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สวนท่ี 1 

ขอมูลพ้ืนฐานของวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 
 

1.1 ท่ีตั้ง 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง มีสถานที่ ในการสนับสนุนการจัดการศึกษาสำหรับนักศึกษา 

และการปฏิบัติงานของบุคลากรจำนวน 1 อาคารเรียน ไดแก อาคาร 37 นอกจากนี้วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ไดนำระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาใชในการดำเนินงานของมหาวิทยาลัยเพื่อขับเคลื่อนมหาวิทยาลัย เชน ระบบ ERP 

(enterprise resource planning)  ระบบ E-Office E-learning เปนตน 

 

1.2 ประวัติและความเปนมา 

 มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา เปนสถาบันอุดมศึกษาที่มีภารกิจหนึ่งในการผลิตบัณฑิตที่มีคุณภาพระดับ

แนวหนา โดยมุงเนนพัฒนาขีดความสามารถของเยาวชนใหเปนทรัพยากรมนุษยที่มีคุณภาพและมีคุณสมบัติที่พึง

ประสงคเพื่อตอบสนองตอความตองการของสังคม ทั้งใหบริการวิชาการและถายทอดเทคโนโลยีแกชุมชนและสังคม

นานาชาติ ซ่ึงเปนไปตามอัตลกัษณของมหาวิทยาลัยที่ตองการผลิตบัณฑิตนักปฏิบัติถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร 

ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ สมดั่งวิสัยทัศนที่วา “แมแบบที่ดีของสังคม” ทางดานการสอนวิจัย บริการวิชาการและ

ทำนุบำรุงศิลปะและวัฒนธรรม จนเปนที่ยอมรับของผูใชบัณฑิตและสังคมสูการเปนเอตทัคคะที่ไดรับการยอมรับใน

ระดับชาติและนานาชาติ การที่มหาวิทยาลัยจะสามารถดำเนินภารกิจตามบทบาทหนาที่ใหบรรลุผลไดอยางมีคุณภาพ

และประสิทธิภาพนั้น จำเปนอยางยิ่งที่มหาวิทยาลัยจะตองมีความคลองตัวและมีความอิสระในการดำเนินงานทั้งดาน

การบริหารวิชาการ บริหารงบประมาณ และบริหารทรัพยากรตาง ๆ และมีเสรีภาพทางวิชาการสามารถคิดคน แสวงหา

ความรู เพื่อการสรางสรรคนวัตกรรมและพัฒนาความเจริญกาวหนาทางวิทยาการใหกับชุมชนและสังคม ตลอดจน

ประเทศชาติจนสามารถแขงขันกับนานาอารยประเทศไดควบคูกับความรับผิดชอบ (accountability) ที่มหาวิทยาลัยพึง

มีตอสังคมและประเทศชาติ ภายใตการกำกับและตรวจสอบโดยรัฐและประชาชน การบริหารจัดการเพื่อจัดการศึกษา

ระดับปริญญาของมหาวิทยาลัยจึงตองมีเอกภาพทั้งในเชิงนโยบาย มีระบบการจัดการที่ดี มีระบบธรรมาภิบาล  (good 

governance) และโปรงใสมีการกระจายอำนาจ (empowerment) ใหสวนงานภายในสามารถบริหารจัดการตนเองได

อยางเปนระบบโดยอาศัยการมีสวนรวมของทุกภาคสวน สนับสนุนและผลักดันใหทุกหลักสูตรสามารถพัฒนาศักยภาพ

และมีความแข็งแกรงทางวิชาการตามศาสตรแหงวิชาชีพไดอยางเต็มที่ดวยเหตุนี้เองจึงนำมาสูแนวคิดการควบรวม

หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิตแขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน แขนงวิชานโยบาย

สาธารณะและการจัดการภาครัฐ แขนงวิชาบริหารภาครัฐและเอกชน หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชา

การบริหารงานตำรวจ และหลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สังกัดคณะมนุษยศาสตรและสังคมศาสตร 

หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต และหลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สังกัดวิทยาลัยนวัตกรรม

