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ค าน า 

 

รายงานฉบับนี้ เป็นผลการด าเนินงานสรุปองค์ความรู้ของกลุ่ม New normal learning  

องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ซ่ึงตอบสนองยุทธศาสตร์ที่ 1 พัฒนาวิทยาลัยให้เป็นเอตทัคคะ 

อย่างยั่งยืน มีเป้าประสงค์เชิงยุทธศาสตร์หลัก คือ มหาวิทยาลัยมีการส่งเสริมและสนบัสนุนในการสร้าง

คุณลักษณะบัณฑิตที่พึงประสงค์ ทักษะที่จ าเป็นในศตวรรษที่ 21 หรือความสามารถพิเศษ ( talent) 

ให้กับนักศึกษาสอดคล้องตามอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย โดยรายงานสรุปผลการด าเนินงานการ

จัดการความรู้ จัดท าข้ึนเพ่ือจัดเก็บองค์ความรู้ให้เป็นลายลักษณ์อักษร เป็นแนวทางให้บุคลากรภายใน 

และภายนอกองค์กรที่สนใจน าไปใช้เป็นแนวทางในจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ต่อไป เพ่ือร่วม  

เข้ารับการคัดเลือกเป็นกลุ่มความรู้ที่มีการปฏิบัติงาน และใช้ส าหรับคณะกรรมการในการตัดสินกลุ่ม

ความรู้ โดยในรายงานฉบับนี้ มีประเด็น 3 ส่วนด้วยกันดังนี้ ส่วนที่ 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู้  

ส่วนที่ 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ ส่วนที่ 3 ผลผลิตและผลลัพธ์ 

กลุ่ม New normal learning องค์ความรู้เรื่อง การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 หวังเป็นอย่างย่ิงว่ารายงานสรุปผลการด าเนินงานการจัดการความรู้

ฉบับนี้จะเป็นประโยชน์ส าหรับคณะกรรมการสรรหา Best Practices กลุ่มความรูแ้ละบุคคลที่ให้ความสนใจ  

 

       กลุ่ม New normal learning  

              สิงหาคม 2564  

        

       

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01epJJ7M4lWFJ6YJn2sKzR2HdpxUw:1629442938153&q=New+normal+learning&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2kYr8g7_yAhVTgdgFHVPJC04QkeECKAB6BAgCEDU
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ส่วนท่ี 1 ข้อมูลพื้นฐานของกลุ่มความรู ้

 

1. ความเป็นมาของชุมชนนักปฏิบัติ (กลุ่มความรู้) ดังน้ี 

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโคโรน่า 2019 แม้ในช่วงแรกจะไม่ส่งผลกระทบต่อ

การศึกษามากนักเพราะเป็นช่วงระยะเวลาท่ีสถาบันการศึกษาส่วนมากปิดภาคการศึกษา 2/2562 เรียบร้อย

แล้ว แต่ก็จะมีสถาบันการศึกษาในระดับอุดมศึกษาท่ีได้รับผลกระทบหลังจากมีการประกาศสถานการณ์

ฉุกเฉิน มหาวิทยาลัยหลายๆ แห่ง มีประกาศปิดการเรียนการสอนและงดจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในสถาบัน 

รวมถึงมีการเล่ือน ยกเลิกการเรียนการสอน การสอบวัดผลปลายภาค 2/2562 ในช่วงเดือนมีนาคม 2563   

 หลังจากท่ีสถานการณ์โควิด-19 ไม่มีทีท่าจะยุติการแพร่ระบาดลงง่ายๆ ผลกระทบท่ีเกิดข้ึนตามมา

คือการจัดการเรียนการสอนในภาคฤดูร้อนท่ีด าเนินการในเดือนเมษายน 2563 สถาบันต่างๆ ซ่ึงรวมถึง

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทาจึงได้เริ่มมีการจัดประชุมเพ่ือหาแนว

ทางการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์ ด้วยการใช้โปรแกรมการประชุมออนไลน์ในแพลตฟอร์มต่างๆ 

คือ Google Meet, ZOOM Cloud Meetings, Skype, Slack และ Microsoft Team เป็นต้น 

 จากนโยบายท่ีส าคัญของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา SSRU Next ท่ีมุ่งเน้นให้บุคลากรสาย

วิชาการได้มีการพัฒนาการจัดการเรียนการสอนในรูปแบบใหม่ในศตวรรษที่ 21 ด้วยการมุ่งเน้นการจัดรูปแบบ

การจัดการเรียนการสอนแบบผสมออนไลน์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการได้ตอบสนองนโยบายในด้าน

ดังกล่าวเป็นอย่างดี ด้วยการจัดการอบรมบุคลากรสายวิชาการด้วยโครงการ อบรมเชิงปฏิบัติการเพ่ือการ

พัฒนาทักษะและเทคนิคการสอนท่ีทันสมัยในศตวรรษท่ี 21 ด้วยการเชิงวิทยากรท่ีเป็นผู้เช่ียวชาญในการใช้

โปรแกรมออนไลน์ของ Google มาเป็นวิทยากรบรรยายให้รู้เกี่ยวกับเทคนิคการใช้โปรแกรมออนไลน์ต่างๆ 

 อีกทั้ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้มีการเปิดโอกาสทางการศึกษา สร้าง เครือข่ายความ

ร่วมมือกับกลุ่มนักศึกษาต่างประเทศ ซ่ึงวิทยาลัยมีจ านวนนักศึกษาจีนท่ีเปิดสอนทั้งในระดับปริญญาตรี 

ปริญญาโท และปริญญาเอก ท าให้นักศึกษาจีนไม่สามารถเข้ามาศึกษายังประเทศไทยได้ วิทยาลัยจึงได้ใช้การ

เรียนการสอนออนไลน์ส าหรับนักศึกษาจีนแบบเต็มรูปแบบเพ่ือเปิดโอกาสให้กับนักศึกษาในกลุ่มดังกล่าว 

 ดังนั้น เพ่ือให้สนับสนุนด้านการจัดการสอนด้วยระบบออนไลน์เกิดประสิทธิภาพสูงสุดในการ

ปฏิบัติงาน กลุ่มงาน กลุ่ม New normal learning จึงเห็นความส าคัญในการปรับปรุง แก้ไขส่งเสริมการ

สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนด้วยระบบออนไลน์จึงได้จัดตั้งกลุ่ มเพ่ือหาวิธีการ ขั้นตอน หรือการ

ด าเนินงานเพ่ือให้ได้ประสิทธิภาพการปฏิบัติงานท่ีดี     

 โดยมีวัตถุประสงค์ของแผนการจัดการความรู้ ดังน้ี  

 1) เพ่ือค้นหาแนวปฏิบัติท่ีดี (องค์ความรู้) จากท่ีอยู่ในตัวบุคคล และแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ เพ่ือสนับสุนน

การจัดการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 

2) เพ่ือส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรน าแนวปฏิบัติที่ดีมาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง  

 3) เพ่ือให้ได้คู่มือการปฏิบัติที่ดีในการสนับสนุนการเรียนการสอนระบบออนไลน์ 
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2. สมาชิกชุมชนนักปฏิบัติและบทบาทหน้าท่ีของสมาชิก 

ล าดับ ช่ือ-นามสกุล หน่วยงานท่ีสังกัด บทบาทหน้าท่ี 

1.  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณอ านวย 

2.  ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณเอ้ือ 

3.  ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณประสาน 

4.  นายจเร นาคทองอินทร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณลิขิต 

5.  อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณวิศาสตร์ 

6.  นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณวิศาสตร์ 

7.  นายวชิรศักด์ิ ถ่ินทวี วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณวิศาสตร์ 

8.  ดร.วิไลลักษณ์ รักบ ารุง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

9.  รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

10.  ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

11.  ดร.ศิรญิญา ศริิญานันท์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

12.  ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูล วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

13.  ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ ์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

14.  อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

15.  อาจารย์วรีญา คลังแสง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

16.  อาจารย์เบญญา หวังมหาพร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

17.  อาจารย์เย็นจิต คงปาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

18.  อาจารย์พรรณนลิน สัชฌุกร วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

19.  อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

20.  อาจารย์บุญญาดา พาหาสิงห์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 

21.  อาจารย์นฤมล ชมโฉม วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ คุณกิจ 
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ส่วนท่ี 2 การด าเนินงานจัดการความรู้ 

 

1. การก าหนดองค์ความรู้หลักท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องานหรือกิจกรรมของหน่วยงาน และก าหนดเป้าหมายของการจัดการความรู้ 

1.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

 วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ ได้ด าเนินการจัดการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ในช่วงสถานการณ์การระบาดของโรค Covid - 19 

