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ตามที่พระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.2546 

กำหนดไว้ว่าส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพ่ือให้มีลักษณะเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
อย่างสม่ำเสมอ วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการตระหนักและเห็นความสำคัญของบุคลากรโดยเฉพาะ                
การพัฒนาความรู้แก่บุคลากรเก่าและใหม่ในหน่วยงานให้มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติงานด้านการ
เรียนการสอน เพ่ือพัฒนาและปรับปรุงวิธีการทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ 
นอกจากนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการมีองค์ความรู้ทั้งที่ฝังอยู่ในตัวบุคคล (Tacit Knowledge) อยู่เป็น
จำนวนมากจึงต้องมีการจัดการความรู้ เพ่ือพัฒนาคน พัฒ นางาน และพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กร                       
แห่งการเรียนรู้ รวมถึงมีการเข้าถึงและการแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)  

ในการนี้วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการได้รวบรวมผลงานของวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ด้านการเรียนการสอน เรื่อง ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันที่ 11 พฤศจิกายน 2564 ณ ห้อง A 310 ชั้น 3 อาคารสิรินธร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคล
รัตนโกสินทร์ เพ่ือให้บุคลากรในมหาวิทยาลัยได้ทราบถึงแนวทางการปฏิบัติที่ดี (Good Practices) ของ
บุคลากรในวิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ ซึ่งจะเป็นประโยชน์ในการพัฒนาทักษะและความรู้ในการเขียนวิจัย 
และสามารถนำองค์ความรู้ไปใช้ประโยชน์ต่อไป 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งที ่1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.กอบกูล จันทรโคลิกา 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-8262345 
E-mail Address       : korbkul@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 ห้องเรียนออนไลน์ผ่านระบบ google classroom  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 1. นักศึกษาส่งงานผ่าน google classroom เปิดให้บริการสำหรับทุกคนที่ใช้ Google Apps for 
Education ซึ่งเป็นชุดเครื่องมือเพื่อประสิทธิภาพการทำงานที่ให้บริการฟรี ประกอบด้วย Gmail เอกสาร                
ไดร์ฟ และอ่ืน ๆ ที่ได้รับการออกแบบมาเพ่ือช่วยให้อาจารย์สามารถสร้างและเก็บงานได้โดยไม่ต้องใช้กระดาษ 
และช่วยประหยัดเวลา  

2. หลังจากส่งงานแล้ว นักศึกษาจะไม่มีสิทธิ์แก้ไขเอกสาร แต่ยังคงสามารถดูเอกสารได้ 
3. อาจารย์สามารถตรวจดูงานได้อย่างรวดเร็วว่าใครทำงานเสร็จหรือไม่เสร็จบ้าง ตลอดจนสามารถ

แสดงความคิดเห็นและให้คะแนนโดยตรงได้แบบเรียลไทม์ใน Classroom 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 

1. ใช้งานง่าย นักศึกษาที่มี Gmail สามารถเข้าใช้งานทุกคน 
 2. ประหยัดเวลา สามารถตรวจการบ้านของนักศึกษาแต่ละคน พร้อมทั้งให้คะแนนและคำแนะนำได้
อย่างรวดเร็ว 

3. อาจารย์แก้ไขเอกสารเพื่อให้คะแนนงาน แล้วส่งงานคืนให้นักศึกษา  
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.พ.อ.ดร. วรสิทธิ์ เจริญพุฒ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-5859377 
E-mail Address       : worasitc@yahoo.com 
 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 สถิติเพ่ือการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ การใช้สถิติในการวิจัย 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 มอบงานให้นักศึกษาอ่านและทำความเข้าใจใน วิชาระเบียบวิธีวิจัย ว่าด้วยตัวแปร คุณลักษณะของตัว
แปรประเภทของตัวแปร อันดับของตัวแปรและการจำแนกตัวแปร ข้อตกลงในการเลือกใช้สถิติกับตัวแปรแต่
ละประเภทจำแนกด้วยระดับตัวแปรแนะนำประเภทของสถิติที่จะเลือกใช้ให้เหมาะสมกับเรื่องที่จะทำวิจัย
ประเภทของสถิติที่เหมาะสมกับการวิจัยในแต่ละประเภท การสุ่มและคำนวณขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร
ที่มุ่งหวัง การคำนวนกลุ่มตัวอย่างจากประชากรและการใช้ตารางในการเลือกขนาดกลุ่มตัวอย่างจากประชากร  
การสุ่มตัวอย่างเพ่ือให้ใด้การแจกแจงความถี่ท่ีสมบูรณ์ 
 การคำนวณค่าสถิติด้วยวิธี Manual และการใช้โปรแกรมอัติโนมัติเพื่อการวิเคราะห์ทางสังคมศาสตร์
ทั้งหมดท่ีกล่าวดำเนินการผ่านโปรแกรมอีเล็กทรอนิคส์ 
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 

 นักศึกษาสามารถใช้สถิติในการวิจัยทางรัฐประศาสนศาสตร์ได้อย่างถูกต้องและสามารถแปรผลจาก 
spread sheet ได้ด้วยตนเอง 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน             
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ผศ.ดร.รุจิระ โรจนประภายนต์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 089-7663131 
E-mail Address       : rujira.roj@rmutr.ac.th   
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การแขวนเอกสารเพื่อให้ผู ้เรียนค้นคว้าเองก่อนเข้าเรียนใน Google Drive เน้นวิชาภาษาอังกฤษ                
กรณีการเรียนออนไลน์  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 1. ในวิชาภ.อังกฤษที่เป็นการปูพื้นฐานด้านทักษะโดยเฉพาะด้านไวยากรณ์และการอ่านขั้นสูง ปกติ
แล้วจะเป็นการแจกเอกสารเป็นแผ่น ๆ ในชั้นเรียน   แต่เมื่อเรียนออนไลน์ทำให้กระบวนการดังกล่าวเป็นไป
ไม่ได้ จึงต้องแจกเอกสารผ่านสื่ออิเล็คโทรนิค  
 2. สื่อที่ใช้คือ Google Drive  เพ่ือแขวนเอกสาร แล้วให้ลิ้งค์แก่ผู้เรียนผ่าน 1. ไลน์กลุ่ม และ 2. ผ่าน
สื่อที่ใช้สอนโดยตรง เช่น Microsoft Teams 
 3. เมื่อผู้เรียนดาวน์โหลดไฟล์เอกสารได้  ผู้เรียนสามารถนำไปใช้ได้ตลอด  ทั้งนี้ ผู้สอนจะเอาไฟล์
เอกสารต่าง ๆ รวมทั้งไฟล์วิดีทัศน์หลังการสอนแต่ละครั้งไปไว้ที่  Google Drive ทำให้ผู้เรียนสามารถกลับไป
ทบทวนได้อย่างเต็มรุปแบบ และสามารถติดต่อสอบถามผู้สอนได้ตลอดเวลาผ่านไลน์กลุ่ม  
 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 1. ผู้เรียนตื่นตัวในการเรียนรู้และไปค้นคว้าด้วยตนเองต่อไป 
 2. ผู้เรียนเข้าใจสภาพของตนเองว่าต้องพัฒนาต่อไปอย่างไร และเห็นสภาพแวดล้อมและผู้เรียนอ่ืนใน
เวลาเดียวกัน 
 3. ผู้เรียนที่ไม่ใส่ใจก็ต้องใส่ใจเพ่ือเอาตัวรอดมากข้ึน  

 

 

