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น ำเสนอผลกำรจัดกำรควำมรู้ ปี 2565
ระดับส่วนงำน 
ระดับบุคคล ชื่อ..นำงกรนิษฐ์ ชำยป่ำ



1 ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

“มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำระดับโลก”

วิสัยทัศน์ มจร.

“องค์กรแหง่กำรเรียนรูว้ิถพีทุธ”
วิสัยทัศน์ควำมรู้  มจร.

“เป็นเลศิทำงวิชำกำรพระพุทธศำสนำในอนุภมูิภำคลุ่มน  ำโขง”
วิสัยทัศน์ ส่วนงำน

“องค์กรแหง่กำรเรียนรูพ้ทุธปัญญำ”

วิสัยทัศน์ควำมรู้ ส่วนงำน



2 ก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้

พันธกิจ/
ยุทธศำสตร์/
กระบวนกำร

องค์ควำมรู้ ควำมส ำคัญของควำมรู้ (1-5) คะแนนรวม 

ควำมถี่
ของใช้

มีผลต่อ
ค่ำใช้จ่ำ
ยหรือ
ก ำไร

ทรัพยำกร

สนับสนุ
น

วิสัยทัศ
น์/พันธ

กิจ

ควำม
วิกฤติ
ควำมรู้

เสริมสร้ำงศักยภำพ
บุคลำกรให้เป็น
ผู้เชี่ยวชำญและ

พัฒนำองค์กรให้เป็น
องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

กำรพัฒนำรูปแบบกำร
สอนภำษำไทยส ำหรับ

ชำวต่ำงชำติ

4 4 5 5 4 22



2 ก ำหนดและจัดล ำดับควำมส ำคัญของหัวข้อควำมรู้
Knowledge Landscape

K1องค์กรแห่งกำรเรียนรู้

K1.1 กำรบูรณำกำรฯ

K1.2 กำรเรียนกำรสอนฯ

K1.3 กำรสรุปองค์ควำมรู้



3 กำรวำงกลยุทธ์กำรจัดกำรควำมรู้ (แผนปฏิบัติกำร)
รำยละเอียด ผู้รับผิดชอบ เดือน

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

1. สร้ำงและ
แสวงหำควำมรู้

คณะอนุกรรมกำรฯ

2. ประชุม
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
3.จัดเก็บควำมรู้ 

กำรประมวลและ
กลั่นกรองควำมรู้ให้
เป็นระบบ 

4. กำรเข้ำถึง
5.กำรแบ่งปัน 
แลกเปลี่ยนควำมรู้
6. ใช้ประโยชน์
จำกควำมรู้

7.สรุปผลควำมรู้



1.ศึกษำสภำพปัญหำ  
ในปี 2564 (ปีที่ 1) 
คณะครุศำสตร์ 
สำขำวิชำกำรสอน
ภำษำไทย ได้พัฒนำ
รูปแบบกำรสอน
ภำษำไทยส ำหรับ
ชำวต่ำงชำติ โดย 
ADDIE model โดยใช้
สอนสำมเณรชำวพม่ำ 
ซึ่งผลส ำเร็จที่เกิดข้ึนได้
น ำมำพัฒนำต่อยอด
เป็นงำนวิจัย (ปีที่ 2)

2.สร้ำงนวัตกรรม 
สร้ำงนวัตกรรม 
รูปแบบกำรสอน
ภำษำไทยส ำหรับ
ชำวต่ำงชำติ โดยใช้
ทฤษฎีกำรเรียนนรู้
ของธอร์นไดค์
ประยุกต์ออกแบบเป็น
กำรจัดกำรเรียนกำร
สอน 6 ขั้นตอน

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
น ำรูปแบบกำรจัดกำร
เรียนกำรสอน
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับ
อำจำรย์และ
ผู้เชี่ยวชำญ

4. น ำไปใช้ น ำไปใช้
สอนวิชำ”ภำษำไทย
เบื องต้น” ส ำหรับ
นิสิตสิบสองปันนำ 
ประเทศจีน ซึ่งเรียนที่
ห้องเรียนสิบสองปัน
นำ  ผ่ำนโปรแกรม 
Ding Talk

5.ประเมินผล/ถอด
บทเรียน   
ประเมินผลกำรใช้
นวัตกรรม ถอด
บทเรียนเพื่อพัฒนำ
ต่อไป

6. น ำไปพัฒนำ
ปรับปรุง น ำ
ข้อเสนอแนะที่ได้
จำกกำรถอด
บทเรียนมำพัฒนำ
ปรับปรุง จัดท ำคู่มือ 
ขยำยผล และ
เผยแพร่

กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice ด้วยกระบวนกำร 6 ขั นตอน



Practices และ Lessons Learned ท่ีมีการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (Sharing) 

ควำมเป็นมำ
ในปี 2564 (ปีที่ 1) คณะครุ
ศำสตร์ สำขำวิชำกำรสอน
ภำษำไทย ได้พัฒนำรูปแบบกำร
สอนภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ 
โดย ADDIE model โดยใช้สอน
สำมเณรชำวพม่ำ ซึ่งผลส ำเร็จที่
เกิดขึ้นได้น ำมำพัฒนำต่อยอดเป็น
งำนวิจัย (ปีที่ 2)

แนวปฏิบัตทิีเ่ป็นเลิศ ( รูปแบบการสอน 6 ขัน้ตอน)
ขัน้ตอนที ่๑ เร่ืองน่าสนใจ (กฎแห่งความพร้อม)
ขัน้ตอนที ่๒ อ่านเข้าใจเนือ้เร่ือง (กฎแห่งความพร้อม
ขัน้ตอนที ่๓ คุยเฟ่ืองเร่ืองย้อนกลับ (กฎแห่งความพอใจ)
ขัน้ตอนที ่๔ จับหลักเกณฑท์างภาษา(กฎแห่งความพอใจ และกฎแห่งการ
ฝึกหัด)
ขัน้ตอนที ่๕ หรรษาการเขยีน (กฎแห่งการฝึกหัด)
ขัน้ตอนที ่6 ทดสอบบทเรียน (กฎแห่งความพอใจ)รูปแบบกำรสอนภำษำไทยส ำหรับ

ชำวต่ำงชำติ โดยใช้ทฤษฎีกำรเรียนรู้
ของธอร์นไดค์ ประยุกต์ออกแบบเป็นกำร
จัดกำรเรียนกำรสอน 6 ขั้นตอน



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ
- ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ จ ำนวน 9 แผนส ำหรับประกอบกำรจัดกำรเรียนรู้ 6 ขั้นตอน
- ได้งำนวิจัย จ ำนวน 1 เรื่อง

เชิงคุณภำพ
- นิสิตสิบสองปันนำมีพัฒนำกำรด้ำนควำมสำมำรถกำรใช้ภำษำไทยเพิ่มขึ้น

- สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย มจร.พะเยำ ได้รูปแบบกำรสอนภำษำไทยส ำหรับชำวต่ำงชำติ
- พัฒนำเป็นหลักสูตรระยะสั้น”ภำษำไทยเบื้องต้น”


