
สรุปผลการดําเนินงานแผนการจัดการความรู งานวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณในพระบรมราชูปถัมภ 

ประจําปการศึกษา 2559 
 

แบบฟอรม : แผนการจัดการความรู 
ชื่อหนวยงาน : งานวิชาศึกษาทั่วไป 
ประเด็นความรู : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 
ตัวชี้วัด (KPI) :  1. จํานวนอาจารยที่ไดรับการพัฒนาความรู ทักษะในการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป 
  2. จํานวนโครงการของนักศึกษาที่สามารถเปนตัวอยางได 
  3. รอยละของรายวิชาที่จัดใหนักศึกษาไดรับประสบการณ รวมเรียนรู ไขปญหา รวมกับชุมชน ทองถ่ิน 
 

ขั้นตอนการจัดการความรูดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม/ 

การดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1. การบงชี้ความรู (Knowledge identification) 
1.1 แตงต้ังคณะกรรมการ
การจัดการความรู 

คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการจัดการความรู   
งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

จํานวนคําสั่ง
แตงต้ัง 

1 ฉบับ จํานวน 1 ฉบับ ไดแก คําสั่งแตงต้ังคณะกรรมการ
จัดการความรู งานวิชาศึกษาทั่วไป  
 

หัวหนางานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 

1.2 ประชุมเพื่อระดมสมอง
เลือกประเด็นที่จะนํามาเปน
องคความรู 

ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู ในการ
ประชุมคณะกรรมการดําเนินงานวิชาศึกษา
ทั่วไป เพื่อกําหนดประเด็นที่จะนํามาเปน
องคความรู 

จํานวนครั้งที่
ประชุม 

1 ครั้ง จํานวน 1 ครั้ง ไดแก รายงานการประชุม
คณะกรรมการดําเนินงานวิชาศึกษาทั่วไป  
วาระการประชุมการจัดการความรู  
 

คณะกรรมการ 
การจัดการความรู 

 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ (Knowledge Organization) 
- การจัดทําระบบฐานขอมูล 
 
 
 
 

- หนวยงานมีการจัดทําระบบฐานขอมูลบน
เว็บไซตเกี่ยวกับการจัดการความรู    
เพื่อเตรียมความพรอมสําหรับการเก็บ
ความรูอยางเปนระบบ 
 

จํานวน
ฐานขอมูล 

 
 
 

อยางนอย  
1  

ฐานขอมูล 
 
 

ระบบฐานขอมูลเว็บไซตการจัดการความรูงานวิชา
ศึกษาทั่วไป http://ge.vru.ac.th 
 
 
 

อ.กัตตกมล  พิศ
แลงาม 
 
 
 

 
 
 
 
 



ขั้นตอนการจัดการความรูดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม/ 

การดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

- รวบรวมความรูที่ไดเผยแพร
ขอมูลบนเว็บไซต 

- เผยแพรขอมูลการจัดการเรียนรูตาม    
แนวทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21    
บนเว็บไซตของงานวิชาศึกษาทั่วไป 

จํานวนแหลง
เผยแพร
ความรู 

อยางนอย  
1       

แหลง 
 

เว็บไซตการจัดการความรูงานวิชาศึกษาทั่วไป 
(http://ge.vru.ac.th) 

อ.กัตตกมล  พิศ
แลงาม 

 
 

4. การประมวล และกลั่นกรองความรู (Knowledge Codification and Refinement) 
หนวยงานมีการรวมกัน
พิจารณา ติดตามการนํา
ความรูที่เกิดจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูไปใช
ประโยชน 
 

เน่ืองจากมีการปรับกระบวนการเรียนการสอน
แบบ Active Learning มีทีม Team 
teaching ที่สามารถสอนไดตามกิจกรรมที่
กําหนดไวในชุดการจัดการเรียนรูแบบ Active 
Learning ที่สามารถนํามาแลกเปลี่ยนเรียนรู
กับอาจารยในทีมอื่นๆ ที่ยังไมเช่ียวชาญในการ
สอนแบบใหม จึงมีการติดตามพัฒนาการสอน 
โดยฝายผูประสานงานรายวิชา และผลของการ
จัดการสอนแบบ Active Learning  

 