 

mailto:rujira.roj@rmutr.ac.th
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 
องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ดรุณี ปัญจรัตนากร 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-7528780 
E-mail Address       : darunee.pan@rmutr.ac.th 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์แบบชี้แนะ (Coaching)  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 

ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 การจัดการเรียนการ
สอนในรายวิชาการค้นคว้าอิสระ 1 ผู้สอนและผู้เรียนไม่สามารถเข้าชั้นเรียนแบบพบกันในชั้นเรียนแบบปกติได้ 
จึงต้องเลือกเทคนิคการสอนที่เหมาะสมเพื่อให้ได้ผลลัพธ์การเรียนรู้ที่ต้องการ เช่น หากต้องการเสนอแนวทาง
ให้ผู้เรียนเดินไปสู่ทิศทางต้องการ ก็ต้องเสนอแนวทางให้ผู้เรียนรับรู้ทิศทางที่ต้องการ ส่วนการผู้ที่เรียนจะเดิน
ไปทิศทางที่เสนอแนะหรือจะเลือกเดินทางใดก็ขึ้นอยู่กับการตัดสินใจเลือกของผู้รับการชี้แนะเป็นหลัก ดังนั้น
ผู้สอนจึงเลือกใช้เทคนิคการเรียนแบบชี้แนะ (Coaching) มาใช้ในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ โดยใช้
ร ะบบบร ิ ห า ร จ ั ด ก า ร เ ร ี ยนก า รสอน (LMS) RCIM Onlinehttp://online.rcimonline.com/course 
/view.php?id=578 ผ่าน ZOOM Conference มีรายละเอียดดังนี้  

๑. เพื่อแก้ปัญหาในการทำวิจัยไม่สำเร็จหรือล่าช้า โดยการกำหนดการเข้าพบที่ปรึกษาตามวันเวลาที่
กำหนด รวมถึงเมื่อนักศึกษามีปัญหาต้องการปรึกษานอกเวลาเป็นกรณีพิเศษ ดังรูปที่ ๑ 
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รูปที่ ๑ รายการพบที่ปรึกษา 

 
 

๒. เพื่อพัฒนาความรู้ ทักษะหรือความสามารถในการทำวิจัย ผู้สอนจัดเตรียมข้อมูลเกี่ยวกับการวิจัย 
ลิงก์เชื่อมโยง และกรณีศึกษาต่าง ๆ ดังรูปที่ ๒ 

 
รูปที่ ๒ ลิงก์ที่เกี่ยวข้อง 

 
๓. เพื่อประยุกต์ใช้ทักษะหรือความรู้ในการทำวิจัย นำความรู้ที่ได้จากการเรียนในรายวิชาก่อนหน้ามา

ใช้ในการทำวิจัย ดังรูปที่ ๓ และรูปที่ ๔ 
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               รูปที่ ๓ การสร้างแบบสอบถามออนไลน์                รูปที่ ๔ ส่งลิงก์แบบสอบถามออนไลน์ 
 

๔. เพ่ือการมปีฏิสัมพันธ์ระหว่างผู้ชี้แนะกับผู้รับการชี้แนะ 
ผู้สอนให้การชี้แนะกลุ่มนักศึกษาหรือรายบุคคล (One-On-On Relationship And Personal 

Support) และใช้เวลาในการพัฒนาอย่างต่อเนื่องจนกระทั้งนักศึกษาทำวิจัยเสร็จสิ้น เป็นระยะเวลา 2 เทอม 
ดังรูปที่ ๕ และรูปที่ ๖ 

 

 
รูปที่ ๕ กระดานสนทนาในรายวิชา 
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รูปที่ ๖ รายการให้คำปรึกษาต่อเนื่อง 

 
๕. การจัดการเรียนการสอนด้วยเทคนิคการเรียนแบบชี้แนะ (Coaching) นี้ใช้หลักการพื้นฐานใน            

การจัดกิจกรรมการเรียนการสอนดังนี้  
๕.๑ การเรียนรู้ร่วมกัน (Co-Construction) คือ ไม่มีใครรู้มากกว่าใคร จึงต้องเรียนไปพร้อมกัน 

จึงใช้หลักการดังนี้ในขณะให้คำปรึกษาแบบกลุ่ม หากนักศึกษาคนไหนทำงานก้าวหน้าไปกว่าเพ่ือน ให้นักศึกษา
คนนั้นถ่ายทอดความรู้ให้เพ่ือน ๆ ที่ยังตามไม่ทันต่อไป เพ่ือเป็นการฝึกให้นักศึกษาฝึกการถ่ายทอดความรู้ และ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังรูปที่ ๗ 

 
รูปที่ ๗ นักศึกษาที่มีความก้าวหน้าสาธิตวิธีการวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ 

 
๕.2 การให้ค้นพบวิธีการแก้ปัญหาด้วยตนเอง เมื่อนักศึกษาพบปัญหาและสอบถามวิธีการ

แก้ปัญหาจากผู้สอน ผู้สอนจะแนะแนวทางให้นักศึกษาไปสืบค้นเพิ่มในเรื่องที่เกี่ยวข้อง ส่วนใหญ่นักศึกษาจะ
ค้นพบวิธีการปัญหานั้นด้วยตนเอง ดังรูปที่ ๘ 
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รูปที่ ๘ ลิงก์แหล่งข้อมูล 

 
๕.3 การเสริมพลังอำนาจ (Empowerment) เป็นการช่วยค้นหาพลังในตัวบุคคล ในส่วนนี้ผู้สอนจะ

สอบถามถึงภาระงานที่นักศึกษาทำอยู ่ และสอบถามปัญหาและความต้องการแก้ปัญหาของนักศึกษา                 
เมื่อนักศึกษาค้นพบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาแล้ว นักศึกษาจะมีความคิดสร้างสรรค์เพื่อการแก้ปัญหา               
และเกิดแรงจูงใจที่จะปฏิบัติการในสิ่งที่ต้องการ 

ภาพตัวอย่างการสร้างแรงจูงใจในการค้นพบปัญหาและวิธีการแก้ปัญหาโดยใช้แผนผังความคิด ดังรูปที่ ๙ 
 

 
รูปที่ ๙ แผนผังความคิด 
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ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
ผลลัพธ์ที่ได้นักศึกษาสามารถค้นคว้าและวิเคราะห์เอกสารและงานวิจัยที่เกี่ยวข้องกับนวัตกรรมการ

บริหารการศึกษา เขียนหัวข้อเรื่องและแนวทางการดำเนินการศึกษาค้นคว้าอิสระ กำหนดวัตถุประสงค์และ
ระเบียบวิธีวิจัย เสนอเค้าโครงและความก้าวหน้าโครงการวิจัยได้ และส่งงานทันเวลาที่กำหนดดังรูปที ่๑๐ 

 

 

 
 

รูปที่ ๑0 ผลลัพธ์ที่ไดจ้ากการค้นคว้าอิสระของนักศึกษา 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล         : ดร.ชัชวาล  แสงทองล้วน 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้        : 080-2545256 
E-mail Address        : ajarn_wal@hotmail.com 

