงมาก อาจท าให้หมอนรองกระดูก
เคลื่อน หรือท าให้หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาทได้ 
 

     ในฐานะผู้ปฏิบัติงานด้านการดูแลสุขภาพของ ชาว มจพ. มีวิธีป้องกันออฟฟิศซินโดรม ดังต่อไปนี ้
     1. ออกก าลังกายยืดกล้ามเนือ้อย่างสม่ าเสมอ เช่น  
                          เล่นโยคะ (สัปดาห์ละ 3 คร้ัง/คร้ังละ 45 นาที)               ร าไทเก๊ก (สัปดาห์ละ 3 คร้ัง/คร้ังละ 45 นาที)                      
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สรุปองค์ความรู้ของส านักงานอธิการบด ี

 

เรื่อง   ขยับร่างกายซักนิด บอกลาออฟฟิศซินโดรม 
ผู้จัดท า นางสาวบังอร รัตนศรี 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

     2. ปรับสภาพแวดล้อมในการท างานให้เหมาะสม ดังนี้ 
          ปรับจอคอมพิวเตอร์ให้อยู่ในแนวตรงกันกับระดับใบหน้า แต่ห่างจากสายตาประมาณ 2 ฟุต หน้าจอก็ควรปรับให้ต่ ากว่าระดับสายตา
ประมาณ 15 องศา 
          เวลาพิมพ์งานข้อศอกควรอยู่ในระดับเดียวกันกับคีย์บอร์ด การใช้เมาส์ก็ควรพักข้อศอกบนที่รองแขนด้วย และควรเคลื่อนไหวร่างกาย     
ได้อย่างเต็มที่  
          สะโพกและขาต้องตั้งฉากกัน ความสูงของเก้าอี้ต้องพอดี 
 

     3. ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมการท างาน ดังนี้ 
          ยืดเหยียดกล้ามเนื้อระหว่างวัน  
          เปลี่ยนอิริยาบถ เพื่อให้กล้ามเนื้อได้ผ่อนคลายอย่างน้อย ทุก ๆ 1 ช่ัวโมง 
          พักสายตาจากจอคอมพิวเตอร์ ทุก ๆ 10 นาที 
          เปลี่ยนท่าน่ังท างานทุก ๆ 20 นาที 
          นั่งตัวตรง หลังชิดขอบด้านในของเก้าอี้ 
          จับเมาส์ในต าแหน่งตรง ไม่บิด งอข้อมือขึ้นหรือลง 
 

     4. ท่าบริหารร่างกาย เพ่ือบอกลา Office Syndrome ดังนี้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ  บุคลากรมหาวทิยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ 
     1. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกบัสาเหตุที่ท าให้เกิดโรคออฟฟิศซนิโดรม 
     2. ทราบแนวทางหรือมีวิธีการในการจัดสภาพแวดล้อมในการปฏิบัติงานได้อย่างเหมาะสมมากยิ่งขึ้น 
     3. สามารถปรับเปลี่ยนพฤติกรรมในการนั่งท างาน เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานได้อย่างดี 
     4. สามารถป้องกันอาการต่าง ๆ ท่ีเกิดขึ้น อันมีสาเหตุมาจากโรคออฟฟิศซินโดรมได้เป็นอย่างดี 
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สรุปองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง เช็คชื่อด้วย Google Form 
ผู้จัดท า อ.ดร.รัตติยา เจริญศักด์ิ   

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์  
   เพ่ือสร้างช่องทางการเช็คชื่อนักศึกษาในขณะที่ท าการเรียนการสอนทั้งขณะออนไลน์และออฟไลน์  
บทสรุปองค์ความรู้  
   สร้างฟอร์มการเช็คชื่อบน Google Form มี Google Sheet เป็นที่เก็บข้อมูลในชื่อไฟล์เดียวกัน และน าเอาลิงก์ของหน้าการส่ง
ข้อมูล ไปสร้างเป็น QR Code เพ่ือน าไปวางไว้บน Power Point ในขณะที่มีการสอน ให้นักศึกษาเช็คชื่อเข้าเรียนสามารถดึงข้อมูลที่
เก็บไว้ใน Google Sheet ออกมาใช้ตามลักษณะงานที่จะน าไปใช้ต่อ เช่น Excel File หรือ PDF  

ขั้นตอนการสร้าง 
 1. เข้าไปที่ https://forms.google.com และคลิก เริ่มแบบฟอร์มใหม่  
 
 
 
 
 

 
 
 

 

