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แผนการจัดการความรูส้ านักวิชาศึกษาทั่วไป 
มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ ์

ประจ าปีการศึกษา 2560 
 

1. บทน า 

การจัดการความรู้ คือ การรวบรวม และเรียบเรียงองค์ความรู้ต่างๆ เหล่านั้น เพ่ือให้ผู้เกี่ยวข้อง และผู้สนใจสามรถเข้าถึง และพัฒนาตนเองตามแนวทางที่งานวิชาศึกษาทั่วไป
ต้องการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็นระบบอันจะส่งผลให้เกิดการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล ก่อให้เกิดผลดีแก่ตัวผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และพัฒนาให้มหาวิทยาลัยเป็น
องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างจิตส านึกในการพัฒนาตนเองอย่างต่อเนื่อง 

สืบเนื่องจาก การปรับปรุงหลักสูตรวิชาศึกษาทั่วไป พ.ศ.2557 นั้น ซึ่งเป็นกระบวนการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning เพ่ือให้นักศึกษาพัฒนาทักษะการเรียนรู้           
ในศตวรรษที่ 21 รวมถึงเอกลักษณ์ และอัตลักษณ์ของมหาวิทยาลัย ท าให้องค์ความรู้ต่างๆ ที่เกิดขึ้นจากการเรียนการสอน การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การให้ประสบการณ์ต่างๆ แก่นักศึกษา
เกิดข้ึนอย่างมากมาย หากได้รับการรวบรวมให้เป็นระบบ จะก่อให้เกิดประโยชน์อย่างมหาศาลแก่ผู้ปฏิบัติงาน นักศึกษา และบุคคลทั่วไปที่สนใจการด าเนินงานของงานวิชาศึกษาทั่วไป 
 

1.1 ประกาศแต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาสถาบันสู่สถาบันเรียนรู้ งานวิชาศึกษาทั่วไป 
 เพ่ือให้การจัดท าระบบการจัดการความรู้ด าเนินไปอย่างมีประสิทธิผล โดยคณะกรรมการมีอ านาจหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 

1) อ.กฤตเมธ  เกตุกล่ า   ประธานกรรมการ 
2) อ.ธีรพงษ์  น้อยบุญญะ   กรรมการ 
3) นายกฤษฏิ์  เอี่ยมผาสุข   กรรมการและเลขานุการ 
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1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ งานวิชาศึกษาท่ัวไป ได้พิจารณาแล้วเห็นว่าประเด็นยุทธศาสตร์ทีจ่ะน ามาใช้ในการจดัการความรู้ในปีการศึกษา 2560 ได้แก่ 
1) การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษที่ 21 

 
1.3 เป้าหมาย KM (Desired State) 

 เป้าหมาย KM (KM Focus Area) ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกด าเนินการให้แล้วเสร็จภายในปีการศึกษา 2560 เพ่ือให้บุคลากรของงานวิชา
ศึกษาท่ัวไป มีความรู้ในการสร้างผลงานวิจัยโดยการน าความรู้ที่ได้รับจากกระบวนการจัดการความรู้ 

1) เพ่ือให้ผู้สอนมีความรู้ ความสามารถในการจัดการเรียนการสอนแบบ Active Learning 

2) เพ่ือพัฒนาศักยภาพการจัดการเรียนการสอนของอาจารย์ผู้สอน  
 

1.4 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) 

 ปัจจัยแห่งความส าเร็จ (Key Success Factor) เพ่ือให้ด าเนินการจัดการความรู้ตามเป้าหมาย KM สามารถน าไปปฏิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรมภายในคณะ คือ 
1) นโยบายของงานวิชาศึกษาท่ัวไป 
2) ความร่วมมือของผู้สอนวิชาศึกษาท่ัวไป 
3) การสร้างแรงจูงใจของมหาวิทยาลัย 
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2. แผนการจัดการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2560 
แบบฟอร์ม : แผนการจัดการความรู้ (KM action plan) 
ชื่อหน่วยงาน  : งานวิชาศึกษาทั่วไป มหาวิทยาลัยราชภัฏวไลยอลงกรณ์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ตัวช้ีวัด (KPI) :   เพ่ือพัฒนารายวิชาในหมวดวิชาศึกษาท่ัวไปที่เน้นรูปแบบการจัดการเรียนการสอนเชิงรุกตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 
ประเด็นความรู้ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ล าดับ กระบวนการ
จัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