จํานวน   
องคความรู 

อยางนอย  
1         

องคความรู 

- จากการนําความรูเกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู
เกี่ยวกับการเรียนการสอนแบบ Active Learning   
ทําใหมหาวิทยาลัยไดรับรางวัล Learning Action 
จากเครือขายพัฒนาวิชาชีพอาจารย และองคกร
ระดับอุดมศึกษา (ควอท) และบุคลากรมีการนําไป
ประยุกตใชในการสอน จนนําไปสูการนําเสนอผลงาน
ทางวิชาการระดับชาติและนานาชาติ 
- หนวยงานภายนอก (มหาวิทยาลัยราชภัฏสุรินทร)  
ที่เปนเครือขายวิชาศึกษาทั่วไปขอขอมูลจากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูจากชุดการจัดการเรียนรูของแตละ
รายวิชา เพื่อเปนแนวทางในปรับปรงุรายวิชาศึกษา
ทั่วไปภายในมหาวิทยาลัยของตนเอง  
 

คณะกรรมการ
ดําเนินงานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 
 

5. การเขาถึงความรู (Knowledge Access) 
เผยแพรความรูผานชองทาง
ตางๆ ไดแก การจัดทํา 
Website  

หนวยงานมีการเผยแพรองคความรูที่ไดจาก
การจัดการความรูเกี่ยวกับการจัดกระบวนการ
เรียนการสอนแบบ Active Learning บน
เว็บไซตการจัดการความรูงานวิชาศึกษาทั่วไป 
เพื่อทําใหผูสนใจในการใชความรูสามารถ
เขาถึงความรูที่ตองการไดงาย และสะดวกข้ึน 
 

จํานวนชอง
ทางการ

เขาถึงความรู 

อยางนอย   
1    

ชองทาง 

เว็บไซตการจัดการความรูงานวิชาศึกษาทั่วไป   
http://ge.vru.ac.th 

คณะกรรมการ
การจัดการความรู 

 
 



ขั้นตอนการจัดการความรูดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาท่ัวไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษท่ี 21 
กิจกรรม/ 

การดําเนินการ 
ผลการดําเนินงาน ตัวชี้วัด เปาหมาย ผลผลิต ผูรับผิดชอบ สถานะ 

6. การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู (Knowledge Sharing) 
จัดกิจกรรมพบปะเพื่อ
แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
สาขา 
 

หนวยงานมีการจัดโครงการอบรมอาจารย
ผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป เพื่อเปนการแบงปน
เทคนิคการสอนแบบ Active Learning และ
เปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหอาจารยผูสอน
ดวยกันจากอาจารยTeam teaching ของ  
แตละรายวิชา โดยการนําองคความรูที่ไดมา
ถายทอด และแลกเปลี่ยนประสบการณ
รวมกัน เมื่อวันที่ 27 และ 29 กรกฎาคม 
2559 ณ หองประชุมราชนครินทร ช้ัน 5 
อาคาร 100 ป สมเด็จพระศรีนครินทร  

จํานวน
กิจกรรม 

อยางนอย   
1    

กิจกรรม 

โครงการอบรมอาจารยผูสอนวิชาศึกษาทั่วไป วันที่ 
27 - 28 กรกฎาคม 2559 คําสั่งที่ 1704/2560 

คณะกรรมการ
ดําเนินการงาน
วิชาศึกษาทั่วไป 

 

 
 

7. การเรียนรู (Learning) 
หลักสูตรสามารถนําองค
ความรูที่ไดรับมาในรูปแบบ 
และวิธีการตางๆ ไปใชในการ
ปฏิบัติงาน 
 
 
 

งานวิชาศึกษาทั่วไป ไดนําองคความรูที่ได
จากการเรียนรูไปใชปรับปรุง พัฒนา การ
จัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป โดยมี
การปรับปรุงหลักสูตร พ.ศ.2559 เพื่อให
เปนไปตามกรอบมาตรฐานคุณวุฒิ
การศึกษา (TQF) ระดับปริญญาตร ี
 

จํานวนครั้งที่
ปรับปรุง

หลักสูตรโดย
นําองค

ความรูมาใช 

อยางนอย 
1 

ครั้งตอ 
1 

ปการศึกษา 

การปรับปรุงหลักสูตร สมอ.08 พ.ศ.2559 โดยแบง
รายวิชาออกมาเปน 9 รายวิชา เพื่อใหตอบ
วัตถุประสงคการจัดการเรียนการสอน  ตาม
แนวคิดทักษะการเรียนรูในศตวรรษที่ 21 

คณะกรรมการ
บริหารงานวิชา
ศึกษาทั่วไป 

 
 

   
  สรุปผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูงานวิชาศึกษาทั่วไป ประจําปการศึกษา 2559 มีกิจกรรม/การดําเนินการ ทั้งหมด 8 กิจกรรม คิดเปนรอยละ 
100 ของแผนการจัดการความรูดานการพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอน เรื่อง  การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการ
เรียนรูในศตวรรษที่ 21 


