
น ำเสนอผลกำรจัดกำรควำมรู้ ปี ๒๕๖๕
 ระดับส่วนงำน

กำรจัดกำรควำมรู(้KM) : ด้ำนกำรจัดกำรเรียนกำรสอน
กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21 

KM-Form ๐๓

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ วิทยำเขตนครรำชสีมำ

English Teaching in the 21st Century 



“องค์กรแห่งกำรเรียนรู้วิถีพุทธ”
วิสัยทัศน์ควำมรู้  มจร.

มหำวิทยำลัยบริกำรวิชำกำรด้ำนพระพุทธศำสนำและพัฒนำจติใจและสังคม ระดับภูมิภำค

วิสัยทัศน์ ส่วนงำน.

1 ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

“มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำระดับโลก”

วิสัยทัศน์ มจร.

กำรจัดกำรควำมรู้เพื่อมุ่งสูอ่งคก์รแห่งควำมเป็นเลิศ

วิสัยทัศน์ควำมรู้ ส่วนงำน.



2 ก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้

พันธกิจ/
ยุทธศำสตร์/
กระบวนกำร

องค์ควำมรู้

ควำมส ำคัญของควำมรู้ (1-5)

คะแนนรวม ความถี่
ของใช้

มีผลต่อ
ค่าใช้จ่ายหรือ

ก าไร
ทรัพยากร

สนับสนุน
วิสัยทัศน์/
พันธกิจ

ความวิกฤติ
ความรู้

๑.การจัดการเรียน
การสอน
๒.พัฒนางานวิจัยให้มี
คุณภาพทั้งใน
ระดับชาติและ
นานาชาติ
๓.บริการ
วิชาการด้าน
พระพุทธศาสนา
๔ ท านุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1.การจัดการเรียนการ
สอนแบบออนไลน์
(e-learning) 5 ๔ ๔ 5 ๔ 2๒

2. การจัดการเรียนการ
สอนภาษาอังกฤษใน
ศตวรรษที่ 21 ๕ 4 ๕ ๔ 5 2๓

๓. การจัดการเรียนการ
สอนด้วยเทคนิคการ
เรียนรู้แบบใฝ่รู้ 
(Active learning)

๕ ๔ ๔ ๔ ๕ 2๒

๔. การวิจัยและการเขียน
บทความวิชาการ

๕ ๔ 4 ๔ ๔ 2๑



2 ก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้
Knowledge Landscape

K1การจดัการ
เรยีนการสอน
ภาษาองักฤษ
ในศตวรรษท่ี 
21 

K1.1การจัดการเรียน
การสอน Active 
learning และ สอนแบบ
โครงการวิจัย

K1.2การบูรณาการกับ
รายวิชาในสาขา

K1.4 การส่งตัวแทน
เข้าแข่งขันทกัษะ
ภาษาอังกฤษ

K3 การจัดการความรู้ใหเ้ป็นระบบ

K10 การเข้าถงึความรู้

K7 การท างานเป็นทมี

K2 การสร้างและแสวงหาองคค์วามรู้

K5การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนเรียนรู้

K11 การถอดองคค์วามรู้

K13การเผยแพร่และประชาสัมพันธ์

K6 การสื่อสารทีม่ปีระสิทธิภาพ             

K9 การก ากับตดิตาม

K12 การถ่ายทอดองคค์วามรู้

K4 การอบรมใหค้วามรู้

K8 การสร้างแรงจูงใจ

K1 การวางแผนเชิงกลยุทธ์

K1.3 การจัดค่าย 
English Camp เพื่อ
บริการวิชาการ

K1.5 การถอด
บทเรียน



3 กำรวำงกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมรู้ (แผนปฏิบัติกำร)

รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

1.การประชุมคณะกรรมการ
KMวิทยาเขตนครราชสีมา

เลขาKMวิทยาเขต

2.จัดท าแผนการจัดการ
ความรู้ประจ าปี256๕

คณะกรรมการKM
เลขาKM

3.ประชุมคณะกรรมการ
จัดการความรู้ส่วนงานการ
จัดการเรียนการสอน,งานวิจัย
,งานบริการวิชาการ และงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

คณะกรรมการKM
ส่วนงานการจัดการเรียน
การสอน,งานวิจัย,งาน
บริการวิชาการ และงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม

4.การจัดท า KM “การ
จัดการเรียนการสอน
ภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ 
21 ”

คณะกรรมการKM
ส่วนงานการจัดการเรียน
การสอน,งานวิจัย,งาน
บริการวิชาการ และงาน
ทะนุบ ารุงศิลปวัฒนธรรม



3 กำรวำงกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมรู้ (แผนปฏิบัติกำร)

รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

๕. การจัดการเรียนการสอน 
Active learning และ สอน
แบบโครงการวิจัย (สอนแบบ 
Active learning)