 
 2. เมื่อเข้าหน้าออกแบบฟอร์ม ให้ตั้งชื่อแบบฟอร์ม “เช็คชื่อ 040713103” และค าอธิบายแบบฟอร์ม  
 3. กดเพ่ิม          ค าถาม  พร้อมก าหนดรูปแบบชุดค าถาม “ชื่อ-นามสกุล”  
              และก าหนดรูปแบบชุดค าตอบเป็นแบบ ข้อความค าตอบสั้นๆ  / เลื่อนลง 
 4. กดเพ่ิม          ค าถาม  พร้อมก าหนดรูปแบบชุดค าถาม “เซค”  
              และก าหนดรูปแบบชุดค าตอบเป็นแบบ หลายตัวเลือก  
 5. หลังจากท่ีออกแบบฟอร์มเรียบร้อยแล้ว ให้คลิกที่ ส่ง   
              และน าเอาลิงก์ไปสร้าง QR Code เพ่ือน าไปให้นักศึกษาสแกนต่อไป 
 6. เมื่อเก็บข้อมูลเรียบร้อยแล้วสามารถดูข้อมูล ให้คลิกที่ การตอบกลับ และสามารถดึงข้อมูลที่เก็บไว้ ไปวิเคราะห์ 
              ข้อมูลต่อโดยคลิกที่ สร้างสเปรดชีตใหม่  
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สรุปองค์ความรู้ของคณะวิทยาศาสตร์ประยุกต์ 

 

เรื่อง เช็คชื่อด้วย Google Form 
ผู้จัดท า อ.ดร.รัตติยา เจริญศักด์ิ   

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 
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ประโยชน์ที่ได้รับ  
  1. สะดวก และใช้เวลาในการเช็คชื่อไม่นาน แตกต่างจากการขานชื่อนักศึกษาทีละคน 
  2. เก็บข้อมูลเป็นค่าสถิติ ในรูปแบบไฟล์ *.xls และสามารถพิมพ์ออกเป็น *.pdf 
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สร้าง 

ใช้งาน 

ข้อมูล 

การสร้างหน้าเชค็ช่ือเข้าเรียน บน Google Form 

https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Forms_2020_Logo.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Forms_2020_Logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Sheets_2020_Logo.svg
https://en.wikipedia.org/wiki/File:Google_Sheets_2020_Logo.svg
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
https://creativecommons.org/licenses/by-sa/3.0/
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เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ผู้จัดท า นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์   
เพ่ือพัฒนาระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ที่จะช่วยให้บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการท่ีท างานด้านงานวิจัย สามารถท างานได้ง่ายขึ้น เก็บข้อมูลได้เป็นระเบียบและเป็นปัจจุบันขึ้น อีกทั้งยังสามารถค้นหาข้อมูล
ได้อย่างรวดเร็ว รวมไปถึงอาจารย์ผู้ใช้งานระบบทุกท่าน สามารถน าข้อมูลเกี่ยวกับงานวิจัยของตัวเองมาเก็บไว้ในระบบ เพ่ือให้ง่าย
ต่อการเรียกใช้งาน และส่งข้อมูลให้ส่วนงานรว่มกับงานประกันคุณภาพการศึกษาได้ใช้งานได้อย่างง่ายต่อไป  

บทสรุปองค์ความรู้   
ปัจจุบันคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ยังไม่มีระบบฐานข้อมูลสารสนเทศ เพ่ือการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ 

พลังงานและสิ่งแวดล้อม ท าให้เกิดปัญหาและข้อมูลบางส่วนไม่ได้ถูกเก็บไว้อย่างถูกต้อง และข้อมูลไม่เป็นปัจจุบัน รวมทั้งการ
น าเอาข้อมูลมาใช้งานต้องเสียเวลามากในการค้นหา หรือข้อมูลบางส่วนอาจหายไป เนื่องจากไม่มีระบบฐานข้อมูลที่มีประสิทธิภาพ 
จึงท าให้มีการพัฒนาระบบที่มีประสิทธิภาพและป้องกันข้อมูลที่อาจจะเกิดการสูญหายจากการจัดเก็บข้อมูลที่เป็นเอกสารอีกด้วย  
โดยระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยนี้จะท าให้ง่ายต่อการค้นคว้าข้อมูลที่จะน ามาใช้งาน รวมไปถึงการได้รับข้อมูลสารสนเทศจาก
ระบบที่จะน าไปใช้เป็นข้อมูลในการประกันคุณภาพการศึกษาภายในคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม และมหาวิทยาลัย
เทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือต่อไป 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
ระบบสารสนเทศเพื่อการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม : 
เป็นระบบที่เก็บรวบรวมข้อมูลงานวิจัยของบุคลากรในคณะ ที่ใช้เก็บข้อมูลในส่วนของข้อมูล (ทุนวิจัย, ผลงานตีพิมพ์, 

ผลงานวิจัย, การน าเสนอผลงานวิจัย และทรัพย์สินทางปัญญา) 
 

สาเหตุที่ท าระบบนี้ : 
เนื่องจากในปัจจุบัน คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม มีบุคลากรเพ่ิมมากขึ้น อีกทั้งคณะยังมีการส่งเสริมให้

บุคลากรขอทุนวิจัย น าเสนอผลงานวิจัย และตีพิมพ์ผลงานวิจัย จึงท าให้คณะมีข้อมูลงานวิจัยที่จ าเป็นต้องเก็บเพ่ิมมากขึ้น และใน
การเก็บข้อมูลในปัจจุบัน ข้อมูลงานวิจัยทั้งหมดจะถูกจัดเก็บในรูปแบบ Excel ท าให้การเข้าถึงข้อมูลและการน าข้อมูลมาใช้งาน
เป็นไปได้ยาก อีกท้ังยังไม่มีการแบ่งหมวดหมู่ที่ชัดเจน ที่ส าคัญข้อมูลไม่เป็นปัจจุบันอีกด้วย  
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เรื่อง ระบบสารสนเทศเพื่องานวิจัย คณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม 
ผู้จัดท า นางสาวณัฎฐา สุขสุลาภ 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