โดยคณะกรรมการการได้น ากระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์มาจัดการความรู้ค้นหาแนวทางการจัดการเรียนการสอนแบบออนไลน์อย่างไร ที่จะ

ส่งผลให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดส าหรับนักศึกษาภายในวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ โดยมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของอาจารย์ในวิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการ รวมถึงได้ด าเนินการศึกษาดูงานแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ระหว่างหน่วยงาน สรุปได้ดังนี้ 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้

หลักท่ีจ าเป็นหรือ

ส าคัญต่องานหรือ

กิจกรรมของหน่วยงาน 

และก าหนดเป้าหมาย

ของการจัดการความรู้ 

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ คือ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาลัย

นวัตกรรมและการจัดการตระหนักถึงการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 เพ่ือเตรียมความพร้อม

ให้กับนักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษท่ี 21 เช่น การอ่าน , 

การเขียน , คณิตศาสตร์ , การคิดวิเคราะห์ , 

การส่ือสาร , การร่วมมือ , ความคิดสร้างสรรค์ 

รวมถึงทักษะชวิีตและอาชีพ และทักษะด้าน

สารสนเทศสื่อและเทคโนโลยี และการบริหาร

จัดการด้านการศกึษาแบบใหม่ 

16 ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1.2 จัดต้ังกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) และ

ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายชื่อ

สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  

 

1. องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2 การเสาะแสวงหา

ความรู้ที่ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความเช่ียวชาญ

ด้านการบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่

โดยประชุมกลุ่มย่อยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคลจากสมาชิกภายในกลุ่ม 

29 พ.ย. 63 1. วิธีปฏิบัติเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของสมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรู้บางส่วนให้

เหมาะสมต่อการ

ด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

3.1 สกัดความรู้ท่ีได้จากการถอดบทเรียนวิธี

ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือสกัด

องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคล    

23 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ท่ีผ่านการสกัด

ความรู้จากกลุ่มความรู้ 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้

เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน โดย

น าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 

ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

27 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21ท่ีสามารถน าไป

ปฏิบัติได้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

4 การน าความรูท่ี้ได้จาก

การจัดการความรู้มา

ปรับใช้ในการ

ปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุม่น าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ในการบริหาร

จัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

12 ก.พ.-31 มี.ค. 

64 

1. การพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

และการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากการ

น าองค์ความรู้ไปใช้ เช่น ทักษะ

ด้านสารสนเทศส่ือและ

เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและ

ด้านการอ่าน , การเขียน , 

คณิตศาสตร์ , การคิดวิเคราะห์ 

, การส่ือสาร , การร่วมมือ , 

ความคิดสร้างสรรค์ ตาม

รายวิชา 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานท่ีได้จากการน าองค์

ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

30 เม.ย. 64 

5 การน าประสบการณ์

จากการท างาน และ

การประยกุต์ใช้ความรู้

มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ 

และสกัดออกมาเป็นขุม

ความรู้ 

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปล่ียนความรู้หลังจาก

ท่ีน าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ไปปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้

หลังจากท่ีน าองค์ความรู้ไปปฏิบัติ และสกัดเป็น

องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศกึษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

29 พ.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21ท่ีปรับปรุง

หลังจากท่ีน าไปปฏิบัติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 มิ.ย. 64 1. รายงานผลการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง

องค์ความรู้เรื่องการพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 เพ่ือเผยแพร่สู่การปฏิบัติต่อไป 

29 มิ.ย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ท่ีปรับปรุง

หลังจากท่ีพบผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 การรวบรวมความรู้

และจัดเก็บอย่างเป็น

ระบบโดยเผยแพร่

ออกมาเป็นลายลักษณ์

อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงานของ

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

6.3 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้บุคลากรที่เกี่ยวข้อง

และท่ีสนใจทั้งในหน่วยงานและนอกหน่วยงาน

น าไปปฏิบัติ 

6.4 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ

ท่ีดี  

6.5 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

30 ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

- วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- กลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

ผู้ทบทวน :           

    

                                 (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 

 ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

     ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

ผู้อนุมัติ :  

 

     (ผู้ช่วย

ศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)ต าแหน่ง คณบดี

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจดัการ 

   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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1.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : ใบงานท่ี 1 และใบงานท่ี 2  

 

2. การเสาะแสวงหาความรู้ท่ีต้องการ 

2.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

รูปแบบการเรียนการสอนออนไลน์ที่ผ่านมา วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ เลือก

รูปแบบการเรียนการสอนเป็นการผสมผสานในหลาย ๆ รูปแบบ ทั้งนี้ข้ึนอยู่กับวัตถุประสงค์ในการ

จัดการเรียนการสอนในแต่ละรายวิชา และหัวข้อเรื่องในการการจัดการเรียนการสอน ซ่ึงระบบที่คณะ

เลือกใช้มากที่สุด ได้แก่ Zoom meeting, Facebook , Line โดยการสตรีมมิ่งผ่าน OBS studio streaming, 

Google classroom, เนื่องจากเป็นช่องทางทีเ่ข้าถึงงา่ย นักศึกษาทุกคนใช้อยู่เป็นประจ า สามารถแชร์ไฟล์

งาน ไฟล์เอกสารประกอบการสอน แชร์คลิปวีดิโอในการจัดการเรียนการสอนต่างๆ ให้ทุกคนดาวน์

โหลดได้ พร้อมมีรวมรวบไฟล์งานที่ได้รับมอบหมายอย่างเป็นระเบียบ มีระบบการแจ้งเตือนก่อนหมด

เวลาส่งงานอย่างชัดเจน  

 ต่อมา เนื่องจากอาจารย์แต่ล่ะท่านได้รับเสียงสะท้อนจากนักศึกษาว่า โปรแกรมที่ใช้ใน

การจัดการเรียนการสอนไม่เป็นเอกภาพ และเป็นรูปแบบเดียวกัน นักศึกษาเกิดความสับสน รวมถึง

โปรแกรมที่ใช้ยังไม่สามารถรองรับการจัดการเรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ  

- ปัญหาที่พบ ระยะเวลาในการเรียน 3 ชั่วโมง จากการจัดการเรียนการสอนแบบ

ออนไลน์ไม่ควรเป็นบรรยายเต็มตลอดกิจกรรม ควรมีกิจกรรมสันทนาการสอดแทรก 

- ต้องการให้สามารถเปิดการเรียนการสอนในห้องออนไลน์ ย้อนหลังได้ตลอด ตามที่

ต้องการ โดยเฉพาะส าหรับนักศึกษาภาคพิเศษ เสาร์-อาทิตย์ ต้องการเป็นวิดีโอและดู

ได้ในภายหลัง  

จากปัญหาดังกล่าว ทางกลุ่ม New normal learning จึงมีการการประชุมเพ่ือเสนอแนะ

แนวทางปรับปรุงแนวทางในการจัดการเรียนการสอนอย่างเป็นระบบ และเป็นไปในทิศทางเดียวกัน

เพ่ือให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่นักศึกษา 

ความรู้ท่ีได้ จากแหล่งภายในจากการเล่าเร่ือง จากการประชุมกลุ่ม 

1. google classroom จากที่ได้รับการอบรมจากวิทยาลัย 

2. ระบบ ZOOM Cloud Meetings เพราะนักศึกษาของวิทยาลัยมีนักศึกษาจากสาธารณรัฐ

ประชาชนจีน  

3. การท าวิดีโอ on - demand onsite online 

4. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ- แพลตฟอร์มเดียวกัน CIM-dU  

ความรู้ท่ีได้จากแหล่งภายนอก สมาชิกกลุ่มเสนอให้มีการจัดโครงการศึกษาดูงานที่

วิทยาลัยโลจิสติกส์และซัพพลายเชน มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา ศูนย์การศึกษาจังหวัดนครปฐม

เมื่อวันที่ 3 กรกฎาคม 2564 ความรู้ที่ได้ คือ  

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01epJJ7M4lWFJ6YJn2sKzR2HdpxUw:1629442938153&q=New+normal+learning&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2kYr8g7_yAhVTgdgFHVPJC04QkeECKAB6BAgCEDU
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1. การสืบค้นข้อมูลเพื่อการเขียน Storyboard 

2. แนวทางการเขียน การสร้างส่ือมัลติมเีดีย และการเขยีน Storyboard 

3. การถ่ายท า-อัดคลิปวิดิโอ ณ หองสตูดิโอ 

2.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง :  

1. แบบสอบถามการเรียนการสอนออนไลน์ 
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14 

 
 

 
 

2. ภาพกิจกรรมศึกษาดูงานจากแหล่งความรู้ภายนอก 
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3. การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วนให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

3.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

ความรู้ท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ ความรู้ท่ีปรับปรุงให้เหมาะสมต่อการ