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
เลขาKMวิทยาเขต

๖. การบูรณาการกับรายวิชา
ในสาขา การจัดการเรียนการ
สอน (มคอ.2)

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
เลขาKMวิทยาเขต

๗.การจัดค่าย English Camp 
เพื่อบริการวิชาการ 

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
เลขาKMวิทยาเขต

๘. การส่งตัวแทนนิสิตเข้า
แข่งขันทักษะภาษาอังกฤษใน
รายการต่างๆ

คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
เลขาKMวิทยาเขต

๙. การถอดบทเรียนKM คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรภาษาอังกฤษและ
เลขาKMวิทยาเขต



3 กำรวำงกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมรู้ (แผนปฏิบัติกำร)

รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ
เดือน

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

๑๐.การส่งผลงานจัดการความรู้เข้า
ร่วมการคัดเลือกผลงานแนววิธีปฏิบัติ
ที่เป็นเลิศด้านการจัดการความรู้ 
“๑๓๕ ปี มหาจุฬาฯพัฒนาปัญญา
และคุณธรรม น าพุทธนวตักรรมสู่
สังคมโลก”ในวันที่ ๕ กันยายน
๒๕๖๕

คณะกรรมการ
บริหารหลักสูตร
ภาษาอังกฤษและ
เลขาKMวิทยาเขต

๑๑. การน าผลงานKMเข้าร่วมแสดง
ในงานครบรอบ๑๓๕ปีมหาจุฬาฯ
พัฒนาปัญญาและคุณธรรม น าพุทธ
นวัตกรรมสู่สังคมโลก” แบบออนไลน์
ผ่าน Zoom Meeting ในวันที่ ๑๒ 
กันยายน๒๕๖๕

คณะกรรมการKM
ส่วนงานวิจัยและ
งานบริการ
วิชาการ และงาน
ทะนุบ ารุง
ศิลปวัฒนธรรม

1๒.การรายงานและการติดตาม
ประเมินผลการจัดการความรู้ของ
วิทยาเขตประจ าปี

คณะกรรมการKM
เลขาKM



กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice

กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21

คณะมนุษยศำสตร์ สำขำวิชำภำษำอังกฤษ วิทยำเขตนครรำชสีมำ

English Teaching in the 21st Century 



1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active learning และ สอนแบบโครงกำรวิจัย

กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice
รำยละเอียดกิจกรรม

โดยกระบวนการเน้นผู้เรียนเป็นส าคัญเพื่อกระตุ้นการเรียนรู้ให้นิสิตมีความตื่นรู้กับภาษาอังกฤษ

สอนแบบActive learning 



กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice
รำยละเอียดกิจกรรม

1. กำรจัดกำรเรียนกำรสอน Active learning และ สอนแบบโครงกำรวิจัย

สอนแบบ Research Project

การวจิัย



๒. กำรบูรณำกำรกับรำยวิชำในสำขำ 

กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice
รำยละเอียดกิจกรรม

การจัดการเรียนการสอนโดยยึดหลักจาก มคอ.2 เพิ่มเติมกระบวนการเรียนรู้และกิจกรรม
โครงการต่างๆเพื่อพัฒนาการเรียนการสอนในแต่ละวิชาทั้ง Online และ On-site 

การบูรณาการกับ
รายวิชาในสาขา

การจัดการเรียนการสอน



๓. กำรจัดค่ำย English Camp เพื่อบริกำรวิชำกำร  

กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice
รำยละเอียดกิจกรรม

นิสิตคณะมนุษยศาสตร์จัดท าค่ายภาษาอังกฤษเพื่อบริการวิชาการแก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัดตราด 
มุ่งพัฒนาสามเณรนักเรียนสู่การพัฒนาทักษะทางภาษาอังกฤษโดยใช้รูปแบบ Active learning ในจัดอบรม

การจัดค่าย English Camp

การบริการวิชาการ



๔. กำรส่งตัวแทนนิสิตเข้ำแข่งขันทักษะภำษำอังกฤษในรำยกำรต่ำงๆ

กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice
รำยละเอียดกิจกรรม

โดยเพื่อเสริมสร้างประสบการณ์ตรงในการใช้ภาษาอังกฤษ และเป็น
เครื่องมือทดสอบประเมินผลการจัดการเรียนรู้ภายในสาขาวิชา

ผลรางวัลที่ได้รับ
๑) ปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัล รองชนะเลิศอันดับ ๒ ในประเภท 
Speech Contest ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 
ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕
๒)ปี ๒๕๖๕ ได้รับรางวัลจากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา MCUKK English Contest 2022 ดังนี้
-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท Speech contest
-รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท  Essay contest
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภท Quizzes contest
-รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ประเภท Quizzes contest
ณ มหาวิทยาลัยมหาจุฬาลงกรณราชวิทยาลัย วิทยาเขตขอนแก่น 
วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ 