เหตุผลที่ต้องน าระบบนี้มาใช้งานที่ SciEE : 
เนื่องจากหลายสาเหตุ คณะจึงจ าเป็นต้องพัฒนาระบบนี้ขึ้นมา เพ่ือเพ่ิมความสามารถในการท างาน ให้ชีวิตในการท างานง่าย

ขึ้น ระบบนี้เข้าใช้งานยังไง : ผู้ใช้งานระบบต้องเข้าไปที่ เว็บไซต์                                        เลือกระบบสารสนเทศของ
คณะ และเลือกเมนู “ระบบฐานข้อมูลงานวิจัย” ดังรูป 
 

ระบบใช้งานอย่างไร ...? ท าอะไรได้บ้าง : 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

ขั้นตอนการใช้งาน : 
เมื่อผู้ใช้งาน เข้าสู่ระบบสารสนเทศเพ่ือการวิจัยของคณะวิทยาศาสตร์ พลังงานและสิ่งแวดล้อม ตามลิงก์ด้านบนเรียบร้อย

แล้ว ผู้ใช้งานทุกท่านจะต้องท าการ Login โดยการใส่ Username และ Password เพ่ือกรอกข้อมูล โดยให้ผู้ใช้งานกรอกข้อมูล
ของตนเอง เช่น การกรอกข้อมูลทุนวิจัย หากผู้ใช้งานมีข้อมูลทุนวิจัย สามารถกรอกข้อมูลได้ที่ เมนู ทุนวิจัย และกรอกข้อมูลต่าง ๆ 
ของตนเองได้ตามเมนูทางด้านซ้ายของระบบ โดยมี 4 เมนูด้วยกัน การกรอกข้อมูลให้เลือกปุ่ม 
“เพ่ิมข้อมูล” และให้บุคลากรเพิ่มข้อมูลของตนเองตามหัวข้อ ต่อไปนี้ 
จากนั้นเมื่อกรอกข้อมูลส าเร็จระบบก็จะท าการจัดเก็บข้อมูลของทุกท่านไว้ในระบบ   

 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ :  

1. ได้เก็บข้อมูลที่เกี่ยวกับงานวิจัยของตนเอง 
2. คณะมีระบบฐานข้อมูลที่สามารถเก็บข้อมูลได้เป็นระบบ และสามารถน าข้อมูลที่ได้ไปใช้ร่วมกับงานประกันฯ 
3. เจ้าหน้าที่ท่ีท างานด้านวิจัยสามารถเก็บข้อมูลได้ง่ายขึ้น และสามารถส่งข้อมูลที่ได้ให้งานประกันฯ ได้เร็วขึ้น 
4. มีระบบจัดเก็บข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน 
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www.sciee.kmutnb.ac.th 

ผู้ใช้งาน สามารถใช้งานของระบบได้ 4 เมนู ดังนี้ 
1. เมนู ทุนวิจัย 
2. เมนู น าเสนอผลงานวิจัย 
3. เมนู พิมพ์ผลงานวิจัย 
4. เมนู ทรัพย์สินทางปัญญา  

http://www.sciee.kmutnb.ac.th/




               
สรุปองค์ความรู้ของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่อง การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า 

นางสาวสุมนกาญจน ์
พฤกษพิทักษ ์

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ เพ่ือน าเสนอทิศทางการพัฒนางานวิจัยและนวัตกรรมของมหาวิทยาลัย ขับเคลื่อนโดยส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
และเพ่ือถ่ายทอดความรู้การบริหารจัดการงานวิจัยภายในองค์กรระหว่างส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  และผู้มีส่วนเกี่ยวข้องกับ
งานวิจัย      
บทสรุปองค์ความรู้  การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย  (Reinventing University) คือ โครงการที่ เ ร่ิมต้นปฏิ รูประบบการศึกษา  โดย 
การก าหนดกลุ่มสถาบันอุดมศึกษาเชิงยุทธศาสตร์ เป็นการก าหนดเป้าหมาย และผลลัพธ์การด าเนินงานตามจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ
สถาบันอุดมศึกษาที่มีการจัดการเรียนการสอนระดับปริญญาตรีขึ้นไป เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาทรัพยากรบุคคลของประเทศ จะใช้วิธีการก าหนด
กลุ่มสถาบันอุดมศึกษาออกเป็นกลุ่มเชิงยุทธศาสตร์ โดยมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือ อยู่ในกลุ่มที่ 2 กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม มุ่งเน้นการสร้าง การพัฒนาบุคลากรตามความต้องการของอุตสาหกรรม สร้างเทคโนโลยี และ
นวัตกรรมตามทิศทาง และจุดเน้นของประเทศ พร้อมมุ่งสู่การจัดการการศึกษาเพ่ือเน้นการพัฒนาด้านเทคโนโลยีและส่งเสริมการสร้างนวัตกรรม
เพ่ือตอบโจทย์การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