น าไปปฏิบัติ 

1. แนวทางการการจัดการการเรียนการสอนออนไลน์ 

2. ปัญหาท่ีพบจากการจัดการเรียนการสอนเดิม 

1. การจัดการเรียนการสอนในรูปแบบออนไลน์ผ่าน 

โปรแกรม Zoom meeting, Facebook , Line โดยการสตรมี

ม่ิงผ่าน OBS studio streaming, Google classroom นักศกึษา

มีข้อเสนอแนะว่าโปรแกรมท่ีใช้ในการจัดการเรียนการสอน

ไม่เป็นเอกภาพ และเป็นรูปแบบเดียวกัน นักศึกษาเกิดความ

สับสน รวมถึงโปรแกรมที่ใช้ยังไม่สามารถรองรับการจัดการ

เรียนการสอนได้อย่างมีประสิทธิภาพ 

แนวทางการปรับปรุง (ใหม่) 

1. การสืบค้นข้อมูลเพ่ือการเขียน 

Storyboard 

2. แนวทางการเขียน การสร้างส่ือ

มัลติมีเดีย และการเขียน Storyboard 

3. การถ่ายท า-อดัคลิป ณ หอง

สตูดิโอ  

4. การจัดการเรียนการสอนใน

รูปแบบ- แพลตฟอร์มเดียวกัน CIM-dU 

 

3.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : แบบฟอร์มใบงานท่ี 2 ถอดบทเรียนการปฏิบัติงาน (รายบุคคล) 
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4. การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

4.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

สมาชิกกลุ่มความรู้ ได้น าความรู้เร่ือง การพัฒนาศักยภาพอาจารย์ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ไปใช้ในการปรับปรงุกระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน โดยได้ต้นแบบและแนวทาง ดังน้ี 

1. การสืบค้นข้อมูลเพื่อการเขียน Storyboard แนวทางการเขียน  

2. การสร้างส่ือมัลติมีเดีย และการเขียน Storyboard  

3. การถ่ายท า-อัดคลิป ณ หองสตูดิโอ 

4. การผลิตต้นแบบการจัดการเรียนการสอนเพ่ือลองรับระบบ CIM-dU 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ

ใหม ่

ส่ิงที่ปรับปรุง 

แนวทางการสอนออนไลน์ เดิม 

ผ่าน โปรแกรม Zoom 

meeting, Facebook , Line 

โดยการสตรมีมิ่งผ่าน OBS 

studio streaming, Google 

classroom 

แนวทางการจดัการเรียนการ

สอนออนไลน์ ใหม่ 

1. การสืบค้นข้อมูลเพื่อการ

เขียน Storyboard แนวทางการ

เขียน  

2. การสร้างส่ือมัลติมีเดีย และ

การเขียน Storyboard  

3. การถ่ายท า-อัดคลิป ณ หอง

สตูดิโอ 

1. ตัดทอนเวลาบรรยายจาก 3 

ชั่วโมง แบ่งกิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติเน้นกิจกรรม

นันทนาการเข้ามาสอดแทรก  

2. นักศึกษาสามารถดูวิดีโอ

ย้อนหลัง ได้ทุกที่ ทุกเวลา 

3. ลดความสับสนในการใช้

โปรแกรม เน่ืองจากมีแนวปฏิบัติ

ในการจัดการเรียนการสอน

ออนไลน์ ตามแนวทางการเขียน 

Storyboard ทีวิ่ทยาลัยก าหนด 

 

 ผลท่ีเกิดจากการน ากระบวนการ/วิธีปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติ  

 โมเดล การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ โดยปรับการเขียน Storyboard ให้มีความกระชับ

มากข้ึน และเพ่ิมเทคนิค เพ่ือให้ส่ือการสอนมีความน่าสนใจ เช่น กราฟฟิค รูปแบบอักษรเคล่ือนไหว 

วิดีโอการสอนจากแหล่งภายนอกที่สอดแทรกจากผู้เช่ียวชาญตรง การเตรียมตัวของคณาจารย์ 

เอกสารน าเสนอมีความกระชับ ปริมาณอักษรไม่มากเกินไป เหมาะสม  

4.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : โมเดล STORYBOARD 
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5. การน าประสบการณ์จากการท างาน และการประยุกต์ใช้ความรู้มาแลกเปล่ียนเรียนรู้ และ

สกัดออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้ New normal learning ได้ประชุมกลุ่มย่อยเพ่ือแลกเปล่ียนประสบการณ์จากการน า

กระบวนการ/วธีิปฏิบัติงานท่ีปรับปรุง ไปปฏิบัติ ดังน้ี 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการใหม ่

ส่ิงที่ปรับปรุง ข้อเสนอแนะจาก

ผู้ทรงคุณวุฒ ิ

แนวทางการสอนออนไลน์ 

เดิม ผ่าน โปรแกรม Zoom 

meeting, Facebook , Line 

โดยการสตรีมม่ิงผ่าน 

OBS studio streaming, 

Google classroom 

แนวทางการจัดการเรียน

การสอนออนไลน์ ใหม่ 

1. การสืบค้นข้อมูลเพ่ือ

การเขียน Storyboard 

แนวทางการเขียนท่ี

วิทยาลัยนวัตกรรมและ

การจัดการออกแบบ 

2. การสร้างส่ือมัลติมีเดีย 

และการเขียน Storyboard  

3. การถ่ายท า-อัดคลิป 

ณ หองสตูดิโอ 

 

1. ตัดทอนเวลาบรรยาย

จาก 3 ชม. แบ่ง

กิจกรรมการเรียนการ

สอนทั้งภาคทฤษฎี และ

ภาคปฏิบัติเน้นกิจกรรม

นันทนาการเข้ามา

สอดแทรก  

2. นักศึกษาสามารถดู

วิดีโอย้อนหลัง ได้ทุกท่ี 

ทุกเวลา 

3. ลดความสับสนใน

การใช้โปรแกรม 

เน่ืองจากมีแนวปฏิบัติใน

การจัดการเรียนการ

สอนออนไลน์ ตาม

แนวทางการเขียน 

Storyboard ท่ีวิทยาลัย

ก าหนด 

1. เพ่ิมตัวหนังสือให้มี

ความน่าสนใจ มีเสียง 

วิดิโอ สอดแทรก  

2. ระบบเสียงควรมี

ความคมชัด-ความดัง 

ระดับเสียง มากกว่านี้  

3. บุคลิกของผู้สอน 

การมองกล้อง แนว

ระดับการวางสายตา 

ความกระตือรอืร้น 

การแสดงท่าทาง การ

วางมือ ลักษณะทาง

กายภาพ  

 

5.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : ภาพถ่ายกิจกรรมประชุมกลุ่มย่อย ปรึกษาผู้เชี่ยวเฉพาะอาจารย์นฤมล 

ชมโฉม วิทยากรบรรยายด้านบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา อดีตผู้จัด ผู้ประกาศข่าว 

และ ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต นักวิชาการอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในการจดัการเรยีนการ

สอนทางไกล การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และด้านบคุลิกภาพ และ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01epJJ7M4lWFJ6YJn2sKzR2HdpxUw:1629442938153&q=New+normal+learning&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2kYr8g7_yAhVTgdgFHVPJC04QkeECKAB6BAgCEDU
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6. การรวบรวมความรู้และจัดเก็บอย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร 

6.1 รายละเอียดผลการด าเนินงาน : 

กลุ่มความรู้ New normal learning ได้น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิ มาปรับกระบวนการ/

วิธีการปฏิบัติงาน ดังน้ี  

กระบวนการ/แนวทาง/

วิธีการเดิม 

กระบวนการ/แนวทาง/วิธีการ

ใหม ่

ส่ิงที่ได้ปรับปรุงตามข้อเสนอแนะ

ของผู้ทรงคุณวุฒิ 

แนวทางการสอนออนไลน์ 

เดิม ผ่าน โปรแกรม Zoom 

meeting, Facebook , Line 

โดยการสตรมีมิ่งผ่าน OBS 

studio streaming, Google 

classroom 

1. โมเดล Storyboard 

2. Storyboard รายวิชาต้นแบบ 

    1) รายวิชา CIM 1122 

นวัตกรรมการบริหารทรัพยากร

มนุษย์ Innovation Management 

of Human Resource  

    2) รายวิชา SMA4204 

กฎหมายปกครอง 

1. เพ่ิมตัวหนังสือให้มีความน่าสนใจ 

มีเสียง วิดิโอ สอดแทรก  

2. ระบบเสียงควรมีความคมชัด-

ความดัง ระดับเสียง มากกว่าน้ี  

3. บุคลิกของผู้สอน การมองกล้อง 

แนวระดับการวางสายตา ความ

กระตือรือร้น การแสดงท่าทาง การ

วางมือ ลักษณะทางกายภาพ 

 