และการจัดการ  ซึ่งเปนศาสตรที่มีความเก่ียวของสัมพันธกันใหอยูภายในสวนงานเดียวกัน เพื่อรวมกันผลิตบัณฑิตให

เปนผูมีความเปนเลิศทางวิชาการในศาสตรทางดานกฎหมาย การเมืองการปกครอง และการบริหารงานภาครัฐทั้งทาง

ทฤษฎีและทางปฎิบัติ มีทักษะ   ทางวิชาชีพ และมีคุณธรรมจริยธรรม ปจจุบันวิทยาลัยการเมืองและการปกครอง เปด
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สอนหลักสูตรจัดการเรียนการสอน จำนวนทั้งสิ้น  8 หลักสูตร จำแนกเปนหลักสูตรปริญญาตรี จำนวน 5 หลักสูตร 

ปริญญาโท จำนวน 2 หลักสูตร ปริญญาเอก จำนวน 1 หลักสูตร   

 

ระดับปริญญาตรี 

1. หลักสูตรนิติศาสตรบัณฑิต สาขาวิชานิติศาสตร 

2. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบัณฑิต สาขาวิชาการบริหารงานตำรวจ 

3. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรบณัฑิต สาขาวิชารัฐประศาสนศาสตร 

 - แขนงวิชาการปกครองทองถ่ิน 

 - แขนงวิชานโยบายสาธารณะและการจัดการภาครัฐ 

 - แขนงวิชาการบริหารภาครัฐและเอกชน 

4. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร 

 - แขนงวิชาการเมืองการปกครอง 

 - แขนงวิชาความสัมพันธระหวางประเทศ  

5. หลักสูตรรัฐศาสตรบัณฑิต สาขาวิชารัฐศาสตร (ระบบการศึกษาทางไกล) 

 ระดับปริญญาโท 

1. หลักสูตรรัฐประศาสนศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการจัดการภาครัฐและเอกชน 

2. หลักสูตรรัฐศาสตรมหาบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 

 ระดับปริญญาเอก 

1. หลักสูตรรัฐศาสตรดุษฎีบัณฑิต สาขาวิชาการเมืองการปกครอง 
 

1.3 บุคลากร 

 บุคลากรสายวิชาการ 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2565 

อ. ผศ. รศ. ศ. รวม 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 38 24 3 1 66 

รวมท้ังส้ิน 38 24 3 1 66 

 

บุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 

 

หนวยงาน 
ปงบประมาณ 2565 

ตรี โท เอก รวม 

วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 10 7 - 17 

รวมท้ังส้ิน 10 7 - 17 

 

เขตพแหลงขอมลู : กกกณ     วันท่ี 30 สิงหาคม 2565 (งานบุคคล-ฝายบรหิารงานท่ัวไป)
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1.4 โครงสรางหนวยงาน 

 .
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1.5 โครงสรางการบริหารจัดการ 
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สวนท่ี 2 

แผนยุทธศาสตรของวิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง 
 

2.1 วิสัยทัศน (Vision) 

วิทยาลัยมุงสูความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพทางดานการเมือง การปกครอง การบริหารงาน

ภาครัฐ และกฎหมาย มีคุณธรรมจริยธรรม และรับผิดชอบตอสังคม 

2.2 พันธกิจ (Mission) 

1. จัดการศึกษาโดยมุงเนนความเปนเลิศทางวิชาการและวิชาชีพ พัฒนาหลักสูตร ระบบการเรียน 

การสอนใหเปนมาตรฐาน เสริมสรางประสิทธิภาพในการเรียนรูของนักศึกษา 

2.  วิจัยและสรางองคความรู นวัตกรรมท่ีมีคุณภาพ สูการพัฒนาชุมชนและสังคม ท้ังในระดับชาติ 

และระดับนานาชาติ 

3. ใหบริการวิชาการทางดาน การปกครอง การบริหารงานภาครัฐ และกฎหมาย แกชุมชนและสังคม 

4. อนุรักษ สงเสริม ทํานุบํารุงศิลปะวัฒนธรรม สืบสาน ภูมิปญญาทองถ่ินและคานิยมอันดีงามของ

ไทยสูสากล 

2.3 ภารกิจหลัก (Key result area) 