เป้าหมาย คือ สร้างและพัฒนาบัณฑิตที่มีความรู้ ความเชี่ยวชาญด้านเทคโนโลยีและการสร้างนวัตกรรมให้สามารถน าองค์ความ รู้ 
มาประยุกต์ใช้ สร้างผลงาน พัฒนาผลิตภัณฑ์ ต่อยอดเป็นนวัตกรรมส่งเสริมบทบาทความร่วมมือกับภาคเอกชนและอุตสาหกรรม เพ่ือสนับสนุน
และพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือน าไปสู่การพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และอุตสาหกรรมของประเทศ 

โดยมีความคาดหวังที่จะมีเทคโนโลยีและนวัตกรรมที่สามารถถ่ายทอดและสร้างมูลค่าให้กับอุตสาหกรรม พร้อมสร้างบัณฑิตที่มีทักษะสูง
ตอบโจทย์อุตสาหกรรม และ Upskill, Reskill แรงงานในอุตสาหกรรม รวมถึงเคลื่อนย้ายบุคลากรระหว่างมหาวิทยาลัย อุตสาหกรรม และสร้าง
ผู้ประกอบการใหม่ที่เน้นเทคโนโลยีและพัฒนาผู้ประกอบการโดยเฉพาะ SMEs ให้สามารถยกระดับการสร้างเทคโนโลยีได้เอง 

โดยส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้สนับสนุนนโยบายของมหาวิทยาลัย ในส่วนความเป็นเลิศด้านการวิจัย สร้างสรรค์ประดิษฐ
กรรมและนวัตกรรม โดยสนับสนุน รังสรรค์งานวิจัยและนวัตกรรมสู่สากล โดยบูรณาการศาสตร์ ใน มจพ. อาทิ การสนับสนุนทุนวิจัยและ
นวัตกรรมที่ยั่งยืน การพัฒนาสู่ความเป็นเลิศทางด้านงานวิจัยและนวัตกรรมระดับสากล การเพ่ิมคุณภาพและประสิทธิภาพการด าเนินงาน การ
บริหารจัดการอย่างย่ังยืน 

เพ่ือร่วมขับเคลื่อนการพัฒนามหาวิทยาลัยในภาพรวม จึงมีการบริหารจัดการทุนวิจัยจากเงินรายได้ของมหาวิทยาลัย  อาทิ  
ทุนสนับสนุนนักวิจัยรุ่นใหม่ (NEW) ทุนพัฒนาองค์ความรู้พ้ืนฐาน (DRIVE) ทุนพัฒนาองค์ความรู้ใหม่เพ่ือตอบสนองอุตสาหกรรมเป้าหมาย 
(KNOW) ทุนอุดหนุนการวิจัยเพ่ือพัฒนาศักยภาพการท างานวิจัยของสายสนับสนุนวิชาการ (SUP) เงินจากแหล่งทุนภายนอก อาทิ ทุนวิจัย 
ด้านวิทยาศาสตร์ วิจัย และนวัตกรรม (ววน.) และอื่น ๆ อีกมากมาย รวมถึงการสนับสนุนห้องปฏิบัติการวิจัย เพ่ือสนับสนุนการวิจัย  
การเรียนการสอน และงานบริการวิชาการ อาทิ ศูนย์นวัตกรรมด้านการออกแบบและวิศวกรรมเพ่ือการผลิต (CoI-DEM) ศูนย์เทคโนโลยี  
THAI-GERMAN  ศูนย์วิจัยเกษตรแปรรูป รวมถึงการบริการห้องประชุม/สัมมนา เพ่ือใช้ในการประชุม อบรม สัมมนาและการจัดกิจกรรมของ
หน่วยงานภายในมหาวิทยาลัยฯ พร้อมทั้งมีครุภัณฑ์วิจัย เคร่ืองมือวิจัย  และการสนับสนุนการด าเนินงานของศูนย์วิจัยเฉพาะทาง ซ่ึงเป็น  
การส่งเสริมให้นักวิจัยท างานวิจัยร่วมกันเป็นทีมประกอบด้วยนักวิจัยที่มีความเชี่ยวชาญ นักวิจัยระดับกลาง และนักศึกษาหรือผู้ช่วยวิ จัย  
ซ่ึงจะเป็นการพัฒนาสมรรถนะนักวิจัย ก่อให้เกิดองค์ความรู้และนวัตกรรมใหม่ได้มากขึ้น พร้อมผลักดันให้เจ้าของผลงานวิจัยและสิ่งประดิษฐ์ใน
การด าเนินการจดสิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร และลิขสิทธิ์ รวมถึงการน าผลงานนวัตกรรมและสิ่งประดิษฐ์ไปต่อยอดในเชิงพาณิชย์ 

