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ระดับส่วนงำน 
ระดับบุคคล ชื่อ..นำงพิงพร ศรีแก้ว



1 ก ำหนดทิศทำงและเป้ำหมำยกำรบริหำรจัดกำรควำมรู้

“มหำวิทยำลัยพระพุทธศำสนำระดับโลก”

วิสัยทัศน์ มจร.

“องค์กรแหง่กำรเรียนรูว้ิถพีทุธ”
วิสัยทัศน์ควำมรู้  มจร.

“เป็นเลิศทำงวิชำกำรพระพทุธศำสนำในอนุภมูิภำคลุ่มน  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

1 ชิ้นงำนบูรณำกำร
รำยวิชำ”ลดภำระงำน 

เพ่ิมองค์ควำมรู”้

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



กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice 
ด้วยกระบวนกำร 6 ขั้นตอน

1.ศึกษำสภำพปัญหำ  วิเครำะห์ผลกำรประเมินคุณภำพกำรสอนของอำจำรย์โดยนิสิต และสัมภำษณ์
นิสิต พบว่ำนิสิตมีปัญหำด้ำนภำระงำนที่มอบหมำยแต่ละรำยวิชำมำกเกินไป 

2.สร้ำงนวัตกรรม สร้ำงนวัตกรรม 1 ชิ นงำนบูรณำกำรรำยวิชำ “ลดภำระงำน เพ่ิมองค์ควำมรู้”  

3.แลกเปลี่ยนเรียนรู้ แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับอำจำรย์ในสำขำวิชำเพ่ือให้ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติมก่อน
น ำไปใช้

4. น ำไปใช้ น ำไปใช้จัดกำรเรียนกำรสอนนิสิตสำขำวิชำกำรสอนภำษำไทยในรำยวิชำ ภำษำไทยถิ่น 
ส ำนวนไทย กำรสร้ำงหนังสือภำษำไทยส ำหรับเด็ก และนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้ภำษำไทย



กำรสร้ำง แบ่งปัน จัดเก็บควำมรู้ ประยุกต์ใช้ควำมรู้และมุ่งสู่กำรพัฒนำ Best Practice 
ด้วยกระบวนกำร 6 ขั้นตอน

5.ประเมินผล/ถอดบทเรียน   ประเมินผลกำรใช้นวัตกรรม ถอดบทเรียนเพ่ือพัฒนำต่อไป

6. น ำไปพัฒนำปรับปรุง น ำข้อเสนอแนะที่ได้จำกกำรถอดบทเรียนมำพัฒนำปรับปรุง จัดท ำคู่มือ ขยำย
ผล และเผยแพร่



Practices และ Lessons Learned ทีม่กีารแลกเปลีย่นเรยีนรู ้
(Sharing) 

ควำมเป็นมำ จำกผลกำรประเมิน
คุณภำพกำรสอน อำจำรย์โดย
นิสิต ปัญหำที่นิสิตได้ เสนอแนะ
คือภำระงำนมำกเกินไป มี หลำย
รำยวิชำที่มีเนื้อ หำและกิจิกรรมที่ 
สัมพันธ์กัน แต่มีกำรมอบหมำย
ภำระ งำนทีซ้ ำซ้อนกันท ำให้นิสิต
เกิดปัญหำ ท ำงำนไม่ทันตำมเวลำ

แนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
1.วำงแผน ก ำหนดแนวทำง ศึกษำค ำอธิบำยรำยวิชำ ในรำยวิชำที่มีควำมสัมพันธ์
กัน เพื่อวิเครำะห์ ควำมดิดรวยอด ทักษะ เจตคติและสมรรถนะทีต้องเกิด กับ
ผู้เรียน คือภำระงำนทีบ่งบอกถึงผลส ำเร็จของผู้เรียน(outcome) 
2.ลงมือปฏิบัติ ผู้สอนน ำชิ้นงำนที่วิเครำะหร์่ว มกันไปเขียนในมคอ.3 ของแต่ละ 
รำยวิชำ และให้รำยวิชำ ส ำนวนไทยและภำษำไทยถิ่น เป็นแกน 
3.ตรวจสอบ ผู้สอนร่วมกัน ตรวจสอบชิ้นงำนที่มอบหมำยให้กับ ผู้เรียน เพื่อหำ จุ
ดุที่บกพร่อง และน ำมำปรับัปรุง แก้ไข และให้คะแนนในแต่ละรำยวิชำ 
4.กำรปรับปรุง ผู้สอนน ำข้อบกพร่องมำร่วมกัน แก้ไข เพื่อน ำ ไปใช้ในภำคเรียน
ต่อไป 

แนวทำงในกำรแก้ไขปัญหำโดย
ใช้ แนวทำง 1 ชิ้นงำนบูรณำ
กำร รำยวิชำ”ลดภำระงำน เพิ่ม
องค์ควำมรู้” 



ผลกำรจัดกำรควำมรู้

เชิงปริมำณ
- ได้แผนกำรจัดกำรเรียนรู้ที่บูรณำกำรชิ้นงำนจ ำนวน 4 รำยวิชำ คือรำยวิชำส ำนวนไทย  รำยวิชำ

ภำษำไทยถิ่น  รำยวิชำกำรสร้ำงหนังสือภำษำไทยส ำหรับเด็ก  รำยวิชำนวัตกรรมกำรจัดกำรเรียนรู้
ภำษำไทย

- น ำไปใช้กับนิสิตคณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทยชั้นปีที่ 2-4 จ ำนวน 22 รูป/คน
เชิงคุณภำพ

- ลดภำระงำนของนิสิตและอำจำรย์
- เกิดองค์ควำมรู้ที่เชื่อมโยงกันระหว่ำงรำยวิชำ
- คณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย มีรูปแบบกำรบูรณำกำรรำยวิชำที่สำมำรถเป็น

ต้นแบบได้
-นิสิตคณะครุศำสตร์ สำขำวิชำกำรสอนภำษำไทย ได้รูปแบบกำรบูรณำกำรที่จะน ำไปใช้ในกำร

จัดกำรเรียนกำรสอนในกำรฝึกประสบกำรณ์ในสถำนศึกษำและประยุกต์ใช้ในกำรประกอบอำชีพต่อไป