6.2 เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1. โมเดล Storyboard 

2. Storyboard รายวิชาต้นแบบ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01epJJ7M4lWFJ6YJn2sKzR2HdpxUw:1629442938153&q=New+normal+learning&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2kYr8g7_yAhVTgdgFHVPJC04QkeECKAB6BAgCEDU
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ส่วนท่ี 3 ผลผลิตและผลลัพธ ์

 

1. ความรู้ท่ีได้และการกลั่นกรองความรู้ 

ความรู้ที่ได้ 

1. แหล่งการสืบค้นข้อมูลและแนวทางการเขียน เพ่ือการเขียน Storyboard  

2. โมเดล Storyboard 

3. Storyboard รายวิชาต้นแบบ 

1) รายวิชา CIM 1122 นวัตกรรมการบริหารทรัพยากรมนุษย์ Innovation Management of Human 

Resource  

2) รายวิชา SMA4204 กฎหมายปกครอง 

 4. เทคนิคการพูด บุคลิกภาพผู้สอน การแสดงสีหน้า การออกเสียง น้ าเสียง ความถูกต้องของภาษา 

เครื่องแต่งกาย ในระหว่างการถ่ายท า-อัดวิดิโอ  

ผ่านการกลั่นกรองจาก 

1. อาจารย์นฤมล ชมโฉม วิทยากรบรรยายด้านบุคลิกภาพของมหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา 

อาจารย์วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ อดีตผู้จัด ผู้ประกาศข่าว  

2. ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต นักวิชาการอิสระท่ีมีความเช่ียวชาญเฉพาะในการจัดการเรียนการ

สอนทางไกล การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ และด้านบุคลิกภาพ 

3. ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ หัวหน้าสาขาวิชาการจัดการคุณภาพ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ

ผู้เชี่ยวชาญกิจกรรมการจัดการความรู้ ได้รบัรางวัล Good practice ในปกีารศกึษา 2559 มารวม

แบ่งปันความรู้  

2. ประโยชน์ขององค์ความรู้และการน าความรู้ไปใช้ประโยชน์ในการพัฒนางาน 

2.1 ประโยชน์ขององค์ความรู้  

1. มีข้อมูล-แหล่งการสืบค้นข้อมูลและแนวทางการเขียน เพ่ือการเขียน Storyboard  

2. โมเดล Storyboard และStoryboard รายวิชาต้นแบบ ในรายวิชา CIM 1122 นวัตกรรมการ

บริหารทรัพยากรมนุษย์ Innovation Management of Human Resource และรายวิชา SMA4204 

กฎหมายปกครอง ท่ีน ามาเป็นต้นแบบในการร่างส าหรับการจัดท าส่ือการเรียนการสอนออนไลน์ 

3. ตัวอย่างวิดิโอ เพ่ือศึกษาเทคนิคการพูด บุคลิกภาพผู้สอน การแสดงสีหน้า การออกเสียง 

น้ าเสียง ความถูกต้องของภาษา เครื่องแต่งกาย ในระหว่างการถ่ายท า-อัดวิดิโอ  

4. ก่อเกิดการจัดท าห้องสตูดิโอชั่วคราว ซ่ึงท้าทายความสามารถของคณาจารย์ และเจ้าหน้าท่ี

สนับสนุนวิชาการ 

เอกสารหลักฐานอ้างอิง : 

1. โมเดล Storyboard 

2. Storyboard รายวิชาต้นแบบ 

3. ภาพแสดงห้องสตูดิโอชั่วคราว ท่ีพัฒนามาจากห้องเรียนปกติ  
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1. สรุปการด าเนินการจัดการความรู้ของกลุ่มความรู ้

1.1 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ 

1. ความร่วมมือของคณาจารย์และเจ้าหน้าท่ีในการเข้าร่วมกิจกรรม และให้การสนับสนุน  

2. งบประมาณ ในการศึกษาดูงาน จัดท าห้องสตูดิโอ ท่ีได้รับการสนับสนุนจากงบประมาณของ

วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3. จากสถานการณ์ โควิด-19 ผู้บริหารมีนโยบายท่ีเล็งเห็นและให้ความส าคัญในการจัดกิจกรรมการ

เรียนการสอนแบบออนไลน์  

1.2 ปัญหาและอุปสรรค 

1. อุปกรณ์เครื่องมือยังไม่มีความพร้อม 

2. จากสถานการณ์ โควิด-19 ท าให้ต้องเล่ือนการท ากิจกรรมศึกษาดูงาน การถ่ายท าวิดีโอ  

3. วิชาที่เน้นภาคปฏิบัติ การจัดการเรียนการสอนออนไลน์ ไม่ตอบสนอง การจัดกิจกรรม ต้องการใช้

อุปกรณ์ การแข่งขัน ท่ีต้องใช้ห้องปฏิบัติการจริง 

4. ระบบการจัดเก็บ-คลังข้อมูลวิดิโอ ระบบความปลอดภัยของข้อมูล ระบบลิขสิทธ์ิ ระบบหลังบ้าน 

ระบบสารสนเทศที่ตอบสนองการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนและนักศึกษา และระบบตรวจสอบผู้เข้ารับชม  

5. ระบบการวัดผลการเรียน การสอบ การวัดผลสัมฤทธ์ิ 

 

2. การต่อยอดองค์ความรู้หรือนวัตกรรมท่ีเกิดข้ึน  

2.1 งานวิจัย (อธิบายรายละเอียดของงานวิจัยที่มีการต่อยอดจากองค์ความรู้ท่ีได้) 

1. ปรับปรุงเพ่ิมเติมหลักสูตรออนไลน์เพื่อเป็นทางเลือกให้กับนักศึกษาในอนาคต 

2. รูปแบบจัดการเรียนการสอนในรูปแบบ- แพลตฟอร์ม CIM-dU  

3. น าห้องเรียนมาปรับใช้เป็นห้องปฏิบัติสตูดิโอ ส าหรับจัดท าส่ือออนไลน์ ซ่ึงสามารถ

ปรับเปล่ียน โยกย้าย เอนกประสงค์  

2.2 นวัตกรรม (อธิบายรายละเอียดผลงานนวัตกรรมท่ีส่งผลต่อการปฏิบัติงานท่ีดีข้ึนอย่างก้าวกระโดด) 

โปรแกรม ท่ีสามารถรองรับระบบการจัดเก็บ-คลังข้อมูลวิดิโอ ระบบความปลอดภัยของ

ข้อมูล ระบบลิขสิทธ์ิ ระบบหลังบ้าน ระบบสารสนเทศท่ีตอบสนองการใช้งานของอาจารย์ผู้สอนและ

นักศึกษา และระบบตรวจสอบผู้เข้ารับชม ซ่ึงโปรแกรมท่ีสามารถแก้ไขปัญหา หรือน ามาใช้เสริมแบบ

ไ ม่ เ สี ย ค่ า ใ ช้ จ่ า ย   เ ช่ น  BigBlueButton | Open Source Virtual Classroom Software 

https://bigbluebutton.org/ 

 

https://bigbluebutton.org/
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ภาคผนวก 
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เอกสารที่เกี่ยวข้อง 
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  ใบงานที่ 1 กลุ่มชุมชนนักปฏบิัติ  

(ส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันที่ 30 พฤศจิกายน 2563 เพื่อเชิญประชุมกับผู้ทรงคุณวุฒิ) 

 
1. ผู้ทรงคุณวฒุิ : ………………อาจารย์นฤมล ชมโฉม ศ.กิตติคุณ ดร.สุเทพ เชาวลิต ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ...............................……..…………….. 

2. ช่ือกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : CoP) ...............กลุ่ม New normal learning.......................................................... 

 ชื่อ-สกุล ประธานประจ ากลุ่ม...............ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ..........................หน่วยงาน.......วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ.... 

รายช่ือสมาชิกกลุ่มความรู้  

ชื่อ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

ช่ือกลุ่มย่อย............................-......................................................... 