การส่งเสริม สนับสนุนการสร้างผู้ประกอบการใหม่ ของศูนย์บ่มเพาะวิสาหกิจ ที่ได้รับงบประมาณสนับสนุนการด าเนินงานจากส านักงาน
ปลัดกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม เพ่ือการพัฒนานักศึกษา บัณฑิต อาจารย์และบุคลากรในมหาวิทยาลัยให้เป็น
ผู้ประกอบการรายใหม่ให้ประสบความส าเร็จ และเป็นที่ยอมรับในระดับชาติและนานาชาติ โดยเน้นการเชื่อมโยงการผลิต การค้า กับวิสาหกิจ
ขนาดใหญ่ ซ่ึงจะเป็นแหล่งสร้างรายได้ และความมั่นคงให้กับประเทศชาติต่อไป พร้อมทั้งมีการแสวงหาแหล่งทุนภายนอกที่จะสนับสนุนให้
นักศึกษาของมหาวิทยาลัยเป็นผู้ประกอบการ/ธุรกิจใหม่ได้จริง รวมถึงการส่งเสริมให้บุคลากรวิจัยในมหาวิทยาลัยไปปฏิบัติงานเพ่ือแก้ไขปัญหา
และเพ่ิมขีดความสามารถในการผลิตให้กับภาคอุตสาหกรรม (Talent Mobility) เพ่ือสร้างงานวิจัยและนักวิจัยที่มีคุณภาพสูงเพ่ือตอบสนองต่อ
ความต้องการของผู้ประกอบการและพัฒนาภาคอุตสาหกรรมของประเทศ ให้ตอบสนองต่อความต้องการของภาคอุตสาหกรรมของประเทศอย่าง
สูงสุด 
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สรุปองค์ความรู้ของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

 

เรื่อง การก าหนดทิศทางการบริหารจัดการงานวิจัยอย่างมีประสิทธิภาพ 
ผู้จัดท า 

นางสาวสุมนกาญจน ์
พฤกษพิทักษ ์

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

ในด้านการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการระดับนานาชาติ ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้มีการจัดการประชุมวิชาการระดับ
นานาชาติ  Research, Invention, and Innovation Congress (RI2C) และได้มี การตรวจสอบคุณภาพผลงานเ พ่ือส่ ง ตี พิมพ์ใน
วารสารวิชาการระดับนานาชาติที่อยู่ในฐานข้อมูล Scopus ซ่ึงเป็นการส่งเสริม สนับสนุนให้อาจารย์และนักวิจัยของมหาวิทยาลัยสร้างสรรค์
ผลงานวิจัยมุ่งการสร้างผลผลิตในลักษณะบทความวิจัยท่ีตีพิมพ์เผยแพร่ในฐานข้อมูลสากลเพ่ิมขึ้น 

และในด้านการประชาสัมพันธ์ ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ได้ปรับรูปแบบให้เป็นการประชาสัมพันธ์เชิงรุก และเพ่ิมความ
หลากหลาย โดยเฉพาะในรูปแบบออนไลน์ โดยมีการปรับรูปแบบในการน าเสนอให้มีความทันสมัย และน่าติดตาม รวมถึงเพ่ิมช่องทางในการ
กระจายข่าวสารให้มากยิ่งขึ้น 

ส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ร่วมกับส่วนงานวิชาการต่าง ๆ ของมหาวิทยาลัย พร้อมให้การสนับสนุนนักวิจัย ส่งเสริมการ
ท างานวิจัย เพ่ือเพ่ิมศักยภาพสู่การพลิกโฉมมหาวิทยาลัย (Reinventing University) ในการพัฒนาเทคโนโลยีและนวัตกรรม เพ่ือมุ่งสู่ระบบ
เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรมอย่างแท้จริง 
 
ประโยชน์ที่ได้รับ ได้รับความรู้การบริหารจัดการงานวิจัย และทราบถึงทิศทางการด าเนินงานของส านักวิจัยวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
 
หมายเหตุ  
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สรุปองค์ความรู้ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เรื่อง การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ไดร์ ATV320 
ผู้จัดท า นายทวีวัฒน์ อาจหาญ 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน   ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือการประยุกต์ใช้งานอินเวอร์เตอร์ไดร์มาควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ 
2. เพ่ือการควบคุมมอเตอร์ที่มีความเร็วรอบสูง ถึง 10,000 rpm 
3. เพ่ือใช้ในการควบคุมในโหมดความถี่สูง ถึง 599 Hz 