 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 เทคนิคการจัดการเรียนการสอนโดยใช้วงจร “Deming Cycle” เข้ามาบริหารจัดการเรียนการสอนใน
รายวิชา  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
  "Deming Cycle" จัดว่าเป็นแนวคิดในการพัฒนางานให้เกิดการควบคุมภาพของงานให้มีการพัฒนา
อย่างต่อเนื่อง แนวความคิดนี้ได้ถูกเริ่มต้นมาจาก การพัฒนาในงานอุตสาหกรรมและถูกนำมาประยุกต์ในด้าน
การศึกษาโดยเฉพาะการจัดการเรียนการสอนในเกือบ ๆ ทุกระดับ จะมีการสอดแทรกและประยุกต์ใช้เทคนิค
ดังกล่าว เข้ามาเป็นเครื่องมือ ทั้งวางแผน ตรวจสอบ และประเมินผล หลังการประเมินผล สามารถนำไปแก้ไข
ให้ดียิ ่งขึ ้นต่อ ๆ ไป ดังนั้นก่อนที่จะดำเนินงานการประยุกต์กับการจัดการเรียนการสอน ควรที่จะทำการ
การศึกษารายละเอียดความหมายของวงจรเดมมิ่งว่า "PDCA" แต่ละตัวมีความหมายอย่างไรเพื่อที่จะได้นำไป
ประยุกต์ใช้ และศึกษาตัวอย่างในกรณีที่มีการการนำเอาวงจร เดมมิ่งว่า "PDCA"มาใช้ในการจัดการเรียนการ
สอนต่อไป 
1.วงจร Deming Cycle ประกอบด้วย "PDCA" 
 กระบวนการ PDCA มีรายละเอียดเพิ่มเติม ดังนี้ 
 1. การวางแผน (Plan - P) 
 การวางแผนเป็นจุดเริ่มต้นที่ต้องจัดทำเป็นการคิดเตรียมการไว้ล่วงหน้าอย่างรอบคอบเพื่อจะทำงานให้
สำเร็จอย่างมีประสิทธิภาพในการวางแผนจะต้องมีการกำหนดเป้าหมายแนวทางการดำเนินงานผู้รับผิดชอบ
งานกำหนดระยะเวลาและทรัพยากรที่จะต้องใช้เพื่อทำงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่ต้องการตามแผนการ
ส่งเสริมและพัฒนาแผนปฏิบัติการประจำปี แผนการจัดการเรียนการสอนตามหลักสูตรแผนงบประมาณซึ่งแผน
ต่าง ๆ ต้องมีความเชื่อมโยงกับนโยบายและความต้องการของอาจารย์ผู้สอนด้วย 
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 2. การปฏิบัติตามแผน (Do - D) 
 เมื่อวิทยาลัยได้วางแผนการปฏิบัติงานเสร็จเรียบร้อยแล้วบุคลากรก็ร่วมกันดำเนินการตามแผนที่จัดทำ
ไว้ โดยระหว่างการดำเนินงานผู้บริหารทุกระดับจะต้องส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรทุกคนทำงานอย่างมี
ความสุข ดังนี้     
    2.1 จัดสิ่งอำนวยความสะดวก สนับสนุนทรัพยากรเพื่อให้ภาคปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมี
ประสิทธิภาพและเพียงพอ 
    2.2 กำกับ ติดตาม ทั ้งระดับรายบุคคล / สาขาวิชา เพื ่อกระตุ ้นและส่งเสร ิมให ้มี                     
การดำเนินงานตามแผน 
   2.3 ให้การนิเทศในระหว่างการปฏิบัติงาน ผู้อำนวยการหลักสูตรต้องกำกับและติดตามว่า
เป็นไปตามเป้าหมายหรือแผนที่กำหนดไว้หรือมีปัญหาหรือไม่ หากไม่เป็นไปตามแผนหรือมีปัญหาจะได้ให้การ
นิเทศเพื่อปรับปรุงแก้ไขการกำกับและติดตามการปฏิบัติงานมีหลายวิธี เช่น ผู้บริหารอาจติดตามด้วยการ
สอบถามเป็นรายบุคคลจัดประชุมกลุ่มสาขาวิชาหรือให้แต่ละบุคคลรายงานความก้าวหน้าของการทำงานเป็น
รายสัปดาห์หรือรายเดือนซึ่งอาจเป็นการรายงานปากเปล่าหรือจัดทำรายงานเสนอเพื่อให้ข้อเสนอแนะในการ
ปรับปรุงการปฏิบัติงานต่อไป ผู้บริหารควรให้การนิเทศติดตามเพื่อให้บุคลากรสามารถปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ ทั้งในเรื่องการจัดการเรียนการสอน การประเมินตนเองและทักษะในด้านต่าง ๆ โดยผู้บริหารให้
การนิเทศเองหรือเชิญวิทยากร เช่น  ผู้เชี่ยวชาญแต่ละด้านมาให้การนิเทศ หรือส่งบุคคลไปฝึกอบรม เป็นต้น 
 3. การตรวจสอบผลการปฏิบัติ (Check - C) 
 การประเมินผลเป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะ
สะท้อนให้เห็นถึงการดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใดต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้าง
ผู้บริหารและอาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตระหนัก
ถึง ความสำคัญของการประเมินผลไม่กลัวการประเมินผลโดยเฉพาะการประเมินตนเอง ซึ่งเป็นการประเมินที่
มุ่งเพ่ือพัฒนา ไม่ใช่การตัดสิน ถูก-ผิดไม่ใช่การประเมินเพ่ือประเมินและไม่ใช่เรื่องที่ทำยาก ไม่ต้องคิดเครื่องมือ
หรือแบบประเมินมากมายแต่เป็นการประเมินในงานที่ทำอยู่เป็นประจำเครื่องมือที่ใช้อาจเป็นเครื่องมือที่มีอยู่
แล้วโดยไม่ต้องสร้างขึ้นใหม่ เช่น สถิติที่เป็นข้อมูลพื้นฐานทั่วไปของฝ่ายวิชาการผลงานหรือการบ้านตลอดจน
การทดสอบย่อยของผู้เรียนในชั้นเรียนซ้ำเป็นข้อมูลที่อาจารย์มีอยู่แล้วเพียงจัดเก็บให้เป็นระบบมากขึ้น
เท่านั้น    
        ในระหว่างที่วิทยาลัย ดำเนินการตามแผนปฏิบัติการควรมีการตรวจสอบประเมินผลเป็นระยะ  ๆ เพ่ือ
พิจารณาการดำเนินการเป็นไปในทิศทางที่จะนำไปสู่ความสำเร็จตามเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่
กำหนดในแผนพัฒนาและแผนปฏิบัติการหรือไม่เพียงใด มีจุดอ่อน จุดแข็งประการใดมีส่วนใดที่จะต้องปรับปรุง 
เพื่อให้บรรลุเป้าหมายหรือมาตรฐานและตัวบ่งชี้ที่กำหนดมากที่สุดและเมื่อสิ้นภาคเรียนหรือสิ้นปีการศึกษาก็
จะต้องมีการประเมินสรุปความเพ่ือนำผลมาพิจารณาแก้ไขปรับปรุง การดำเนินการในระยะต่อไป 
 4. การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 
 เมื ่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน /สาขา มีการประเมินผลเสร ็จเร ียบร้อยแล้วก็ส ่งผลให้กับ
คณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวมผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวม
ทั้งหมดแล้วนำเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง เช่น อาจารย์ที่ปรึกษา อาจารย์ประจำวิชา รองผู้อำนวยการ
ฝ่ายวิชาการผู้อำนวยการเพ่ือนำผลไปใช้ในการพัฒนางานของตนเองต่อไป การเผยแพร่ผลการประเมิน อาจใช้
วิธีจัดประชุมหรือจัดทำรายงานผลการประเมินฉบับย่อแจกอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชา 
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2. การนำวงจร PDCA และมคอ.3 (คำอธิบายรายวิชา) มาใช้ในการพัฒนาสื ่อการเรียนการสอนใน
รายวิชาใดวิชาหนึ่ง 
 1. P (Planning) การวางแผน ในการเลือกสื่อการเรียนการสอนเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพต่อการเรียน
การสอนนั้น ผู้สอนจำเป็นต้องคำนึงถึงองค์ประกอบในการเลือกสื่อได้แก่ จุดมุงหมายของการสอน รูปแบบและ
ระบบของการเรียนการสอนลักษณะของผู้เรียน เกณฑ์เฉพาะของสื่อ วัสดุอุปกรณ์และตลอดจนสิ่งอำนวยความ
สะดวกที่มีอยู ่นอกจากนี้ยังต้องคำนึงถึงความสัมพันธ์ระหว่างประเภทของสื ่อกับคุณสมบัติเฉพาะและ
จุดประสงค์ของการเรียนการสอน ในการเลือกสื่อด้วยวิธีระบบนั้น กูดแมน ได้เสนอวิธีการเลือกไว้ตามลำดับ
ดังนี้  
  1.1 พิจารณาดูว่าในจุดมุ่งหมายเชิงพฤติกรรมได้กำหนดให้ผู้เรียนแสดงพฤติกรรมโดยการดู                
การฟัง หรือการกระทำ  
  1.2 พิจารณาดูคุณลักษณะของผู้เรียน (อายุ ระดับชั้น ระดับสติปัญญา พัฒนาการทางการ
อ่านลักษณะทางร่างกายพ้ืนฐานทางสังคมและวัฒนธรรม เป็นต้น) จะบ่งบอกได้ว่าสามารถใช้สื่อกับเด็กคนนั้น
หรือกลุ่มนั้นได้บ้าง  
  1.3 พิจารณาดูว่ามีสื่ออะไรบ้าง ที่จะสามารถนำมาใช้เพื่อให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่กำหนดไว้ 
และใช้กับกลุ่มผู้เรียนที่มีลักษณะตามท่ีต้องการดังกล่าวแล้วจะเกิดประโยชน์สูงสุด  
       2. Doing (การลงมือปฏิบัติ) มีวิธีการพิจารณาที่จะนำลงมือปฏิบัติหรือนำเสนอที่จะใช้ได้อย่าง
เหมาะสม และในการนำเสนอนั้นมีสื่ออะไรบ้าง จะต้องเตรียมเครื่องมือประเภทใดในการนำเสนอครั้งนั้น   
  2.1 นำเสนอเครื่องมือ โดยการสำรวจดูว่าเครื่องมือเทคโนโลยีทางการศึกษาที่คาดว่าจะเป็น
ประโยชน์สำหรับการเรียนครั้งนี้ที่มีอยู่ในสถานศึกษาหรือไม่ ถ้าไม่มีจะซื้อหรือหามาด้วยวิธีใด  
  2.2 การวิเคราะห์สื ่อและสำรวจสื ่อที ่ต้องการ โดยการวิเคราะห์สื ่อในสถานศึกษาว่ามี
อะไรบ้างที่เหมาะสมสำหรับการเรียนการสอนเนื้อหานั้น ๆ ให้บรรลุจุดมุ่งหมายที่ได้  
  2.3 วิเคราะห์ขีดความสามารถของหน่วยงานผลิตสื่อที่ไม่ให้บริการหรือไม่มีขายได้หรือไม่ ถ้า
ผลิตเองได้ต้องวิเคราะห์ต่อไปอีกว่ามีงบประมาณที่จะใช้ในการผลิตหรือไม่และได้มาจากไหน  
  2.4 พิจารณาดูว่าสื่อต่าง ๆ ที่จะนำมาใช้กับวิธีการนำเสนอนั้น ๆ มีความเหมาะสมทั้งในแง่
คุณภาพและราคาเพียงใดแล้วนำมาจัดลำดับความสำคัญสำหรับการเลือก  
  2.5 เลือกวิธีการและสื ่อที ่มีประสิทธิภาพสูง โดยเลือกตัวเลือกที ่มีคุณภาพ และราคา
เหมาะสม  
  2.6 เลือกสื่อหรือผลิตสื่อที่ต้องการ ในขั้นนี้ ผู้ใช้จะได้สื่อที่ต้องการ แต่ถ้าสื่อนั้นไม่มีจะนำไป
ผลิตด้วยวิธีการระบบ จะเห็นได้ว่า ในกระบวนการใช้วิธีการระบบในการเลือกสื่อ จะมีขั้นตอนที่ผูกพันกับการ
ผลิตสื่ออยู่ด้วยการเลือกและจัดหาสื่อการเรียนการสอน  
 3. การประเมินผล (Check - C)  
 เป็นกลไกสำคัญที่จะกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาเพราะจะทำให้ได้ข้อมูลย้อนกลับที่จะสะท้อนให้เห็นถึง
การดำเนินงานที่ผ่านมาว่าบรรลุเป้าหมายที่กำหนดไว้เพียงใด ต้องปรับปรุงแก้ไขในเรื่องใดบ้างผู้บริหารและ
อาจารย์ที่เข้าใจระบบการส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนที่เหมาะสมจะตระหนักถึง  
 4. การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 
 เมื่อบุคลากร อาจารย์แต่ละคน /สาขา มีการประเมินผล (ผลสัมฤทธิ์ในรายวิชาที่นำมาประยุกต์ใช้ใน                 
การพัฒนาสื่อการเรียนการสอน) เสร็จเรียบร้อยแล้วก็ส่งผลให้กับคณะกรรมการที่รับผิดชอบซึ่งจะต้องรวบรวม
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ผลการประเมินมาวิเคราะห์ สังเคราะห์ แปลผลในภาพรวมทั้งหมดแล้วนำเสนอผลการประเมินต่อผู้เกี่ยวข้อง
  