๕. กำรถอดบทเรียนเน้นรับฟังปัญหำจำกนิสิต (PDCA)

กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice
รำยละเอียดกิจกรรม

กระบวนการนี้ ทางหลักสูตรจะให้นิสิตได้บอกเล่าเรื่องราวทั้งที่ดีและที่เป็นอุปสรรค มีการวิเคราะห์
จุดอ่อนจุดแข็ง การพูดคุย การอภิปรายเพื่อพัฒนารูปแบบการเรียนการสอนร่วมกันระหว่าง

คณาจารย์และนิสิต เน้นการรับฟังปัญหาเพื่อน าข้อมูลมาวิเคราะห์ วางแผน พัฒนาปรับปรุงการ
จัดการเรียนการสอนในปีการศึกษาต่อไป (PDCA)

การถอดบทเรียน 
เน้นการรับฟัง



Practices และ Lessons Learned ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)
1) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนภำษำอังกฤษในศตวรรษที่ 21



Practices และ Lessons Learned ที่มีกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Sharing)

๒) กำรจัดกำรเรียนกำรสอนแบบ Active learning และ แบบ
โครงกำรวิจัย Research Project ทั้ง Online และ On-Site ทั้งภำยใน
และภำยนอกมหำวิทยำลัยตลอดปีกำรศึกษำ
๓) กำรบริกำรวิชำกำรโดยนิสิตและคณำจำรย์คณะมนุษยศำสตร์จัดท ำ
ค่ำยภำษำอังกฤษ English Camp แก่โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจังหวัด
ตรำด วันที่ 10-12 กุมภำพันธ์ พ.ศ. 2565 โดยนิสิตเป็นผู้ด ำเนินกำรจัด
งำนประสำนงำนค่ำยทั้งหมด
๔)กำรเข้ำสอบแข่งขันทักษะทำงด้ำนภำษำอังกฤษเพื่อเป็นกำรพัฒนำ
ศักยภำพของนิสิต
๕) กำรส่งเสริมกำรใช้ภำษำอังกฤษในชีวิตประจ ำวันของนิสิต



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ
บุคลากรภายในและภายนอกมหาวิทยาลัยเข้าร่วมโครงการจัดการความรู้ : การจัดการ
เรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑  > ร้อยละ ๙๔

ผลการประเมินความพึงพอใจผู้เข้าร่วมโครงการ ค่าเฉลี่ย ๔.๗๘ (คะแนนเต็ม ๕)
สถานศึกษาได้รับการพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ(ค่ายภาษาองักฤษ English Camp) 
จ านวน ๑ กลุ่ม คือ โรงเรียนพระปริยัติธรรมในจงัหวัดตราด
มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ กิจกรรมการเผยแพร่ความรู้ จ านวน ๕ กิจกรรม ได้แก่ 

๑. การจัดการเรียนการสอน Active learning 
๒  การจัดการเรียนการสอนแบบโครงการวิจัย Research Project
๓.การจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพ่ือพัฒนาทักษะทางด้านภาษาอังกฤษ 
๔. การเข้าแข่งขัน Speech Contest ระดับอุดมศึกษาภาคตะวันออกเฉียงเหนือ 

ประจ าปี ๒๕๖๕
๕. การแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา MCUKK English Contest 2022



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ
รางวัลที่ได้รับจาก KM : การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษในศตวรรษที่ ๒๑
จ านวน ๕ รางวัล   ดังนี้

๑) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๒ ในประเภท Speech Contest ระดับอุดมศึกษาภาค
ตะวันออกเฉียงเหนือ วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ พ.ศ. ๒๕๖๕ ณ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ 

๒) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท Speech contest จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา MCUKK English Contest 2022 วันที่ ๒๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๕ วิทยาเขต
ขอนแก่น

๓) รางวัลชนะเลิศอันดับที่ ๑ ประเภท  Essay contest จากการแข่งขันทักษะภาษาอังกฤษ
ระดับอุดมศึกษา MCUKK English Contest 2022

๔) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๑ ประเภท Quizzes contest จากการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา MCUKK English Contest 2022

๕) รางวัลรองชนะเลิศอันดับ๒ ประเภท Quizzes contest จากการแข่งขันทักษะ
ภาษาอังกฤษระดับอุดมศึกษา MCUKK English Contest 2022



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงคุณภาพ
ผลงานแนววิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศด้านการจัดการเรียนการสอน
จ านวน ๑ เรื่อง
องค์ความรู้ (Body of knowledge) จ านวน ๒ เรื่อง ได้แก่ 
๑)การจัดการความรู้ “การจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

ในศตวรรษที่ ๒๑ ” (English Teaching in the 21st Century) 
๒) การจัดค่ายภาษาอังกฤษ English Camp เพื่อบริการ

วิชาการ



Thank  you for your Suggestion  