บทสรุปองค์ความรู้  
หลักการท างานของเซอร์โวมอเตอร์ 
 การท างานของเซอร์โวมอเตอร์ชนิดนี้จะคล้ายกับการท างานของซิงโครนัสมอเตอร์ 3 เฟส กล่าวคือ เมื่อมีการควบคุมให้
คอนโทรลเลอร์จ่ายกระแสไฟฟ้าเข้าไปยังขดลวดที่สเตเตอร์  แกนเหล็กของสเตเตอร์จะกลายเป็นแม่เหล็กไฟฟ้า และหมุนเคลื่อนที่
ด้วยความเร็วที่แปรผันตามความถี่ ซึ่งเรียกว่า ความเร็วซิงโครนัส (Synchronous Speed) หรือความเร็วสนามแม่เหล็กหมุน และ
จะดูดให้โรเตอร์ซึ่งเป็นแม่เหล็กถาวรหมุนเคลื่อนที่ตาม จากลักษณะการท างานที่เหมือนกับซิงโครนัสมอเตอร์ซึ่งเป็นมอเตอร์แบบ  
เอซี  แต่ไม่มีแปรงถ่าน (Brushless) ไม่มีซี่คอมมิวเตเตอร์ จึงท าให้มอเตอร์ชนิดนี้มีชื่อเรียกขานแตกต่างกันออกไป เช่น เรียก  
ทับศัพท์ว่า Permanent Magnet Synchronous Motor (PMSM) ซึ่งหมายถึงซิงโครนัสมอเตอร์ที่ไม่มีแปรงถ่าน บางครั้งก็
เรียกว่า เอซีเซอร์โวมอเตอร์ (AC Servo Motor) หรือ  AC Brushless หรือ Brushless Motor 
หลักการท างานของ Inverter Drive 

1. ชุดคอนเวอร์เตอร์ (Converter Circuit) ท าหน้าทีแ่ปลงไฟฟ้ากระแสสลับเป็นไฟฟ้ากระแสตรง 
2. ชุดอินเวอร์เตอร์ (Inverter Circuit) ท าหน้าที่แปลงไฟฟ้ากระแสตรงเป็นไฟฟ้ากระแสสลับสามารถเปลี่ยนแปลงแรงดัน

และความถ่ีได้ 
3. ชุดวงจรควบคุม (Control Circuit) ท าหน้าทีค่วบคุมการท างานของชุดคอนเวอร์เตอร์และชุดอินเวอร์เตอร์ 

 หลักการท างานของตัวอินเวอร์เตอร์นั้น เมื่อมีไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ไหลเข้าวงจร จะผ่านเข้าไปยังวงจรคอนเวอร์เตอร์
ก่อน เพ่ือท าการแปลงไฟฟ้ากระแสสลับ (AC) ให้เป็นไฟฟ้ากระแสตรง (DC) เมื่อแรงดันถูกกรองสัญญาณให้เรียบร้อยแล้วจะส่งผ่าน
ไปยังวงจรอินเวอร์เตอร์เพ่ือแปลงสัญญาณไฟฟ้ากระแสตรงให้เป็นไฟฟ้ากระแสสลับ วงจรคอนเวอร์เตอร์และวงจรอินเวอร์เตอร์นั้น
ทั้ง 2 เป็นวงจรหลัก ที่ท าหน้าที่แปลงรูปคลื่น โดยทั่วไปแหล่งจ่ายไฟกระแสสลับจะมีเอาต์พุตเป็นรูปคลื่นไซน์แต่เอาต์พุตของ
อินเวอร์เตอร์จะมีรูปคลื่นแตกต่างจากรูปไซน์ นอกจากนี้ มีวงจรควบคุมเพ่ือท าหน้าที่ควบคุมและสั่งการให้จ่ายแรงดันและความถี่ที่
เหมาะสมเพื่อให้ได้ความเร็วหรือแรงบิดตามท่ีต้องการ 
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ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 



 
สรุปองค์ความรู้ของสถาบันนวัตกรรมเทคโนโลยีไทย-ฝร่ังเศส 

 

เรื่อง การควบคุมเซอร์โวมอเตอร์ด้วยอินเวอร์เตอร์ไดร์ ATV320 
ผู้จัดท า นายทวีวัฒน์ อาจหาญ 

วันที่น าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน   ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

การตั้งค่าการใช้งานอินเวอร์เตอร์ไดร์ ATV320 
1. ตั้งค่าพารามิเตอร์ของมอเตอร์ (ตามเนมเพทมอเตอร์) 
2. ตั้งค่า Motor Control และค่า Max Frequency 

 

 
 

เลือก Sync.mot. คือ การควบคุมแบบ Synchronous Permanent Motors 

 
 

3. ตั้งค่าในส่วนของ Synchronous Motor  

 
 

จากนั้นท าการ Auto tuning 

 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
1. เพ่ือต้องการใช้งานเซอร์โวมอเตอร์ที่มีประสิทธิภาพสูง ให้สามารถควบคุมได้ด้วยอินเวอร์เตอร์ ในโหมดของ Speed 

Mode ในราคาที่ไม่แพง 
2. สามารถน าไปใช้กับมอเตอร์โบลเวอร์ที่มีความเร็วรอบสูงได้ 
3. สามารถน าไปทดแทนเซอร์โวไดร์ได้ในฟังก์ชัน Speed Mode ลดการน าเข้าชุดเซอร์โวที่มีราคาสูง 
4. สามารถน าไปประยุกต์ใช้งาน ประเภทงานที่มีความหลากหลายได้ 
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สรุปองค์ความรู้ของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

 

เรื่อง การประชุมแบบ Public ด้วย Microsoft Teams 
ผู้จัดท า นายรณชัย เพชรรักษ์ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์  
เพ่ือสร้างห้องประชุมออนไลน์ หรือห้องเรียนออนไลน์แบบสาธารณะ ให้บุคลภายนอกองค์กร หรือผู้ที่ไม่มี Microsoft ID 