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 จากการจัดการเรียนการสอนวิชาการวิเคราะห์ทางเศรษฐศาสตร์ เพื่อการตั ดสินใจทางธุรกิจ รหัสวิชา               
รหัสวิชา RBA 1104   
 (1) Planning การวางแผน ผู้สอนได้ทำการนำเอาข้อมูลใน มคอ .3 ตรงอธิบายรายวิชา และวัตถุประสงค์
ของรายวิชามาทำการวางแผน(Panning) ถึง ขอบเขตเนื ้อหาในรายวิชานี ้ได้มีขอบเขตเนื ้อหาอะไรบ้าง และมี
วัตถุประสงค์การเรียนเพื่อให้นักศึกษาได้อะไรบ้างจากการเรียนการสอนในรายวิชานี้ เพื่อที่ผู้สอนจะได้มากำหนดการ
พัฒนาการเรียนรู้ของนักศึกษา (ในหมวดที่ 4 มคอ.3) และหมวดที่ 5  แผนการสอนและการประเมินผล (มคอ.3, 
มคอ.5) หลังจากที่มีการกำหนดแผนการสอนในแต่ละคร้ัง  
 (2) การลงมือปฏิบัติ (Doing)จะมีการประยุกต์ที่จะใส่สื่อประเภทเทคนิคหรือวิธีการ (Doing) การสอน
หรือการประเมินผล เช่นการให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเรียนการสอน หรือการเรียนการสอนที่เน้นผู้เรียน
เป็น ศูนย์กลาง (Doing) ซึ่งตัวกลางในกระบวนการเรียนการสอนไม่จำเป็นต้องใช้แต่วัสดุหรือเครื่องมือเท่านั้น 
บางครั้งจะต้องใช้เทคนิคและกลวิธีต่าง ๆ ควบคู่กันไป โดยเน้นที่เทคนิคและวิธีการเป็นสำคัญ  เพื่อช่วยให้
ผู้เรียนได้มีส่วนร่วมในกระบวนการเรียนการสอนมากที่สุด เช่นการทดลอง การสาธิต บทบาทสมมุติ โดยการให้
นักศึกษาหลักสูตร M.B.A. แบ่งเป็นกลุ่ม ๆ แล้วมีการนำเสนอรายงานหน้าชั้นเรียน ด้วยการวิเคราะห์เรื่อง
ต้นทุนการผลิต และมีการสาธิตการปฏิบัติจริง โดยมีหัวข้อให้นักศึกษาเลือกผลิตสินค้าหรือบริการชนิดใดชนิด
หนึ่งมากลุ่มละ 1 ชนิดแล้วมีการวิเคราะห์ ต้นทุนการผลิตในระยะสั้น มีอะไรบ้าง รายรับจากการดำเนินธุรกิจ
ประมาณ 1 เดือน และทำการวิเคราะห์ผลการดำเนินงาน กำไร (กำไรในทางเศรษฐศาสตร์)/ขาดทุน  จากการ
วิเคราะห์ และมีปัจจัยอะไรที่ทำให้ประสบความสำเร็จของการประกอบธุรกิจดังกล่าว ฯ  
 (3) การประเมินผลลัพธ์ (Check-C)ของการนำเสนอของนักศึกษาในกลุ่มต่าง ๆ มีส่วนร่วมในการ
นำเสนอ (ความรู้) จริยธรรม การตรงต่อเวลา การนำเทคโนโลยีมาช่วยในการนำรายงาน และท่ีสำคัญนักศึกษา
ได้มีวิเคราะห์ ด้วยการ นำสินค้า/บริการ จริง ๆ มา สาธิตให้เห็นภาพเพ่ือให้เห็นภาพจริงของวัตถุดิบ ปัจจัยการ
ผลิต ต้นทุน รายรับ และกำไร นักศึกษามีความสุขกับการนำเนอและมีรูปแบบการนำเสนอที่ ไม่น่าเบื่อ                  
มีความคิดสร้างสรรค์ในกระบวนการจัดการเรียนการสอน  นำเสนอ  ซึ่งตรงกับวัตถุประสงค์ของการจัดการ
เรียนการที่ได้ระบุไว้ใน มคอ.3และ มคอ.5 
 (4) การพัฒนา / ปรับปรุงแก้ไข (Action - A) 
 เมื ่อสิ ้นสุดการเรียนการสอนในราวิชาที่ผู ้สอนได้นำมาพัฒนาสื ่อการเรียนการสอน ก็จะต้องมา
วิเคราะห์ สังเคราะห์ถึง การประเมินผลของนักศึกษาที่มีต่อการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาทำการ
ประเมินความพึงพอใจในรายวิชา และให้นักศึกษามีเสรีภาพในการบอกถึงสิ่งที่ต้องการจะปรับปรุง / แก้ไข /
พัฒนา ในรายวิชาดังกล่าวให้ดีขึ้น หรืออาจะวิเคราะห์จาก ปัจจัยอื่น  ๆ เช่น การทวนสอบ อีกรอบหนึ่งก็ได้
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 แหล่งอ้างอิง ชนิกานต์ เธียรสูตร . (2553). วงจรคุณภาพการบริหารแบบ PDCA สืบค้นจาก 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.สุพัตรา ยอดสุรางค์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : ๐๙๐-๙๖๒๕๔๓๑ 
E-mail Address       : bluessky28@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การจัดการเรียนการสอนแบบให้นักศึกษามีส่วนร่วมในการเขียนเค้าโครงวิทยานิพนธ์ 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 