ช่ือ-สกุล ประธานกลุม่ย่อย.........ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ..................... (5-10 คน) 

1.  ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ คุณอ านวย วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

2.  ผศ.ดร.ปรเมษฐ์ แสงอ่อน คุณเอ้ือ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

3.  ผศ.หทัยพันธน์ สุนทรพิพิธ คุณประสาน วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

4.  นายจเร นาคทองอินทร์ คุณลิขิต วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

เอกสารประกอบ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01epJJ7M4lWFJ6YJn2sKzR2HdpxUw:1629442938153&q=New+normal+learning&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2kYr8g7_yAhVTgdgFHVPJC04QkeECKAB6BAgCEDU
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ชื่อ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

5.  อาจารย์สถาปัตย์ กิลาโส คุณวิศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

6.  นายชนะอัญญ์ อุไรรักษ์ คุณวิศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

7.  นายวชิรศักด์ิ ถิ่นทวี คุณวิศาสตร์ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

8.  ดร.วิไลลักษณ์ รักบ ารุง คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

9.  รศ.ดร.กัญญามน กาญจนาทวีกูล คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

10.  ผศ.เอกณรงค์ วรสีหะ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

11.  ดร.ศิรญิญา ศริิญานันท์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

12.  ดร.เปรมกมล จันทร์กวีกูล คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

13.  ดร.วรรณพร พุทธภูมิพิทักษ์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

14.  อาจารย์พาโชค เลิศอัศวภัทร คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

15.  อาจารย์วรีญา คลังแสง คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

16.  อาจารย์เบญญา หวังมหาพร คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ชื่อ-สกุล สมาชิกกลุ่ม ต าแหน่ง หน่วยงาน 

17.  อาจารย์เย็นจิต คงปาน คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

18.  อาจารย์พรรณนลิน สัชฌุกร คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

19.  อาจารย์ธีรพงศ์ พงษ์เพ็ง คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

20.  อาจารย์บุญญาดา พาหาสิงห์ คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

21.  อาจารย์นฤมล ชมโฉม คุณกิจ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 
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ใบงานที่ 2 แผนการด าเนินงานของกลุม่ความรู้ 

 (ส่งให้กองนโยบายและแผนภายในวันท่ี 30 พฤศจิกายน 2563 เพ่ือที่กองนโยบายและแผนจะส่งผู้ทรงคุณวุฒิต่อไป) 
 

1. ผู้ทรงคุณวฒุิ : ………อาจารย์นฤมล ชมโฉม ศ.กิตติคณุ ดร.สุเทพ เชาวลิต ผศ.เอกณรงค์ วรสหีะ………………………………………………………………………………….. 

2. ช่ือกลุ่มชุมชนนักปฏิบตัิ (Community of Practice : CoP) ...........................กลุ่ม New normal learning............................................. 

 2.1 ชื่อ-สกุล ประธานประจ ากลุ่ม...........ผศ.ดร.ภัทรวิทย ์อยู่วัฒนะ.............หน่วยงาน.....วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ....... 

 2.2 ชื่อกลุ่มย่อย……………………………………………………-…………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

 ช่ือ-สกุล ประธานกลุม่ย่อย..........................-..................................................................................................................................................... 

 ช่ือหัวข้อการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของกลุ่ม............การเขียนบทความวิจัยเพ่ือตีพิมพ์ในวารสารระดับชาติหรือระดับนานาชาติ..................... 

 แผนการด าเนนิงานแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม (กรณีกลุ่มที่ได้รบัรางวัลแบบอย่างดีเด่น (Best Practice Award) รางวัลแบบอย่างท่ีดี (Good Practice) 

รางวัลท้าทาย (Challenger Award) และรางวัลการมีส่วนร่วม (Participation Award) ให้เน้นการต่อยอดองค์ความรู้จากปทีี่ผ่านมา) 

 

ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

1 การก าหนดองค์ความรู้หลัก

ท่ีจ าเป็นหรือส าคัญต่องาน

1.1 ก าหนดกลุ่มเป้าหมายในการแลกเปล่ียน

เรียนรู้ คือ อาจารย์ในหลักสูตรวิทยาลัย

16 ต.ค. 63 1. กลุ่มเป้าหมายท่ีต้องการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

- วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

เอกสารประกอบ 

https://www.google.com/search?sxsrf=ALeKk01epJJ7M4lWFJ6YJn2sKzR2HdpxUw:1629442938153&q=New+normal+learning&spell=1&sa=X&ved=2ahUKEwj2kYr8g7_yAhVTgdgFHVPJC04QkeECKAB6BAgCEDU
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

หรือกิจกรรมของหน่วยงาน 

และก าหนดเป้าหมายของ

การจัดการความรู้ 

นวัตกรรมและการจัดการตระหนักถึงการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเตรียม

ความพร้อมให้กับนักศึกษาเข้าสู่ศตวรรษท่ี 

21 เช่น การอ่าน , การเขียน , คณิตศาสตร์ , 

การคิดวิเคราะห์ , การส่ือสาร , การร่วมมือ 

, ความคิดสร้างสรรค์ รวมถึงทักษะชีวิตและ

อาชีพ และทักษะด้านสารสนเทศสื่อและ

เทคโนโลยี และการบริหารจัดการด้าน

การศกึษาแบบใหม่ 

1.2 จัดต้ังกลุ่มแลกเปล่ียนเรียนรู้ (KM) และ

ก าหนดคุณอ านวยของกลุ่ม (ประธานกลุ่ม)  

1. ชื่อกลุ่มความรู้และรายช่ือ

สมาชิกกลุ่ม KM 

1.3 ก าหนดองค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้  

1. องค์ความรู้ท่ีจ าเป็นในการ

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

2 การเสาะแสวงหาความรู้ที่

ต้องการ 

2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารย์ที่มีความ

เช่ียวชาญด้านการบริหารจัดการด้าน

การศกึษาแบบใหม่โดยประชุมกลุ่มย่อยและ

ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิก

ภายในกลุ่ม 

29 พ.ย. 63 1. วิธีปฏิบัติเรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ของสมาชิกกลุ่ม

ความรู้ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรู้บางส่วนให้เหมาะสม

3.1 สกัดความรู้ท่ีได้จากการถอดบทเรียนวิธี

ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชมุกลุ่มย่อยเพ่ือ

23 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

ต่อการด าเนินงานของ

หน่วยงาน 

สกัดองค์ความรู้จากการถอดบทเรียนวิธี

ปฏิบัติรายบุคคล    

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ท่ีผ่านการสกัด

ความรู้จากกลุ่มความรู้ 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู้บางส่วน

ให้เหมาะสมต่อการด าเนินงานของหน่วยงาน 

โดยน าองค์ความรู้จากข้อ 3.1 มาปรับปรุง 

ดัดแปลง ให้เหมาะสมต่อการน าไปปฏิบัติ 

27 ธ.ค. 63 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21ท่ีสามารถน าไป

ปฏิบัติได้ 

4 การน าความรูท่ี้ได้จากการ

จัดการความรู้มาปรับใช้ใน

การปฏิบัติงานจริง 

4.1 สมาชิกกลุม่น าองค์ความรู้เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปใช้ใน

การบริหารจัดการด้านการศึกษาแบบใหม่ 

12 ก.พ.-31 มี.ค. 

64 

1. การพัฒนาศักยภาพนักศึกษา

และการเสริมสร้างทักษะการ

เรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 จากการ

น าองค์ความรู้ไปใช้ เช่น ทักษะ

ด้านสารสนเทศส่ือและ

เทคโนโลยีให้กับนักศึกษาและ

ด้านการอ่าน , การเขียน , 

คณิตศาสตร์ , การคิดวิเคราะห์ , 

การส่ือสาร , การร่วมมือ , 

ความคิดสร้างสรรค์ ตาม

รายวิชา 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

4.2 รวบรวมและผลงานท่ีได้จากการน าองค์

ความรู้ไปปฏิบัติให้กับกองนโยบายและแผน 

30 เม.ย. 64 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

5 การน าประสบการณ์จาก

การท างาน และการ

ประยุกต์ใช้ความรู้มา

แลกเปล่ียนเรียนรู้ และสกัด

ออกมาเป็นขุมความรู้ 

5.1 ประชุมกลุม่ย่อยแลกเปล่ียนความรู้

หลังจากท่ีน าองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ไปปฏิบัติ โดย

สรุปสิ่งท่ีได้เรียนรู้หลังจากที่น าองค์ความรู้

ไปปฏิบัติ และสกัดเป็นองค์ความรู้เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

29 พ.ค. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21ท่ีปรับปรุงหลังจาก

ท่ีน าไปปฏิบัติ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- สมาชิกกลุ่มความรู้ 