การสงเสริมการจัดการศึกษา การนำเทคโนโลยีมาประยุกตใช ในการจัดการเรียนการสอน 

การพัฒนาหลักสูตรใหทันสมัยสอดคลองกับสถานการณ การสนับสนุนการพัฒนางานวิจัยและบริการวิชาการ

และการทำนุบำรุงศิลปวัฒนธรรม 

2.4 เสาหลัก (Pillar) 

1. ทุนความรู   (Knowledge Capital)  

2. คุณธรรม   (Morality)  

3. เครือขาย  (Partnership)  

4. ความเปนมืออาชีพ  (Professionalism) 

5. วัฒนธรรม   (Culture) ท่ีวา “ความเปนแบบอยางท่ีดีตามวิถีของรัตนโกสินทร” 

2.5 วัฒนธรรม (Culture) 

ความดีงามและการปฏิบัติตนในจริยวัตรแบบไทย และความเคารพผูอาวุโส 

2.6 อัตลักษณ (Identity) 

เปนนักปฏิบัติ ถนัดวิชาการ เชี่ยวชาญการสื่อสาร ชำนาญการคิด มีจิตสาธารณะ 
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2.7 เอกลักษณ (Uniqueness) 

เนนความเปนวงั ปลูกฝงองคความรู ยึดม่ันคุณธรรมใหเชิดชู เปนองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

2.8 คานิยมหลัก (Core Values) 

W (Wisdom & Creativity)  ปญญาและความคิดสรางสรรค 

H (Happiness & Loyalty)  ความผาสุกและความภักดีในองคกร 

I (Integration & Collaboration)  บูรณาการ และความรวมมือ 

P (Professionalism)   ความเปนมืออาชีพ 

2.9 ประเด็นยุทธศาสตร (Strategic Thrusts) 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 1  พัฒนาคณะใหเปนเอตทัคคะอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 2 สรางผลงานวิชาการสูการยกระดับภูมิปญญาทองถ่ินอยางยั่งยืน 

ประเด็นยุทธศาสตรท่ี 3 สรางความสัมพันธกับเครือขายและขยายการยกยองระดับนานาชาติ 
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สวนท่ี 3 

แผนการจัดการความรู วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

 
3.1 นโยบายการจัดการความรู มหาวิทยาลัยราชภัฏสวนสุนันทา  

    ขอ 1 ยกระดับการบริหารจัดการความรูขององคกร ใหเปนทิศทางเดียวกันท่ัวท้ังองคกร    

โดยยึดหลักแนวทางปฏิบัติ ท่ีสอดคลองตามเกณฑการประกันคุณภาพการศึกษาภายใน มหาวิทยาลัยราชภัฏ

สวนสุนันทา พ.ศ. 2563-2567  เกณฑคุณภาพการศึกษาเพ่ือการดำเนินการท่ีเปนเลิศ (Education Criteria 

for Performance Excellence – EdPEx) และเกณฑการประเมินรางวัล คุณภาพแหงชาติ  (Thailand 

Quality Award : TQA) ของสำนักงานรางวัลคุณภาพแหงชาติ 

ขอ 2 สงเสริมความรูความเขาใจ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร     

เพ่ือเปนผูท่ีมีความรูความสามารถในการจัดการความรู และการสรางองคกรแหงการเรียนรูสูสากล 

ขอ 3 สงเสริมใหหนวยงานมีการจัดการความรูในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย  

โดยใชเครื่องมือการจัดการความรูในการพัฒนาบุคลากร และเตรียมความพรอมการจัดการความรูสูมาตรฐาน 

KM ISO 30401 : 2018 ในระดับหนวยงานและระดับมหาวิทยาลัย 

ขอ 4 สนบัสนนุใหทุกหนวยงานกำหนดประเด็นการแลกเปลี่ยนเรียนรูตามพันธกิจ 

ของหนวยงาน มีการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร ระหวางหนวยงาน ระหวางองคกร และเครือขาย

ความรวมมือภาครัฐและภาคเอกชน (พันธมิตร) โดยมุงหวังใหเปนการเรียนรูท่ีกอใหเกิดองคความรูและ