๑. ขัน้นำ (Advance Organizer) ใช้เวลา 3 ถึง 5 นาที ในขั้นนี้จะเป็นการที่ผู้สอนแสดงให้ผู้เรียนเห็น
ถึงความเชื่อมโยงระหว่างเนื้อหา ที่จะสอนกับสิ่งที่ผู้เรียนมีพื้นฐานอยู่ก่อนแล้ว พร้อมทั้งระบุโครงร่างเนื้อหา 
แนวคิด ประเด็นหลักในการสอนเพ่ือทำให้ผู้เรียนเห็นความสำคัญและเกิดความอยากรู้และอยากเรียนรู้เรื่องนั้น
มากยิ่งข้ึน 

๒. ขั้นสอน (Collaborative activities) ใช้เวลา 10 - 15 นาที ในขั้นนี้ผู ้สอนจะสอนเนื้อหาแล้ว 
ตามด้วยกิจกรรมอื่น จากการวิจัยพบว่าสมาธิหรือความสนใจของผู้เรียนจะลดลงอย่างรวดเร็วภายในเวลา             
15 นาที ดังนั้น ผู้สอนใช้เวลาในการแนะนำเนื้อหา 10 - 15 นาที แล้วตามด้วยกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ร่วมกันในชั้นเรียน เพื่อเป็นการเปลี่ยนบรรยากาศและให้โอกาสที่ผู้เรียนจะสร้างปฏิสัมพันธ์กับผู้สอน โดยให้
ผู้เรียนเขียนประเด็นสำคัญ ๆ หัวข้อหลักเป็นการเขียนร่างเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในแต่ละบท ตั้งแต่บทที่ 1 – ๓ 
ลงในแผ่นกระดาษ  

๓. ผู้เรียนนำเสนอเนื้อหาเค้าโครงวิทยานิพนธ์ในแต่ละบท (ทำซ้ำกันไปในเนื้อหาที่แบ่งไว้เป็นตอน ๆ 
จนครบเนื้อหาทั้ง ๓ บท)  ใช้เวลา ๕ นาที หลังจากนำเสนอเสร็จแล้ว ผู้สอนจะให้คำแนะนำต่าง ๆ และ
ขณะเดียวกันผู้เรียนสามารถแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน เพื่อให้ผู้เรียนได้เข้าใจในประเด็นปัญหาเรื่องที่ศึกษา 
วิธีการตั้งวัตถุประสงค์ คำถามการวิจัย ขอบเขตการวิจัย แนวคิดทฤษฎีที่นำมาใช้ กลุ่มประชากรและกลุ่ม
ตัวอย่าง เป็นต้น  

 
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 

๑. ผู้เรียนมีความเข้าใจในกระบวนการทำวิจัย สามารถร่วมผลิตองค์ความรู้ที ่ได้จากการสะท้อน
ความคิดร่วมกันระหว่างผู้สอนและผู้เรียน  

