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แผนการจัดการความรูสํานักวิชาศึกษาท่ัวไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2559 
 

1. บทนํา 

การจัดการความรู คือ การรวบรวม และเรียบเรียงองคความรูตางๆ เหลาน้ัน เพื่อใหผูเกี่ยวของ และผูสนใจสามรถเขาถึง และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่งานวิชาศึกษาทั่วไป
ตองการไดอยางมีประสิทธิภาพ และเปนระบบอันจะสงผลใหเกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล กอใหเกิดผลดีแกตัวผูปฏิบัติงาน นักศึกษา และพัฒนาใหมหาวิทยาลัยเปน
องคกรแหงการเรียนรู สรางจิตสํานึกในการพัฒนาตนเองอยางตอเน่ือง 

สืบเน่ืองจาก การปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2557 น้ัน ซึ่งเปนกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพื่อใหนักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู           
ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเอกลักษณ และอัตลักษณของมหาวิทยาลัย ทําใหองคความรูตางๆ ที่เกิดข้ึนจากการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู การใหประสบการณตางๆ แกนักศึกษา
เกิดข้ึนอยางมากมาย หากไดรับการรวบรวมใหเปนระบบ จะกอใหเกิดประโยชนอยางมหาศาลแกผูปฏิบัติงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการดําเนินงานของงานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.1 ประกาศแตงต้ังคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสูสถาบันเรียนรู งานวิชาศึกษาท่ัวไป 

 เพื่อใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินไปอยางมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการมีอํานาจหนาที ่ดังตอไปน้ี 

1) อ.ดร.นลินอร  นุยปลอด   ประธานกรรมการ 

2) อ.กฤตเมธ  เกตุกล่ํา   กรรมการ 

3) อ.ดร.โรจนันท  ทรงอยู   กรรมการ 

4) อ.ดร.โกมล  จันทวงษ   กรรมการ 

5) อ.กัตตกมล  พิศแลงาม   กรรมการและเลขานุการ 

6) นายพรประทาน  ทาทํานุก   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
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1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

คณะกรรมการการจัดการความรู งานวิชาศึกษาทั่วไป ไดพิจารณาแลวเห็นวาประเด็นยุทธศาสตรที่จะนํามาใชในการจัดการความรูในปการศึกษา 2559 ไดแก 

1) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

 
1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 

 เปาหมาย KM (KM Focus Area) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปการศึกษา 2559 เพื่อใหบุคลากรของงานวิชา

ศึกษาทั่วไป มีความรูในการสรางผลงานวิจัยโดยการนําความรูที่ไดรับจากกระบวนการจัดการความรู 

1) เพื่อใหผูสอนมีความรู ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

2) เพื่อพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารยผูสอน  
 

1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในคณะ คือ 

1) นโยบายของงานวิชาศึกษาทั่วไป 

2) ความรวมมือของผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป 

3) การสรางแรงจูงใจของมหาวิทยาลัย 
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2. แผนการจัดการความรู ประจําปการศึกษา 2559 

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู (KM action plan) 

ชื่อหนวยงาน  : งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ ในพระบรมราชูปถัมภ 

ประเด็นความรู : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ตัวชี้วัด (KPI) :   - 
ประเด็นความรู : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

1. การบงช้ีความรู 
(Knowledge 
identification) 

- แตงต้ังคณะกรรมการพัฒนา
สถาบันสูสถาบันเรียนรู 
- ประชุมเพื่อระดมความ
คิดเห็น เพื่อสรางองคความรู
ใหม 

- กุมภาพันธ 2560 
 

- มีนาคม 2560 

จํานวนคําสั่งแตงต้ัง
คณะกรรมการ 

- อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน 
- บุคลากร งาน
วิชาศึกษาทั่วไป 
 

- หัวหนางานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

- 1 คําสั่ง 
- 1 ครั้ง 

       
2. การสรางและ

แสวงหาความรู 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 

การคนหา และรวบรวม
ความรูในองคความรูที่ไดรับ
การคัดเลือก 

- มีนาคม 2560 จํานวนองคความรู - อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

- อ.ดร.นลินอร   
นุยปลอด 

1 องคความรู 

3. การจัดความรูให
เปนระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

- จัดทําระบบฐานขอมูลเพื่อ
ใชในการจัดเก็บความรูที่ได
จากการรวบรวม 
- รวบรวมความรูที่ไดเพื่อ
เผยแพรบนเว็บไซต 

- เมษายน 2560 
 
 
- พฤษภาคม 2560 

จํานวนขอมูลใน
ฐานขอมูล 

- อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

- อ.กัตตกมล   
พิศแลงาม 

อยางนอย        
1 ประเด็น 
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ประเด็นความรู : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

ลําดับ กระบวนการ

จัดการความรู 

กิจกรรม / การดําเนินการ ระยะเวลา ตัวชี้วัด กลุมเปาหมาย งบประมาณ ผูรับผิดชอบ เปาหมาย 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

ประชุมรวมกันเพื่อพิจารณา
ทบทวนความถูกตองของ
เน้ือหา ประเด็นความรูที่ได
จัดทําไวอยางเปนระบบ 

มิถุนายน 2560 จํานวนครั้งที่ประชุม - อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

- อ.ดร.นลินอร   
นุยปลอด 

อยางนอย 1 ครั้ง 

5. การเขาถึงความรู 
(Knowledge 
Access) 

เผยแพรความรูผานชองทาง
ตางๆ ไดแก การประชุม การ
จัดทํา Website 

กรกฎาคม 2560 จํานวนผูเขาชม
เว็บไซต 

- อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

- อ.กัตตกมล   
พิศแลงาม 

อยางนอย 10 ครั้ง 

6. การแบงปน
แลกเปลี่ยน
ความรู 
(Knowledge 
Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
ผูสอน 
 
 

กรกฎาคม 2560 จํานวนครั้งที่ประชุม - อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

- นายพรประทาน 
ทาทํานุก 

อยางนอยวิชาละ 
1 ครั้ง 

7. การเรียนรู 
(Learning) 

บุคลากรสามารถนําองค
ความรูที่ไดรับมาในรูปแบบ 
และวิธีการตางๆ ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 

สิงหาคม 2560 มคอ.3 ที่ไดรับการ
ปรับปรุงแลววิชาละ 
1 ชุด 

- อาจารยประจํา 
- อาจารยผูสอน
วิชาศึกษาทั่วไป 

- คณะกรรมการ 
การจัดการความรู 

มคอ.3 ทั้ง 9 วิชา 

 