กระบวนงานใหม ตลอดจนมีวิธีปฏิบัติท่ีเปนเลิศขามหนวยงาน และสามารถสรางคุณคาใหกับองคกร 

ข อ  5  ส ร า งระบบการจั ดการความรู ขององค กร  (Platform for the Knowledge 

Management Organization) ท่ี บุ คลากรทุ กระดับสามารถ เข า ถึ งได โดยงาย  เพ่ื อ เป น ศูนย กล าง 

การแลกเปลี่ยนเรียนรูในองคกร ควบคูไปกับการสรางองคความรูและนวัตกรรมใหม เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถ

ในการแขงขัน และสนับสนุนตอพันธกิจของมหาวิทยาลัย และวิสัยทัศนในการเปน มหาวิทยาลัยเอตทัคคะ    

ท่ีมีอัตลักษณ  “Niche Guru University” 

 

3.2 วัตถุประสงคและตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู 

 3.2.1 วัตถุประสงคของแผนการจัดการความรู  

1) เพ่ือคนหาแนวปฏิบัติ ท่ีดี  (องคความรู) จากท่ีอยู ในตัวบุคคล และแหลงเรียนรู อ่ืน ๆ           

ท่ีครอบคลุมดานการจัดการเรียนการสอนและการวิจัย พรอมท้ังนำมาจัดเก็บอยางเปนระบบ และเผยแพร

ออกมาเปนลายลกัษณอักษร 

2) เพ่ือสงเสริมและสนับสนุนใหบุคลากรนำแนวปฏิบัติท่ีดีมาปรับใชในการปฏิบัติงานจริง 
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 3.2.2 ตัวช้ีวัดของแผนการจัดการความรู 

1) จำนวนองคความรูท่ีนำไปใชประโยชนในการปฏิบัติงานจนเกิดผลสัมฤทธิ์ (2 องคความรู) 

2) รอยละของบุคลากรท่ีนำแนวปฏบิัติท่ีดีมาปรบัใชในการปฏิบัติงานจริง (รอยละ 50) 

3.3 องคความรูท่ีจำเปนในการแลกเปล่ียนเรียนรู ประจำปงบประมาณ 2566 

แบบฟอรมที่ 1 : การจำแนกองคความรูที่จำเปนตอการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร 

ชื่อหนวยงาน : วิทยาลัยการเมอืงและการปกครอง   

ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร องคความรูที่จำเปน 

ยุทธศาสตรที่ 1 พฒันา

มหาวิทยาลยัใหเปนเอตทัคคะและ

ผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 

มหาวิทยาลยัที่มีระบบ

บริหารจัดการ และการ

จัดการเรียนการสอนดวย

ระบบดิจทิัล 

การพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 

 บุคลากรสายสนับสนุน

วิชาการมีคุณภาพสูงทัง้

ความรู ทักษะในการ

ปฏิบัติงาน ตลอดจนมี

ความกาวหนาในสายงาน 

1. การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

1) ธุรการสารบรรณ             

2) การเงินและพัสดุ    

3) การประกันคุณภาพการศึกษา      

4) การพัฒนานักศึกษา 

5) แผนงานและงบประมาณ   

6) IT                      

7) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ   

8) การบริการการศึกษา 

ยุทธศาสตรที่ 2  

สรางงานวิจัยและนวัตกรรม

ระดับชาติและนานาชาติเพื่อ

คุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคม

อยางยั่งยืน 

ผลงานวชิาการ วิจัยและงาน

สรางสรรค ไดรับการตีพิมพ 

เผยแพรในระดับชาติ หรือ

นานาชาติ ที่ตพีิมพรวมกับ

หนวยงานภาครัฐและเอกชน 

การเขียนบทความวิจยัใหไดรับการตีพิมพใน

วารสารระดบันานาชาต ิ
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3.4 แผนการจัดการความรู วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง  ประจำปงบประมาณ พ.ศ. 2566 

 

3.4.1 แผนการจดัการความรูของบุคลากรสายวิชาการ 

แบบฟอรมท่ี 2 : แผนการจัดการความรูแผนท่ี  1 

ช่ือหนวยงาน  :  ฝายวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ประเด็นยุทธศาสตร  :  ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนามหาวทิยาลัยใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑติใหเปนมืออาชีพ 

องคความรูท่ีจำเปน (K)  :  การพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทคัคะ 
 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

 การกำหนดองคความรูหลักที่

จำเปนหรือสำคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กำหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

1.1 กำหนดกลุมเปาหมายในการ 

แลกเปลี่ยนเรียนรู ไดแก อาจารยที่มี ความรู 

ดานการพฒันาสาขาวิชาสูเอตทคัคะ 

ต.ค. 2565 1. กลุมเปาหมายที่ตองการแลกเปลี่ยนเรียนรู -ฝายวชิาการ 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

1.2 จัดตั้งกลุมแลกเปลีย่นเรียนรู (KM) และ

กำหนดคุณอำนวยของกลุม (ประธานกลุม)  

 1. ชื่อกลุมความรูและรายชื่อสมาชิกกลุม KM - คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

1.3 กำหนดองคความรูที่จำเปนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

 1. องคความรูที่จำเปนในการแลกเปลี่ยนเรียนรู - คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

2 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยทีม่ีความเชี่ยวชาญ

ดานการพฒันาสาขาวิชาสูเอตทคัคะโดยประชุม

กลุมยอยและถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจาก

สมาชิกภายในกลุม 

ธ.ค. 2565 1.วิธีปฏิบัติการพัฒนาหลักสตูรระยะสั้น ของ

สมาชิกกลุมความรู 

  

 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนวิธี

ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุมยอยเพื่อสกัด

องคความรูจากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคล    

ธ.ค. 2565 1. องคความรูเร่ืองการพัฒนาสาขาวิชาสู

เอตทัคคะ ที่ผานการสกัดความรูจากกลุม

ความรู 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดำเนินงานของหนวยงาน โดย

นำองคความรูจากขอ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 

ใหเหมาะสมตอการนำไปปฏิบตั ิ

 1. องคความรูเร่ืองการพัฒนาสาขาวิชาสู

เอตทัคคะที่สามารถนำไปปฏิบัตไิด 

 

4 การนำความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบัตงิาน

จริง 

4.1 สมาชิกกลุมนำองคความรูเร่ืองการพัฒนา

สาขาวชิาสูเอตทัคคะ  ไปใชในการปฏิบัติงาน 

จริง และสิ่งที่ไดเรียนรู 

ม.ค.– พ.ค. 

2566 

1. รายงานผลการนำองคความรูไปปรับใช กับ

การปฏิบัติงานจริง 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ดจากการนำองค

ความรูไปปฏิบัติใหกับกองนโยบายและแผน 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

5 การนำประสบการณจากการ

ทำงาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนความรูหลังจาก

ที่นำองคความรูเร่ืองการพัฒนาสาขาวชิาสู

เอตทัคคะไปปฏิบัติ โดยสรุปสิง่ที่ไดเรียนรู

หลังจากที่นำองคความรูไปปฏิบตัิ และสกัดเปน

องคความรูเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้ 

มิ.ย. - ก.ค.  

2566 

1. องคความรูเร่ืองการพัฒนาสาขาวิชาสู

เอตทัคคะที่ปรับปรุงหลังจากทีน่ำไปปฏิบัต ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

5.2 ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูทรงคุณวฒุิ  

 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

  5.3 นำขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง

องคความรูเร่ืองการพัฒนาสาขาวิชาสูเอตทคัคะ

เพื่อเผยแพรสูการปฏิบัติตอไป 

 1. องคความรูเร่ืองการพัฒนาสาขาวิชาสู

เอตทคัคะที่ปรับปรุงหลังจากทีพ่บผูทรงคุณวฒุ ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

6 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ

กลุมความรู 

6.2 จัดทำรายงานสรุปองคความรู เร่ือง การ

พัฒนาสาขาวิชาสูเอตทัคคะ 

6.3 สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ

ที่ดี  

6.4 เขารวมกิจกรรม SHARE & LEARN 

แลกเปลี่ยนเรียนรู 

ส.ค. 2566 1. เลมสรุปผลการดำเนินงานกลุมความรู 

2. เลมสรุปองคความรูเร่ืองการพัฒนา

สาขาวชิาสูเอตทัคคะ 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

- กองนโยบาย

และแผน 
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แบบฟอรมท่ี 2 : แผนการจัดการความรูแผนท่ี 2 