๒. ผู้เรียนสามารถนำความคิดเห็นที่ได้แลกเปลี่ยนมาพัฒนาต่อยอดในการเขียนโครงร่างวิทยานิพนธ์ 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน 
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.ณัฐดนัย อลีนจิตพงศ ์
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 084-0048448 
E-mail Address       : mac12942@hotmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การใช้ MS Forms สำหรับการเรียนการสอนออนไลน์ผ่าน MS Teams 
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 MS Teams ถูกใช้เป็น platform สำหรับการเรียนการสอนในวิทยาลัยในช่วงสถานการณ์การแพร่
ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 นอกจาก MS Teams จะใช้สำหรับการเข้าสอน
ออนไลน์ระหว่างนักศึกษากับอาจารย์แล้ว ยังเป็นห้องเรียนที่ให้นักศึกษากับอาจารย์ได้สื่อสารและแชร์เนื้อหา
ต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็นเอกสารการสอน การบ้าน คำถาม คำตอบอีกด้วย  
 โดยเฉพาะอย่างยิ ่ง การแชร์การบ้านและข้อสอบโดยใช้  application ที่ชื ่อ MS Forms ซึ ่งเป็น                          
แอปพลิเคชันสำหรับการทำแบบสอบถาม ซึ่งผู ้จัดทำสามารถออกแบบคำถามและคำตอบได้หลากหลาย
รูปแบบ อย่างเช่น คำตอบแบบอธิบาย คำตอบแบบให้อัพโหลดไฟล์ส่ง คำตอบแบบตัวเลือก คำตอบแบบ
ประเมินให้คะแนน เป็นต้น ซึ่งตัวโปรแกรมจะคล้ายคลึงกับ Google Forms ที่รู้จักกันแพร่หลายกว่า อย่างไรก็
ตาม MS Forms เหมาะกับการใช้ใน MS Teams มากกว่าเนื่องจากโปรแกรมมีผู้พัฒนากลุ่มเดียวกันจึงใช้งาน
และเข้าถึงได้ง่าย สะดวกกว่า ตัวอย่างเช่น เมื่อเราทำแบบสอบถามใน  MS Forms เสร็จ เราสามารถเพ่ิม
แบบสอบถามในห้องเรียนให้นักศึกษาทำแบบสอบถามได้ทันที และเมื่อทำเสร็จ  MS Forms ก็จะสรุปคะแนน
และทำรายละเอียดทางสถิติของคำตอบมาให้ทันที และยังสามารถจดจำ ติดตามผู้ส่งคำตอบได้ ซึ่งจะสร้าง
ความสะดวกและรวดเร็วสำหรับอาจารย์ในการตรวจสอบและให้คะแนนต่อไป โดย  MS Forms นี้สามารถ
นำไปใช้ได้กับการส่งการบ้าน ทำแบบทดสอบ และที่สำคัญคือการทำข้อสอบ ซึ่งเหมาะกับการสอบออนไลน์ที่
ต้องการความเข้มงวดและปลอดภัยมากที่สุด โดยนักศึกษาสามารถเข้าถึงข้อสอบและทำข้อสอบได้จาก
ส่วนกลางเท่านั้น ไม่ใช่การส่งเอกสารหรือไฟล์ข้อสอบให้นักศึกษาต่างคนต่างทำ อีกจุดเด่นหนึ่งในการใช้ทำ
ข้อสอบคือการประเมินผล จากที่ได้กล่าวไปว่า MS Forms จะทำหน้าที่เก็บรวบรวมคำตอบและประมวลผล
คะแนนให้เบื้องต้นในส่วนที่ทำได้แล้วนั้น ยังสามารถโหลดมาเป็นไฟล์ MS Excel ซึ่งจะช่วยเพิ่มสะดวกรวดเร็ว
ให้กับอาจารย์ในการตรวจข้อสอบและให้คะแนนเป็นอย่างมาก 
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ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 การใช้ MS Forms ใน MS Teams นี้ ทำให้เกิดความสะดวกและรวดเร็วให้แก่ทั้งนักศึกษาในแง่ของ                 
การเข้าถึงแบบสอบถาม การบ้าน ข้อสอบ และอาจารย์ในแง่ของการตรวจประเมินและให้คะแนนตัวอย่าง
ความสำเร็จคือนักศึกษาให้การตอบรับการใช้ MS Forms เป็นอย่างดีและไม่พบความไม่พอใจในการใช้ ทั้งยัง
พบคำชมถึงความสะดวกในการเข้าถึงแบบสอบถามจากนักศึกษาอีกด้วย  
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
ครั้งที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจัดการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลีย่นแปลงอย่างฉับพลัน     
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564 

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล : ดร.ทนง ทองภูเบศร์ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้ : 082-1622490 
E-mail Address : ajahnjoule@gmail.com 
 
หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการสืบเสาะออนไลน์  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 

1. เตรียมแผนการสอนแบบเชิงรุกตามแผนการสอนแบบ OLE 
2. เปิดห้องเรียนออนไลน์ด้วยโปรแกรม Zoom 
3. แบ่งกลุ่มนักศึกษากลุ่มละ 4-5 คน 
4. ทำ workshop I 

4.1 แจกบทความวิจัยให้กลุ่มละ 1 บทความ 
4.2 ให้นักศึกษาช่วยกันอ่าน วิเคราะห์ บทความและสรุปตามหัวข้อที่กำหนด 
4.3 ให้นักศึกษานำเสนอสรุปการอ่าน แบ่งปันข้อมูล 
4.4 ร่วมกันอภิปราย 
4.5 สร้างความเข้าใจ 
4.6 เชื่อมโยงความคิดจากเรื่องที่อ่านเข้าสู่ แนวคิด ทฤษฎี เกิดแนวคิดใหม่ 

5. ทำ workshop II โดยให้นักศึกษาค้นบทความวิจัยด้วยตนเอง 
6. วัดและประเมินในประเด็นต่อไปนี้ 

6.1. วิธีแก้ปัญหา 
6.2. การแบ่งปันความหมายส่วนตัว 
6.3. การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
6.4. การเข้าถึงคุณค่าของการเรียนรู้ 
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ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
ประสบการณ์ที่เกิดกับผู้เรียนเมื่อการจัดการเรียนรู้ผ่านชุมชนแห่งการสืบเสาะออนไลน์ 

การแสดงตน องค์ประกอบการออกแบบ ประสบการณ์ที่เกิดกับผู้เรียน 
การแสดงตนทางปัญญา  ความท้าทายหรือคำถาม 

สำรวจปัญหา 
เสนอวิธีแก้ปัญหา 
การตัดสินใจร่วมกัน 

ความรู้สึกถึงปริศนา 
การแบ่งปันข้อมูล 
เชื่อมโยงความคิด 
ใช้แนวคิดใหม่ 

การแสดงตนทางการ
จัดการเรียนรู ้

คำแนะนำผู้สอน 
การสร้างความเข้าใจ 
แรงบันดาลใจ 

การกำหนดและเริ่มต้นหัวข้ออภิปราย 
การแบ่งปันความหมายส่วนตัว 
มุ่งเน้นที่การสนทนา 

การแสดงตนทางสังคม การสื่อสาร 
การทำงานร่วมกันเป็นกลุ่ม 
ความร่วมมือกัน 

คุณค่าของการเรียนรู้ 
โอกาสในการแสดงความเห็น 
ส่งเสริมการทำงานร่วมกัน 
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องค์ความรู้จากกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
คร้ังที่ 1 ประจำปีการศึกษา 2564 

วิทยาลัยนวัตกรรมการจดัการ 
 

ประเด็นความรู้        : ด้านการเรียนการสอน 
หัวข้อการจัดการความรู้       : ประเด็นการเรียนการสอนในยุคดิจิทัลที่ตอบรับการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลัน   
ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่าสายพันธุ์ใหม่ 2019 
วันเดือนปีท่ีดำเนินการ       : 11 พฤศจิกายน 2564   

องค์ความรู้ของผู้เข้าร่วมกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ชื่อ – นามสกุล        : ดร.สุภาพร เพ่งพิศ 
เบอร์โทรศัพท์ที่ติดต่อได้       : 081-7517884 
E-mail Address       : ajn.supaporn@gmail.com 
 

หัวข้อ/เรื่องที่จะแลกเปลี่ยนเรียนรู้ : CONTEXT/C 
 การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ตอบโจทย์ผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัส
โคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 : COVID-19  
 