5.2 ประชุมกลุ่มย่อยแลกเปล่ียนเรียนรู้กับ

ผู้ทรงคุณวุฒิ  

15 มิ.ย. 64 1. รายงานผลการแลกเปล่ียน

เรียนรู้กับผู้ทรงคุณวุฒิ 

  5.3 น าข้อเสนอแนะจากผู้ทรงคุณวุฒิมา

ปรับปรุงองค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 เพ่ือเผยแพร่สู่

การปฏิบัติต่อไป 

29 มิ.ย. 64 1. องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการ

เสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ใน

ศตวรรษที่ 21 ท่ีปรับปรุง

หลังจากท่ีพบผู้ทรงคุณวุฒิ 

6 การรวบรวมความรู้และ

จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย

เผยแพร่ออกมาเป็นลาย

ลักษณ์อักษร 

6.1 จัดท ารายงานสรุปผลการด าเนินงาน

ของกลุ่มการพฒันาศักยภาพนักศึกษาและ

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 

30 ก.ค. 64 1. เล่มสรุปผลการด าเนินงาน

กลุ่มการพัฒนาศักยภาพ

นักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

2. เล่มสรุปองค์ความรู้เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและ

- วิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ 

- ประธานประจ ากลุ่ม 

- กลุ่มความรู้ 
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ล าดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความส าเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธ์ที่ได ้ ผู้รับผิดชอบ 

6.2 จัดท ารายงานสรุปองค์ความรู้เรื่องการ

พัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้าง

ทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

6.3 เผยแพร่องค์ความรู้เรื่องการพัฒนา

ศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทักษะ

การเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 ให้บุคลากรที่

เก่ียวข้องและที่สนใจทั้งในหน่วยงานและ

นอกหน่วยงานน าไปปฏิบัติ 

6.4 ส่งผลงานเข้าร่วมกิจกรรมสรรหาแนว

ปฏิบัติที่ดี  

6.5 เข้าร่วมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปล่ียนเรียนรู้ 

การเสริมสร้างทักษะการเรียนรู้

ในศตวรรษที่ 21 

 

ผู้ทบทวน :           

    

                                           (ผศ.ดร.วิจิตรา ศรีสอน) 

             ต าแหน่ง รองคณบดีฝ่ายแผนงานและประกันคุณภาพ 

                  ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

ผู้อนุมัติ :  

 

     (ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.บัณฑิต ผังนิรันดร์)ต าแหน่ง                 

            คณบดีวิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ 

   ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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ใบงานที่ 2 ถอดบทเรียนการปฏบิัติงาน (รายบุคคล) 

การพฒันาศกัยภาพนกัศกึษาและการเสรมิสร้างทักษะการเรยีนรู้ในศตวรรษที่ 21  
ของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนวตักรรมและการจัดการ 

 

1. ชื่อ – นามสกุล..................................ต าแหน่งงาน/ฝ่ายท่ีสังกัด..................................... หน่วยงาน .................วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ......................... 

 

2. ชื่อกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice : CoP) ........แผนที่ 1 การพัฒนาศักยภาพนักศึกษาและการเสริมสร้างทกัษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 

21 ของบุคลากรสายวิชาการ วิทยาลัยนวัตกรรมและการจัดการ...........  

 

ชื่อหัวข้อการแลกเปล่ียนเรียนรู้ของกลุ่ม …..เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพ่ือให้ได้รับการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการระดบันานาชาติ.... 

 

3. การแสวงหาความรู้/เล่าเรื่อง Story telling (ไดอ้งค์ความรู้อะไร)  

  

4. สรุปถอดบทเรียนท่ีได้จากการแสวงหาความรู้ (รายบุคคล) สรุปแนวทางท่ีสามารถน ามาพัฒนาระบบได้ (สรุปส่ิงที่ได้จากข้อท่ี 3) 
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STORYBOARD 

 
ชื่อ – นามสกลุ ผู้สอน ผู้บรรยาย 
รายวิชา   
บทที่ – หัวข้อย่อย แนะน ำรำยวิชำ 

 

 

SCENE__1___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG  
 
 
 
 
 
 

 

 

SCENE___2___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG  
 
 
 
 

 

 

SCENE___3___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG  
INSERT INFOGRAFIC   
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SCENE___4__INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG 
 

 

 

 
 

SCENE__5__INTRODUCTION______เกริ่นน ำ
รำยวิชำ_____ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG  
 

 
 

SCENE__6___INTRODUCTION__วัตถุประสงค์รำยวิชำ 
__ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG 
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SCENE__7___INTRODUCTION__เนื้อหำกำรบรรยำย
ตลอดรำยวิชำ __ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG 
 
 
 
 

 

 

SCENE__8___INTRODUCTION____วิธีกำรเรียน____ 
INSERT INFOGRAFIC วิธีกำรเรียนกำรสอน 
DIALOG 
  
 
 
 
 
 
 
 

 

 

SCENE__9__INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
DIALOG 
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ภาพ SCENE__10___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ ......พร้อม Text ชื่อต ำแหน่งและควำม
เชี่ยวชำญ 
DIALOG 
 
 
 
 

ภาพ 

 

SCENE__10___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ .........Text ชื่อ ต ำแหน่ง 
DIALOG 
 
 
 

ภาพ SCENE__10___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ Text ชื่อ ต ำแหน่ง 
DIALOG 
 
 
 
 

 

 
 

SCENE__11___INTRODUCTION__เกณฑ์กำร
ประเมินผล____ 
INSERT INFOGRAFIC เกณฑ์กำรประเมินผล 
DIALOG 
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SCENE__12___INTRODUCTION__สรุป____ 
DIALOG 
 
 
 
 
 
 
 

 

SCENE__12___INTRODUCTION__จบ____ 
DIALOG 
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STORYBOARD 
 

ผศ.ดร.ภัทรวทิย์ อยู่วัฒนะ 
รายวิชา SMA4204 กฎหมายปกครอง  
บทที่ – หัวข้อย่อย แนะน ำรำยวิชำ 

 

 

SCENE__1___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG  
สวัสดีครับ ผม ผศ.ดร.ภัทรวิทย์ อยู่วัฒนะ อำจำรย์ผู้รับผิดชอบ  
รำยวิชำ SMA4204 กฎหมายปกครอง  
- กฎหมำยถือว่ำมีควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งในกำรปกครองประเทศ 
- เพรำะกฎหมำยคือข้อก ำหนดที่ผู้มีอ ำนำจหรือรัฏฐำธิปัตย์ตรำ
ขึ้นเพื่อบังคับใช้บุคคลภำยในรัฐ 
 
 

 

SCENE___2___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG  
กฎหมำยมีควำมส ำคัญอย่ำงไร 
มีควำมส ำคัญมำตั้งแต่อดีตจนถึงปัจจุบัน เพรำะกฎหมำยสำมำรถ
สร้ำงบรรทัดฐำนให้แก่สังคม  
- รวมถึงท ำหนำ้ที่ควบคุมควำมประพฤติของคนในสังคมเพือ่ให้
เกิดควำมสงบเรียบร้อย  
- อีกทั้งกฎหมำยจะเข้ำมำท ำหน้ำทีใ่นกำรก ำหนดสิทธิเสรีภำพ
ของคนในสังคม  
- และที่ส ำคญัที่สุด กฎหมำยถือว่ำเป็นเครื่องมือที่ของฝ่ำยรัฐ ใน
กำรน ำเอำมำใช้ปกครองประชำชนภำยในรัฐ 
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SCENE___3___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG  
- กฎหมำยมีที่มำอย่ำงไร ??? 
- โดยหลักกำรทั่วไปแล้ว กฎหมำยจะถูกก ำหนดโดยรัฎฐำธิปัตย์
หรือผู้มีอ ำนำจแห่งรัฐ ซึ่ งระบอบกำรปกครองในรูปแบบ
ประชำธิปไตยนั้น องค์กรผู้ท ำหน้ำที่ออกกฎหมำยก็จะเป็นรัฐสภำ
นั้นเองครับ 
INSERT INFOGRAFIC   
- โดยคณะรัฐสภำนั้น อำจจะมำจำกกำรเลือกตั้งโดยประชำชน 
หรือมำจำกกำรแต่งตั้ง ก็ขึ้นอยู่กับว่ำประเทศนั้นจะก ำหนด
ออกเป็นอย่ำงไร 

 

SCENE___4__INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG 
ที่อำจำรย์กล่ำวมำข้ำงต้น จะเห็นได้นะครับว่ำ กฎหมำยมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อสังคม และเป็นสิ่งที่ทุกรัฐจะต้องอำศัย
กฎหมำยมำใช้เป็นเครื่องมือในกำรปกครอง 
- ซึ่งหำกรัฐใดน ำเอำกฎหมำยมำใช้ในกำรปกครอง รัฐนั้นก็จะถือ
ว่ำเป็นรัฐที่ปกครองโดยกฎหมำย หรือ ที่เรำเรียกว่ำ ระบบนิติรัฐ 

 

 

 