สามารถเข้าร่วมได ้
 

บทสรุปองค์ความรู้  
การสร้างห้องประชุมออนไลน์ หรือห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Microsoft Teams ผู้เข้าร่วมจะต้องเป็นสมาชิกห้อง 

หรือ Team โดยมี Microsoft ID ขององค์กรเดียวกัน หรือมีการเพ่ิม Microsoft ID เป็นรายบุคคล จึงจะสามารถเข้าร่วมได้ หาก
เกิดกรณีต้องเพ่ิมผู้เข้าร่วมจากภายนอก จ านวนมาก จะท าให้เสียเวลาและเกิดความยุ่งยากในการท างาน 

จากกรณีดังกล่าวสามารถใช้วิธีสร้างห้องประชุมออนไลน์ หรือห้องเรียนออนไลน์แบบสาธารณะ เพ่ือลดขั้นตอนในการเพ่ิม
ผู้เข้าร่วม จ านวนมาก โดยวิธีการนี้จะเป็นการส่ง Link ของห้องประชุมออนไลน์ หรือห้องเรียนออนไลน์ ให้กับผู้เข้าร่วมสามารถ
เข้ามาได้โดยตรง สามารถเข้าได้แม้ Microsoft ID ต่างองค์กรกัน หรือเป็นผู้ที่ ไม่มี Microsoft ID  

 

ขั้นตอนการสร้างห้องประชุมแบบ Public ด้วย Microsoft Teams 
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สรุปองค์ความรู้ของสถาบันสหกิจศึกษาและพัฒนาสื่ออิเล็กทรอนิกส์ ไทย-เยอรมัน 

 

เรื่อง การประชุมแบบ Public ด้วย Microsoft Teams 
ผู้จัดท า นายรณชัย เพชรรักษ์ 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

ขั้นตอนการเข้าห้องประชุมแบบ Public 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ประโยชน์ที่ได้รับ  
ลดความยุ่งยากในการเพ่ิมผู้เข้าร่วมห้องประชุมออนไลน์ หรือห้องเรียนออนไลน์จากภายนอก จ านวนมาก และสามารถ

น าไปประยุกใช้ในการสร้างห้องประชุมออนไลน์กับบุคคลภายนอกที่ ไม่มี Microsoft ID ได ้
กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 2/2 
ออกโดย : คณะกรรมการด าเนนิการจัดการความรู้มหาวิทยาลยัเทคโนโลยีพระจอมเกลา้พระนครเหนอื เร่ิมใช้ 22 มกราคม 2564 

 





 
สรุปองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

 

เรื่อง เวลาน้อย ร้อยเมล          
ผู้จัดท า นายชินวิทย์  กลัน่รอด 

วันทีน่ าเสนอ 21 พฤษภาคม 2564 

ประเภทองค์ความรู้  ด้านการเรียนการสอน  ด้านวิจัย เทคโนโลยีและนวัตกรรม  ด้านการบริการวิชาการ  ด้านการบริหารจัดการ 
 

วัตถุประสงค์ 
เพ่ือเผยแพร่วิธีการใช้งานโปรแกรม Mergo ส าหรับบัญชีกูเกิลอีเมลในการส่งจดหมายเวียนผ่านทางอีเมลให้กับผู้รับจ านวนมาก 

 

บทสรุปองค์ความรู้  
การส่งจดหมายเวียนให้กับผู้รับจ านวนมากผ่านทางอีเมล โดยที่เนื้อความบางส่วนในอีเมลไม่เหมือนกัน ยกตัวอย่างเช่น          

ชื่อ-นามสกุล ต าแหน่ง ชื่อองค์กร รวมไปถึงเอกสารแนบที่ไม่เหมือนกัน ผู้ส่งอีเมลต้องเสียเวลาไปกับการเตรียมเอกสารและพิมพ์
อีเมลแต่ละฉบับไปไม่น้อย ดังนั้น หากมีเครื่องมือที่ช่วยจัดการกับการส่งอีเมลในลักษณะแบบนี้ได้ก็จะสามารถลดเวลาและขั้นตอน
การส่งอีเมลไปได้มาก เครื่องมือดังกล่าวคือโปรแกรม Mergo ซึ่งเป็นโปรแกรมที่ใช้ง่าย ไม่ซับซ้อน สามารถติดตั้งได้บนบัญชีกูเกิล
อีเมล โดยมีขั้นตอนการใช้งานดังต่อไปนี้ 

1. ลงชื่อเข้าใช้บัญชีกูเกิลอีเมล 
2. ติดต้ังโปรแกรม Mergo ในบัญชีกูเกิลอีเมล 

2.1 คลิกที่เครื่องหมาย “+” เพ่ือเลือกโปรแกรมเสริมที่ต้องการจะติดตั้งบนบัญชีกูเกิลอีเมล 
 

 
 

 

2.2 พิมพ์ “mail merge” ในช่องค้นหาโปรแกรม 
 

 
 