รายละเอียด/วิธีการที่ได้ดำเนินการ : ACTION/A 
 การจัดการเรียนการสอนเพื่อนำไปสู่การเรียนรู้ยุคใหม่ของประเทศไทย ควบคู่ไปกับการเปลี่ยนแปลง 
ด้านเทคโนโลยีในยุคดิจิทัล ในการช่วยเป็นสื่อการสอนเพ่ือให้เข้าถึงผู้เรียนได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และทัน
ต่อการเปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันทำให้วิทยาลัยฯ ไม่สามารถจัดการเรียนการสอนได้อย่างปกติ จึงให้ความสำคัญ
จัดการเรียนการสอนออนไลน์ ตามนโยบายของทางวิทยาลัยฯ และนโยบายของภาครัฐ โดยต้องมีการวางแผนการ
จัดการเรียนสอนยุคใหม่ ซึ่งมีรู้แบบที่เปลี่ยนไปจากเดิม อันเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อ
ไวรัสโคโรน่าสายพันธ์ใหม่ 2019 จึงมีการผสมผสานการเรียนการสอนออนไลน์ในรูปแบบออนไลน์ และกิจกรรม
ต่าง ๆ เพื่อให้มีความเหมาะสมกับผู้เรียน ช่วงเวลา และกิจกรรมการเรียนการสอน และช่วยให้ผู้เรียนสามารถ
เรียนรู้ผ่านสื่อแบบออนไลน์ได้อย่างสะดวก และมีความเข้าใจ สามารถสื่อสารเข้าถึงการเรียนรู้แบบไม่มีขีดจำกัด 
ทุกเวลาและทุกสถานที่ทำให้สถาบันการศึกษาของประเทศไทยสามารถจัดการเรียนการสอนท่ามกลางการเกิดการ
เปลี่ยนแปลงอย่างฉับพลันในสถานการณ์นี้ เพื่อให้ทันกับความต้องการที่มีความหลากหลายวิธีการที่จะสามารถ
จัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ (Online Learning) ได้  
 การจัดการเรียนการสอนในภาคการศึกษาที่ 1/2564 และภาคการศึกษาที่ 2/2564 จึงมีการหา
แนวคิดท่ีสามารถให้ผู้เรียนเข้าถึงเนื้อหารายวิชาตามหลักสูตรบริหารธุรกิจมหาบัณฑิตได้  โดยมีองค์ประกอบที่
จะสามารถพัฒนาการเรียนการสอนและวิธีการจัดการเรียนการสอนออนไลน์ที ่ตอบโจทย์ผู ้เร ียนให้มี
ประสิทธิภาพและมีผลสัมฤทธิ์ที่ดีได้ คือ 1) การเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับระยะเวลาการสอน  2) การจัดหา
กิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน 3) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  4) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้
ของนักศึกษา ดังนี้ 
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  1) การเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับระยะเวลาการสอน   
  1.1) การกำหนดแนวทางที่ชัดเจน  อาจารย์ผู้สอนจะกำหนดแนวทางการเรียนที่ชัดเจนให้
นักศึกษาทราบ  โดยการให้ข้อมูลเกี่ยวกับคำอธิบายรายวิชา ขอบเขตของเนื้อหาในการจัดการเรียนการสอนใน
ภาพรวมของรายวิชาในครั้งแรกของการเรียนการสอน และแจ้งให้ทราบเกี่ยวกับวัตถุประสงค์ในการเรี ยน 
เนื้อหา วิธีการ และผลของการเรียนในแต่ละครั้ง โดยก่อนเข้าเรียนจะมีการส่งเอกสารประกอบการเรียนเพ่ือให้
นักศึกษา สามารถ Download เพ่ือเตรียมความพร้อมก่อนการเรียนอย่างน้อย 3 วัน 
  1.2) การออกแบบการสอนที่น่าสนใจ ผู้สอนมีการออกแบบการเรียนในแต่ละครั ้งให้มี              
ความหลากหลายของรูปแบบการสอน เพื่อให้ผู้เรียนรู้สึกมีส่วนร่วมและมีความน่าใจในเนื้อหาการเรียน โดย
การอธิบายกิจกรรมที่จะเกิดภายในชั้นเรียนให้ผู้เรียนทราบตั้งแต่ต้นชั่วโมง เพื่อให้เกิดการเตรียมตัวสำหรับ              
การเรียน  
 2) การจัดหากิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน   
  2.1) การเลือกเครื่องมือการสอนที่เหมาะสม การเลือกเครื่องมือที่เหมาะสมกับเนื ้อหา
รายวิชา ได้แก่  RIF วิชาบริหารการเงิน จะมีการจัดการเรียนการสอนโดยให้มีการทำแบบฝึกหัดในชั้นเรียน
ร่วมกัน  การโต้ตอบ ซักถาม แสดงความคิดเห็น  ในรายวิชา RBA 1106 การจัดการเชิงกลยุทธ์สำหรับ
ศตวรรษที่ 21 มีการจัดการเรียนการสอน โดยให้นักศึกษาการนำเสนอในหัวข้อที่น่าสนใจประกอบการเรียน 
กระตุ้นให้แสดงความคิดเห็นในด้านการแก้ปัญหาในองค์การ  การทำแผนพัฒนาภาวะผู้นำ ที่เหมาะสมกับ
เนื้อหาที่เรียนรู้ร่วมกัน  ในรายวิชา RIF ความคิดสร้างสรรค์และการสังเคราะห์นวัตกรรม จัดให้มีกิจกรรมใน
การคัดเลือกนวัตกรรมที่สนใจ นำเสนอความน่าสนใจในนวัตกรรมทางด้านสินค้าและบริการ และให้นำเสนอ
ต่อยอดนวัตกรรมในชีวิตประจำวันเพื่อเป็นแนวทางในการพัฒนาสินค้าและบริการ ต่อยอดธุรกิจในยุคดิจิทัล 
เป็นต้น 
                     2.2) การกระตุ ้นให้นักศึกษาทำงานร่วมกันแบบออนไลน์  การกระตุ ้นให้นักศึกษามี               
การนำเสนอสิ่งที่ความคิด และมีการสอบถาม อย่างอิสระและเป็นกัน  
  2.3) การมอบหมายงาน  เป็นการกำหนดภาระงานระหว่างการเรียน ได้แก่ การทำ
แบบฝึกหัด การสรุปผลการเรียนรู้ และมีการนำเสนอชั่วโมงท้ายของการเรียนในครั้งนั้น 
  2.4) การใช้สื่อวิดีทัศน์  มีการนำคลิปสั้น  ความยาวประมาณ 5-10 นาที ในการนำเสนอมี
คำบรรยาย เพื่อการสื่อสารที่ชัดเจน  เนื้อหามีความกระชับและสร้างความเข้าใจได้อย่างรวดเร็ว มีความ
น่าสนใจและสามารถจูงใจให้เกิดการเรียนรู้  โดยให้แสดงความคิดเห็นหลังจากการรับชม 
 3) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
  3.1) ใช้ประโยชน์จากการทำงานแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว โดยการจัดให้มีการแสดงความ
คิดเห็นแบบเดี ่ยวและนำเข้ามาพิจารณา แลกเปลี ่ยนเรียนรู ้แบบกลุ ่มในชั ้นเรียน ด้วยวิธีการนำเสนอ                
แสดงข้อความคิดเห็น  จัดให้มีการให้เลือกกิจกรรมร่วมกันในกลุ่มชั้นเรียน 
  3.2) ใช้อุปกรณ์เพื่อเป็นสื่อการเรียน  เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ทั้งผู้เรียน และ
ผู้สอนร่วมกัน ได้อย่างเหมาะสม จึงมีการแนะนำการใช้อุปกรณ์การเรียน หรือมีการช่วยอำนวยความสะดวก 
และแก้ปัญหาระหว่างการเรียนการสอน เพ่ือให้ใช้เทคโนโลยีได้อย่างมีประสิทธิภาพ  
 . 4) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
  4.1) การเปิดการสอน - ปิดการสอน ในการเปิดการสอนเป็นการบอกกล่าวให้นักศึกษาได้
ทราบถึงการเริ่มการเรียนเนื้อหาสาระ กิจกรรมวิธีการเรียน และช่วงเวลาการเรียน  ในการปิดการสอนเป็นการ
สรุปความสำเร็จของการเรียน ตรวจสอบความครบถ้วน บรรลุวัตถุประสงค์ของการเรียน ให้ทราบร่วมกัน 
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  4.2) การแจ้งผลสะท้อนกลับจากการเรียนการสอน ในส่วนที่ต้องการซักถาม หรือต้องการ
เพิ่มเติม และมีการสะท้อนกลับผลการเรียน  โดยปกติจะมีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละ
รายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน หรือหลังจากท่ีมีการเรียนการสอนและการสอบแล้ว ทุกรายวิชา 
  4.3.)  การวัดประเมินผลผู้เรียน  อาจารย์ผู้สอนจะมีวิธีการประเมินผู้เรียน จากการสังเกต
การมีส่วนร่วมในชั้นเรียน การนำเสนอ การทำแบบฝึกหัดร่วมกัน  การโต้ตอบโดยให้ใส่ข้อมูลในข้อความ
ระหว่างการเรียนเพ่ือเป็นการโต้ตอบแสดงถึงการอยู่ร่วมกันในชั้นเรียน การจัดให้มีการนำเสนอรายงานภายใน
ชั้นเรียน เพื่อสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา การจัดให้มีการสอบประเมินผล จะมีการกำหนดเกณฑ์
ในการวัดและประเมินผลผ่านเครื่องมือออนไลน์ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ข้อสอบในลักษณะอัตนัย มีการกำหนด
กฎเกณฑ์ วิธีการดำเนินการสอบระยะเวลา และช่องทางในการส่งกระดาษคำตอบให้นักศึกษาทุกคน ได้ปฏิบัติ
ตามอย่างเคร่งครัด  
   