1. การบ่งชี้ความรู้ 
(Knowledge 
identification) 

- แต่งตั้งคณะกรรมการ  
- ประชุมเพ่ือระดมความ
คิดเห็น เพื่อสร้างองค์ความรู้
ใหม่ 

- สิงหาคม 2560 
 

 

จ านวนค าสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการ 

- อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน 
- บุคลากร งาน
วิชาศึกษาท่ัวไป 
 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
งานวิชาศึกษาทั่วไป 

- 1 ค าสั่ง 
- 1 ครั้ง 

       
2. การสร้างและ

แสวงหาความรู้ 
(Knowledge 
Creation and 
Acquisition) 

การค้นหา และรวบรวม
ความรู้ในองค์ความรู้ที่ได้รับ
การคัดเลือก 

- กันยายน 2560 จ านวนองค์ความรู้ - อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- คณะกรรมการ 
การจัดการความรู้ 

1 องค์ความรู้ 

3. การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ 
(Knowledge 
Organization) 

- จัดท าระบบฐานข้อมูลเพ่ือ
ใช้ในการจัดเก็บความรู้ที่ได้
จากการรวบรวม 
- รวบรวมความรู้ที่ได้เพ่ือ
เผยแพร่บนเว็บไซต์ 

- ตุลาคม 2560 
 

จ านวนข้อมูลใน
ฐานข้อมูล 

- อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- นายกฤษฏิ์  เอ่ียม
ผาสุข 

อย่างน้อย        
1 ประเด็น 
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ประเด็นความรู้ : การพัฒนากระบวนการจัดการเรียนการสอนวิชาศึกษาทั่วไป ตามแนวคิดทักษะการเรียนรู้ในศตวรรษท่ี 21 

ล าดับ กระบวนการ
จัดการความรู้ 

กิจกรรม / การด าเนินการ ระยะเวลา ตัวช้ีวัด กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ ผู้รับผิดชอบ เป้าหมาย 

4. การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้ 
(Knowledge 
Codification and 
Refinement) 

ประชุมร่วมกันเพ่ือพิจารณา
ทบทวนความถูกต้องของ
เนื้อหา ประเด็นความรู้ที่ได้
จัดท าไว้อย่างเป็นระบบ 

พฤศจิกายน 2560 จ านวนครั้งที่ประชุม - อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
งานวิชาศึกษาทั่วไป 

อย่างน้อย 1 ครั้ง 

5. การเข้าถึงความรู้ 
(Knowledge 
Access) 

เผยแพร่ความรู้ผ่านช่องทาง
ต่าง ๆ ได้แก่ การประชุม  
การจัดท า Website 

ธันวาคม 2560 จ านวนผู้เข้าชม
เว็บไซต์ 

- อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- นายกฤษฏิ์  เอ่ียม
ผาสุข 

อย่างน้อย 10 ครั้ง 

6. การแบ่งปัน
แลกเปลี่ยน
ความรู้ 
(Knowledge 
Sharing) 

จัดกิจกรรมพบปะเพ่ือ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่าง
ผู้สอน 
 
 

มกราคม 2561 จ านวนครั้งที่ประชุม - อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- คณะกรรมการ
ด าเนินงาน  
งานวิชาศึกษาทั่วไป 

อย่างน้อยวิชาละ 
1 ครั้ง 

7. การเรียนรู้ 
(Learning) 

บุคลากรสามารถน าองค์
ความรู้ที่ได้รับมาในรูปแบบ 
และวิธีการต่าง ๆ ไปใช้ในการ
ปฏิบัติงาน ในด้านการจัดการ
เรียนการสอน 
 

มกราคม 2561 มคอ.3 ที่ได้รับการ
ปรับปรุงแล้ววิชาละ 
1 ชุด 

- อาจารย์ประจ า 
- อาจารย์ผู้สอน
วิชาศึกษาท่ัวไป 

- - คณะกรรมการ
บริหารรายวิชา 
VGE101 – 109 

มคอ.3 ทั้ง 9 วิชา 

 