2.3 เลือกติดตั้งโปรแกรม Mergo  

   
 

3. ร่างจดหมายที่ต้องการจะส่งถึงผู้รับ 

 
 

 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 1/2 
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คลิก “Install”  

คลิกที่เครื่องหมาย “+”  

ไม่ต้องใส่รายละเอียดในช่องอีเมลผู้รับ 
ใส่ชื่อเรื่องอีเมล 

พิมพ์เนื้อความในอีเมล โดยต าแหน่งที่ต้องการเปลี่ยนเนื้อความให้พิมพ์ภายในวงเล็บปีกกา {{…}}  
ตัวอย่าง ถ้าต้องการใส่ ชื่อ-นามสกุล ของผู้รับ ให้พิมพ์ดังนี้  {{First Name}} {{Last Name}} 



 
สรุปองค์ความรู้ของบัณฑิตวิทยาลัยวิศวกรรมศาสตร์นานาชาติสิรินธร ไทย-เยอรมัน 

 

เรื่อง เวลาน้อย ร้อยเมล          
ผู้จัดท า นายชินวิทย์  กลัน่รอด 
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4. อัปโหลดไฟล์เอกสารที่ต้องการจะส่งให้กับผู้รับแต่ละคนลงในกูเกิลไดรฟ์ (Google Drive) 

 
 

5. สร้างเอกสาร (Google Sheets) และจัดการอีเมลบนโปรแกรม Mergo 
5.1 เปิด Google Sheets เพ่ือสร้างเอกสาร จากนั้นให้คลิกที่         เพ่ือเปิดโปรแกรม Mergo 

 
 

5.2 คลิก “Mail Merge” โปรแกรมจะใส่ข้อมูลที่จ าเป็นลงใน Google Sheets ให้อัตโนมัติ ซึ่งจะประกอบไปด้วย  
Email Address First Name Last Name และ Merge status หากต้องการใส่เอกสารแนบในอีเมลให้เพิ่มคอลัมน์ 
แล้วตั้งชื่อว่า Attachment จากนั้นกรอกรายละเอียดของผู้รับแต่ละคน 

  
 
 
 

5.3 คลิก        จากนั้นเลือก Refresh เพ่ืออัปเดตข้อมูลในโปรแกรม Mergo ให้ตรงกับข้อมูลใน Google Sheets 
 

                       5.4 คลิก        จากนั้นเลือกหัวข้อ Add personalized attachments เพ่ือเลือกแฟ้มที่เก็บไฟล์ 
                             เอกสารแนบทั้งหมดในกูเกิลไดรฟ์ และเลือกคอลัมน์ที่ระบุชื่อเอกสารแนบของผู้รับแต่ละคน 
                                                  เมื่อเลือกเสร็จแล้วให้กด save  
 

 
 
 

5.5 คลิกปุ่ม SEND ... EMAILS                           
 

ประโยชน์ที่ได้รับ 
1. สามารถลดเวลาและข้ันตอนการส่งจดหมายเวียนผ่านทางอีเมลได้ 
2. สามารถตรวจสอบสถานะการส่งอีเมล และสถานะการเปิดอ่านอีเมลของผู้รับได้ 

กิจกรรม KM Sharing Day คร้ังที่ 8 “องค์กรแห่งการเรียนรู้ ควบคู่วิถีใหม่ มุ่งนวัตกรรม น าสู่ความยั่งยืน” ออกคร้ังท่ี 4 หน้า 2/2 
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ไฟล์เอกสารที่จะส่งให้ผู้รับจะต้องอยู่ในแฟ้มเดียวกัน  
(ในตัวอย่างอยู่ในแฟ้มทีช่ื่อ “Attachment”) 

คลิก “Mail Merge” 

คลิกเพื่อเปิดโปรแกรม Mergo 

เลือกชื่อแฟ้มที่เก็บเอกสารแนบทัง้หมดในกูเกิลไดรฟ์ 

 
เลือกชื่อคอลัมน์ที่ระบุชื่อเอกสารแนบของผู้รับแตล่ะคนตามที่กรอกใน Google Sheets  

Email Address: ช่ืออีเมลท่ีต้องการส่งให้ผู้รับ 
First Name: ช่ือผู้รับ 
Last Name: นามสกุลผู้รับ 
Attachment: ช่ือไฟล์เอกสารแนบท่ีได้อัปโหลดไว้ในกูเกิลไดรฟ์ 
Merge status: สถานะของอีเมลว่าส่งถึงผู้รับแล้ว และผู้รับได้เปิดอ่านแล้ว 

หากต้องการแนบเอกสารมากกว่า 1 เอกสารให้พิมพเ์คร่ืองหมาย
จุลภาค จากนั้นเว้นวรรคหนึ่งคร้ังแล้วจึงพิมพ์ช่ือเอกสารถัดไป 

จ านวนอีเมลที่ปรากฏบนปุม่จะเท่ากบัจ านวนอีเมลผู้รับตามที่กรอกใน Google Sheets 


	เอกสารประกอบกิจกรรมวันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Clip VDO) ครั้งที่ 8
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