SCENE__5__INTRODUCTION______เกริ่นน ำรำยวิชำ_____ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG  
ในระบบนิติรัฐนั้น กฎหมำยปกครองเปรียบเสมือนเครื่องมือที่
ส ำคัญอย่ำงหนึ่งในกำรบริหำรปกครองประเทศ เพรำะกฎหมำย
ปกครองมีหน้ำที่ที่ส ำคัญ คือ 
- กฎหมำยปกครองท ำหน้ำที่ก ำหนดโครงสร้ำงฝ่ำยปกครอง 
- กฎหมำยปกครองก ำหนดอ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำยปกครอง 
- กฎหมำยปกครองท ำหน้ำที่ควบคุมกำรใช้อ ำนำจหน้ำที่ของฝ่ำย
ปกครอง 
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SCENE__6___INTRODUCTION__วัตถุประสงค์รำยวิชำ __ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG 

ส าหรับในการจัดการเรียนการสอนวิชา กฎหมายปกครองนี้ มี
วัตถุประสงค์ทั่วไปเพ่ือให้ผู้เรียนบรรลุเป้าหมายการเรียนรู้
ดังต่อไปนี้ 

1. เพื่อให้นักศึกษำมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับควำมหมำย
ลักษณะส ำคญัแนวคิดทฤษฎแีละหลักเกณฑ์พื้นฐำนในกฎหมำย
ปกครองกฎหมำยที่ใช้ตรวจสอบควบคุมกำรกระท ำทำงปกครอง
ตลอดจนควำมรู้เกี่ยวกับศำลปกครอง 

2. เพื่อให้นักศึกษำสำมำรถวิเครำะห์วินิจฉัยปัญหำข้อเท็จจริง
ข้อกฎหมำยในเรื่องนั้นได้ 

3. เพื่อให้นักศึกษาสามารถนาความรู้ความเข้าใจไปใช้ใน
ชีวิตประจ าวันได ้

 

SCENE__7___INTRODUCTION__เนื้อหำกำรบรรยำยตลอด
รำยวิชำ __ 
INSERT INFOGRAFIC  
DIALOG 
บทที่ 1 ความหมายและการแบ่งประเภทกฎหมายมหาชน 
บทที่ 2 การจดัระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน 
บทที่ 3 การจัดระเบียบบริหารราชการของประเทศไทย 
บทที่ 4 การบริการสาธารณะ 
บทที่ 5 เจ้าหนา้ที่ของรัฐและหลักการใช้อ านาจหน้าที่ของ
เจ้าหน้าที่รัฐ 
บทที่ 6 การกระท าทางปกครอง และหลักความชอบด้วยกฎหมาย 
บทที่ 7 การควบคุมการด าเนินกิจกรรมของฝ่ายปกครองฝ่าย
ปกครอง 
บทที่ 8 ศำลปกครอง และวิธีพิจำรณำคดีทำงปกครอง 
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SCENE__8___INTRODUCTION____วิธีกำรเรียน____ 
INSERT INFOGRAFIC วิธีกำรเรียนกำรสอน 
DIALOG 
โดยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนี้ จะแบ่งออกเป็น 4 
ส่วนด้วยกันครับ 
 
1. กำรสอนแบบบรรยำย Live Classroom  
2. กำรสอนแบบบรรยำย VDO On-Demand 
3. Assignments / Quizzes 
4. แบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test  

 

SCENE__9__INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
DIALOG 
นอกจำกนี้เรำยังมีวิทยำกรพิเศษมำร่วมบรรยำยในบทเรียนและ
เสวนำในหัวข้อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ ได้แก่ 
 

 

SCENE__10___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ ท่านอาจารย์ สุเมธ พร้อม Text ชื่อต ำแหน่งและ
ควำมเช่ียวชำญ 
DIALOG 

1. อาจารย์ สุเมธ รอยกุลเจรญิ 
รองประธำนศำลปกครองสูงสุด 
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SCENE__10___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ รศ.พศิณุ  พูนเพชรพันธ์ Text ชื่อ ต ำแหนง่ 
DIALOG 
2. รศ.พศิณุ  พูนเพชรพนัธ ์
อดีตรองอธิกำรมหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนันทำ 
ที่ปรึกษำอธิกำรบดีฝ่ำยกฎหมำย มหำวิทยำลัยรำชภัฎสวนสุนัน
ทำ 

 

SCENE__10___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์ Text ชื่อ ต ำแหน่ง 
DIALOG 
3. รศ.ดร.ธนภัทร ปัจฉิมม์  
คณบดีโรงเรียนกฎหมำยและกำรเมือง มหำวิทยำลัยสวนดุสิต 
 

 

 

SCENE__11___INTRODUCTION__เกณฑ์กำรประเมินผล____ 
INSERT INFOGRAFIC เกณฑ์กำรประเมินผล 
DIALOG 
ส่วนเกณฑ์กำรประเมินผลในรำยวิชำนี้ จะแบ่งออกเป็น 3 ส่วน 
ดังนี้ 

1. คะแนนสอบกลำงภำค 30 คะแนน 
2. คะแนนสอบปลำยภำค 30 คะแนน 
3. คะแนนงำนที่ได้รับมอบหมำยและแบบทดสอบ 40 

คะแนน 
รวมเป็น 100 คะแนนค่ะ 
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SCENE__12___INTRODUCTION__สรุป____ 
DIALOG 
กล่ำวโดยสรุปแล้ว กำรศึกษำกฎหมำยปกครองจึงเป็นกำรศึกษำ
ในเรื่อง กำรจัดระเบียบกำรปกครองรัฐ กำรใช้อ ำนำจอธิปไตยของ
องค์กรฝ่ำยบริหำรในฐำนะฝ่ำยปกครอง รวมถึงในกำรบังคับใช้
กฎหมำยในกำรบริหำรประเทศและในกำรจัดท ำบริกำรสำธำรณะ
เพื่อตอบสนองควำมต้องกำรด้ำนต่ำงๆของประชำชน   
นักศึกษำจะเห็นได้ว่ ำ  กำรศึกษำกฎหมำยปกครองนั้นมี
ควำมส ำคัญอย่ำงยิ่งต่อทุกสำขำอำชีพ  
ทั้งนี้ เพื่อให้เกิดองค์ควำมรู้ที่ครบถ้วนถูกต้อง นักศึกจ ำเป็นจะต้อง
ศึกษำในทุกๆชั่วโมงกำรบรรยำย เพื่อให้เกิดควำมเข้ำใจอย่ำงถ่อง
แท ้
 

 

 

SCENE__12___INTRODUCTION__จบ____ 
DIALOG 
พบกับอำจำรย์อีกครั้งในช่ัวโมงถัดไป ส ำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่ำน
โชคดี สวัสดีครับ 
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STORYBOARD 
อาจารย์ ดร.พนิดา  นิลอรุณ 
รายวิชา CIM 1122 นวัตกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ Innovation Management of Human Resource 
บทที่ – หัวข้อย่อย แนะน ำรำยวิชำ 

 

 

SCENE__1___INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG  
สวัสดีค่ ะ  อำจำรย์  ดร .พนิดำ นิลอรุณ อำจำรย์
ผู้รับผิดชอบ  รำยวิชำ CIM 1122 นวัตกรรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์ 
สังคมยุคดิจิทัลในปัจจุบันท ำให้องค์กำรต้องเผชิญกับ
กำรเปลี่ยนแปลงที่รวดเร็วและกำรแข่งขันที่เพ่ิมมำกขึ้น 

  

 
 
 
 

SCENE___2___INTRODUCTION___เกริน่น ำ
รำยวิชำ_ 
INSERT วิดิโอเกี่ยวกับทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำร 
DIALOG  
ทรัพยำกรมนษุย์ จึงเปรียบเป็นสินทรัพย์ทีม่ีค่ำใน
องค์กำร เพรำะสำมำรถพัฒนำ ปรับปรุง ศักยภำพของ
ตนเอง เพื่อสร้ำงคุณค่ำผลตอบแทนและควำมได้เปรียบ
ทำงกำรแข่งขันให้กับองค์กำรเติบโตและอยู่รอดใน
สภำพแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงได้ 

 

SCENE___3___INTRODUCTION___เกริน่น ำ
รำยวิชำ_ 
INSERT INFOGRAFIC ประเภทนวัตกรรม 
DIALOG 
หำกเรำจะนิยำมค ำว่ำ นวัตกรรม หลำยคนคงจะนึกถึง
เทคโนโลยีหรือสิ่งประดิษฐ์ล้ ำๆ น ำสมัย แต่ นวัตกรรม 
ไม่ได้หมำยถึงเทคโนโลยีเพียงอย่ำงเดียว ยังหมำยถึง 
แนวควำมคิด วิธีกำร สิ่งประดิษฐ์ ใหม่ๆ ที่ยังไม่เคยมีใคร
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คิด หรือกำรพัฒนำดัดแปลงจำกของเดิม ที่เมื่อพัฒนำขึ้น
มำแล้วสำมำรถส่งผลกระทบในทำงที่ดีขึ้น 

 