ผลลัพธ์/ผลสำเร็จ : RESULT/R 
 ผลที่ได้จากการนำองค์ความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน สามารถพัฒนาการทำงานในการจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์ในยุคดิจิทัลให้ตอบโจทย์ผู้เรียนในสถานการณ์การแพร่ระบาด COVID 2019  ทั้ง 4 ด้าน
นั้น สามารถประเมินผลสำเร็จในการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในสถานการณ์การเปลี่ย นแปลงได้  
โดยวิธีการเรียนอย่างฉับพลันตามสถานการณ์และนโยบายของภาครัฐในการจัดการเรียนการสอนแบบ
ออนไลน์ ดังนี้ 
 1) การเตรียมเนื้อหาที่เหมาะสมกับระยะเวลาการสอน   
      การกำหนดแนวทางเนื้อหาการเรียนการสอนได้เหมาะสม มีความชัดเจนในเนื้อหา และ
วิธีการสอนให้นักศึกษาทราบ ประกอบกับการออกแบบการสอนให้มีความน่าสนใจ สามารถจัดการเรียน             
การสอนได้ตามเนื้อหาและคำอธิบายรายวิชาได้อย่างครบถ้วน 
  2) การจัดหากิจกรรมระหว่างการเรียนการสอน   
      การเลือกเครื่องมือในแต่ละรายวิชาที่ครอบคลุมเนื้อหา โดยการสอดแทรกกิจกรรมระหว่าง
การเรียน สามารถกระตุ้นให้ผู้เรียนเข้ามามีส่วนร่วมในการเรียน ประเมินได้จากการมีส่วนร่วมในการตอบ
คำถาม เสนอความคิดเห็น ความเป็นอิสระในการคิด และกิจกรรมที่ทำร่วมกัน และจำนวนผู้เรียนที่อยู่ครบตาม
ชั่วโมงเรียน สามารถส่งงานที่มอบหมายครบทุกคน แสดงถึงความการมีส่วนร่วมและความตั้งใจของนักศึกษา 
 3) การจัดสภาพแวดล้อมการเรียนรู้  
      นักศึกษาให้ความร่วมมือจากการทำงานแบบกลุ่มและแบบเดี่ยว โดยการจัดให้มีการแสดง
ความคิดเห็นแบบเดี่ยวและนำเข้ามาพิจารณา แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในชั้นเรียน ด้วยวิธีการนำเสนอ ข้อคิดเห็น  
ประเมินการสังเกตการณ์ในชั ้นเรียน นักศึกษามีพัฒนาการในการใช้อุปกรณ์เพื ่อเป็นสื ่อการเรียนดีขึ้น
ตามลำดับ และสามารถเรียนรู้ แก้ปัญหาการใช้อุปกรณ์การเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในยุคดิจิทัล ที่ต้องใช้
สื่อออนไลน์ นำเสนอแบบออนไลน์ได้ดี  ทำให้เกิดการเรียนรู้ในการใช้อุปกรณ์ทั้งผู้เรียน และผู้สอนร่วมกันได้
อย่างเหมาะสม มีการช่วยอำนวยความสะดวก ทั้งเพื่อนในชั้นเรียนและอาจารย์ผู้สอน ทำให้การใช้เทคโนโลยี 
มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น   
 4) การสังเกตพฤติกรรมการเรียนรู้ของนักศึกษา 
     การประเมินผลในสิ่งที่แจ้งตอนต้นของชั่วโมงซึ่งเป็นการเปิดการสอน ทำให้นักศึกษาได้ทราบถึง
เนื้อหาสาระ กิจกรรมวิธีการเรียน และช่วงเวลาการเรียน  และมีการสรุปการสอนในตอนท้ายชั่วโมงทำให้
นักศึกษาที่มีข้อคำถามเพิ่มเติม สามารถสอบถามในส่วนที่ยังต้องการทราบได้อย่างครบถ้วน ประเมินจากการ
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สอบถามความต้องการในการเรียนของนักศึกษา ตลอดจนการแจ้งผลสะท้อนกลับจากการเรียนการสอน ซึ่งจะ
มีการประเมินผลการสอนของอาจารย์ผู้สอนในแต่ละรายวิชาในสัปดาห์สุดท้ายของการเรียน หรือ หลังจากที่มี
การเรียนการสอนและการสอบแล้วทุกรายวิชา เพื่อนำค่าเฉลี่ยความพึงพอใจในการจัดการการสอนนำมา
พัฒนาและปรับปรุงในภาคการศึกษาต่อไป การวัดประเมินผลผู้เรียน อาจารย์ผู้สอนจะมีวิธีการประเมินผู้เรียน 
จากผลงานในกิจกรรมต่าง ๆ การส่งงานที ่แสดงถึงการเรียนในห้องและการส่งงานตามเวลาที ่กำห นด               
และประเมินผลจากการสอบออนไลน์ เพ่ือให้ทราบถึงการเรียนรู้และความรับผิดชอบตลอดจนการบันทึกการมี
ส่วนร่วมของนักศึกษาทั้งในชั้นเรียน และภายหลังการเรียนแล้ว จากการสอบเก็บคะแนนปลายภาค 
 

 
 
 