SCENE___3__INTRODUCTION___เกริน่น ำรำยวิชำ_ 
DIALOG 
จะเห็นได้ว่ำด้วยกระแสกำรปรับเปลี่ยนโครงสร้ำง
เศรษฐกิจไปสู่ “เศรษฐกิจที่ขับเคลื่อนด้วยนวัตกรรม” 
ส่งผลกระทบทั้งในระดับบุคคลและระดับองค์กำร ดังนั้น
สิ่งส ำคัญในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ยุคดิจิทัล นั่นคือ 
กำรน ำนวัตกรรมด้ำนกำรจัดกำรมำประยุกต์ใช้กับกำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์ เพื่อพัฒนำคนและองค์กำรค่ะ 

 

 

 
 ตัวอย่ำง 
ประกอบด้วย 12 บท 
บทที่ 1 แนวคิดเก่ียวกับนวัตกรรม    
บทที่ 2 ควำมรู้เบ้ืองต้นในกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์  
บทที่ 3 กำรวิเครำะห์งำน     

SCENE__4__INTRODUCTION______ค ำอธิบำย
รำยวิชำ_____ 
INSERT INFOGRAFIC บทที่ 1-12 
DIALOG 
ส ำหรับรำยวิชำ CIM 1122 นวัตกรรมกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์ประกอบด้วยเนื้อหำจ ำนวน 12 บท ซึ่ง
มีเนื้อหำเกี่ยวกับ หลักกำรและแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม 
ควำมส ำคัญของนวัตกรรมต่อกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย์ กระบวนกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ ในขอบเขต
กำรสรรหำ พัฒนำ รักษำไว้ ใช้ประโยชน ์พฤติกรรมและ
ควำมส ำคัญของทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กร กรณีศึกษำ
เกี่ยวกับกำรน ำนวัตกรรมควำมคิดสร้ำงสรรค์มำ
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับทรัพยำกรมนุษย์ในยุคดิจิทัล  
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บทที่ 4 กำรวำงแผนทรัพยำกรมนุษย์   
บทที่ 5 กำรสรรหำและคัดเลือก    
บทที่ 6 กำรบรรจุแต่งตั้งและปฐมนิเทศ   
บทที่ 7 กำรฝึกอบรมและกำรพัฒนำทรัพยำกรมนุษย์  
บทที่ 8 กำรประเมินผลกำรปฏิบัติงำน   
บทที่ 9 กำรบริหำรค่ำตอบแทน    
บทที่ 10 แรงงำนสัมพันธ ์    
บทที่ 11 กำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ในองค์กำรภำครัฐ  
บทที่ 12 นวัตกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ยุคดิจิทัล  

 

 

SCENE__5___INTRODUCTION__วัตถุประสงค์
รำยวิชำ __ 
DIALOG 
วัตถุประสงค์รำยวิชำ มุ่งเน้นกำรเรียนรู้เกี่ยวกับ 
1. เพื่อให้ผู้เรียนมีควำมรู้ควำมเข้ำใจเกี่ยวกับหลักกำร
และแนวคิดเกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนกำรบริหำร
ทรัพยำกรมนุษย ์
2. เพื่อให้ผู้ เรียนสำมำรถวิ เครำะห์พฤติกรรมและ
ควำมส ำคัญของนวัตกรรมต่อกำรบริหำรทรัพยำกร
มนุษย ์ 
3. เพื่อให้ผู้เรียนสำมำรถน ำแนวคิดด้ำนนวัตกรรมมำ
ประยุกต์ใช้ให้เหมำะสมกับกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย ์

  

 

SCENE__6___INTRODUCTION____วิธีกำร
เรียน____ 
INSERT INFOGRAFIC วิธีกำรเรียนกำรสอน 
DIALOG 
โดยรูปแบบกำรเรียนกำรสอนในรำยวิชำนี้ จะแบ่ง
ออกเป็น 4 ส่วนด้วยกันค่ะ 
 
1. กำรสอนแบบบรรยำย Live Classroom  
2. กำรสอนแบบบรรยำย VDO On-Demand 
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3. Assignments / Quizzes 
4. แบบทดสอบ Pre-Test และ Post-Test  
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

SCENE__7___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
DIALOG 
นอกจำกนี้เรำยังมีวิทยำกรพิเศษมำร่วมบรรยำยใน
บทเรียนและเสวนำในหัวข้อต่ำงๆ ที่เกี่ยวข้องกับ
นวัตกรรมกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์สมัยใหม่ ได้แก ่
 

 
 

SCENE__8___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ อ.ดร.ปรีชำ พร้อม Text ชื่อต ำแหน่งและ
ควำมเช่ียวชำญ 
DIALOG 
1. อาจารย์ ดร.ปรีชา ค ามาด ีอำจำรย์ประจ ำหลักสูตร
บริหำรธุรกิจดุษฎีบัณฑิต วิทยำลัยนวัตกรรมกำรจัดกำร 
มหำวิทยำลัยรำชภัฏวไลยอลงกรณ์ในพระบรม
รำชูปถัมภ ์ 
ท่ำนมคีวำมเช่ียวชำญ ด้ำนวัฒนธรรมนวัตกรรม กำร
บริหำรทรัพยำกรมนุษย์สีเขียว และกำรจัดกำรแรงงำน
ผู้สูงอำย ุ
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SCENE__9___INTRODUCTION__วิทยำกรพิเศษ__ 
INSERT ภำพ อ.ดร.วิทวัส พร้อม Text ชื่อ ต ำแหน่ง
และควำมเช่ียวชำญ 
DIALOG 
2. อาจารย์ ดร.วิทวัส ขนุหน ูประธำนหลกัสูตร
สำขำวิชำรัฐประศำสนศำสตร์และรองคณบดีฝ่ำย
แผนงำน วิจัย และกำรประกนัคุณภำพกำรศึกษำ คณะ
มนุษยศำสตร์และสังคมศำสตร ์มหำวิทยำลัยรำชภัฏสุ
รำษฎร์ธำนี 
ท่ำนมีควำมควำมเช่ียวชำญ ด้ำนกำรปกครองท้องถิ่น
และกำรบริหำรทรัพยำกรมนษุย์ในองค์กำรภำครัฐ 
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SCENE__10___INTRODUCTION__เกณฑ์กำร
ประเมินผล____ 
INSERT INFOGRAFIC เกณฑ์กำรประเมินผล 
DIALOG 
ส่วนเกณฑ์กำรประเมินผลในรำยวิชำนี้ จะแบ่งออกเป็น 
3 ส่วน ดังนี ้

1. คะแนนสอบกลำงภำค 30 คะแนน 
2. คะแนนสอบปลำยภำค 30 คะแนน 
3. คะแนนงำนที่ได้รับมอบหมำยและแบบทดสอบ 

40 คะแนน 
รวมเป็น 100 คะแนนค่ะ 

  

 

SCENE__11___INTRODUCTION__สรุป____ 
DIALOG 
เมื่อกำรบริหำรทรัพยำกรมนุษย์ไม่ใช่งำนลูทีนที่ซ้ ำซำก
และจ ำ เจอีกต่อไป แต่จะต้อง เป็นตัวแทนในกำร
เปลี่ยนแปลง เพื่อรองรับสังคมดิจิทัล กำรปรับแนว
ทำงกำรบริหำรงำนทรัพยำกรมนุษย์ เชิ งกลยุทธ์  
ตลอดจนกำรเป็นนักบริหำรทรัพยำกรมนุษย์อย่ำงมือ
อำชีพด้วยนวัตกรรม โดยมุ่งเน้นกำรพัฒนำบุคลำกรให้
เป็นคนเก่ง คนด ีและมีควำมสุข 
แล้วมำเรียนรูท้ฤษฎีสู่วิธีปฏิบัติจริงกันนะคะ สวัสดีค่ะ 
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เว็ปไซด์ หาขอ้มูล Video Picture และ Sound theme 
Freepik  
URL https://www.freepik.com/ 

 
Pexel 
URL https://www.pexels.com/th-th/ 

 
 
 

https://www.freepik.com/
https://www.pexels.com/th-th/
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     Adobe Stock 
     URL https://stock.adobe.com/th/photos 

 
 
        Videobolt  
        URL https://videobolt.net/templates 
 

 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

https://stock.adobe.com/th/photos
https://videobolt.net/templates


 
 

 

57 

 

       Motionelement 
URL https://www.motionelements.com/th/free/background-music 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      ขนาดไฟล์ ภาพ  ที่ควรใช้ ความละเอียดไม่ต่ า 2 Mb 

 
 
  

https://www.motionelements.com/th/free/background-music
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ขนาดการอัดวดิีโอที่ใช้  1080P   1920px x 1080px  หรือ 720 P  1280px x 720px 

 
 

 

 

 