ช่ือหนวยงาน  :  ฝายวิจัยและบริการวิชาการ  วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ประเด็นยุทธศาสตร  :  ยุทธศาสตรที่ 2 สรางงานวิจัยและนวัตกรรมระดับชาติและนานาชาติเพื่อคุณภาพชีวิต เศรษฐกิจและสังคมอยางยัง่ยืน 

องคความรูท่ีจำเปน (K)  :  การเขียนบทความวิจยัใหไดรับการตีพมิพในวารสารระดับนานาชาต ิ

 

ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

1 การกำหนดองคความรูหลักที่

จำเปนหรือสำคัญตองานหรือ

กิจกรรมของหนวยงาน และ

กำหนดเปาหมายของการจัดการ

ความรู 

1.1 กำหนดกลุมเปาหมายในการแลกเปลี่ยน

เรียน รู  ได แก  อาจารยที่ มี  ความ รู  การจัด

ฝกอบรมระยะสั้นเพื่อจัดหารายไดเขาวิทยาลัย

การเมืองและการปกครอง 

ต.ค. 2566

  

1. กลุมเปาหมายทีต่องการแลกเปลี่ยนเรียนรู - ฝายวิจัย 

- สมาชิกกลุม

ความรู   

1.2 จัดตั้งกลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู (KM) และ

กำหนดคุณอำนวยของกลุม (ประธานกลุม)  

 1. ชื่อกลุมความรูและรายชื่อสมาชิกกลุม KM - คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

1.3 กำหนดองคความรูที่จำเปนในการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

 1. องคความรูที่จำเปนในการแลกเปลีย่นเรียนรู - คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

2 การเสาะแสวงหาความรูที่ตองการ 2.1 ถอดบทเรียนจากอาจารยที่มีความเชี่ยวชาญ

การเขียนบทความวิจัยใหได รับการตีพิมพใน

วารสารระดับนานาชาติ โดยประชุมกลุมยอยและ

ธ.ค. 2566 1. บทความวิจัยไดรับการตีพิมพในวารสาร

ระดับนานาชาติของสมาชิกกลุมความรู 

 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

ถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติรายบุคคลจากสมาชิกภายใน

กลุม 

ความรู 

3 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรู

บางสวนใหเหมาะสมตอการ

ดำเนินงานของหนวยงาน 

3.1 สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียนวิธี

ปฏิบัติรายบุคคล โดยประชุมกลุมยอยเพื่อสกัด

องคความรูจากการถอดบทเรียนวิธีปฏิบัติ

รายบุคคล    

 

ธ.ค. 2566 1. องคความรูเร่ืองการเขียนบทความวิจัยให

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาต ิที่

ผานการสกัดความรูจากกลุมความรู 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

3.2 การปรับปรุง ดัดแปลง ความรูบางสวนให

เหมาะสมตอการดำเนินงานของหนวยงาน โดย

นำองคความรูจากขอ 3.1 มาปรับปรุง ดัดแปลง 

ใหเหมาะสมตอการนำไปปฏิบตั ิ

 1. องคความรูเร่ืองการเขียนบทความวิจัยให

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ ที่

สามารถนำไปปฏิบัติได 

 

4 การนำความรูทีไ่ดจากการจัดการ

ความรูมาปรับใชในการปฏิบตัิงาน

จริง 

4.1 สมาชิกกลุมนำองคความรูเร่ืองการเขียน

บทความวิจัยใหไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาติ ไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

ม.ค.– พ.ค. 

2566 

1. รายงานผลการนำองคความรูไปปรับใช กับ

การปฏิบัติงานจริง 

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 4.2 รวบรวมและผลงานทีไ่ดจากการนำองค

ความรูไปปฏิบัติใหกับกองนโยบายและแผน 

 

5 การนำประสบการณจากการ

ทำงาน และการประยุกตใช

ความรูมาแลกเปลี่ยนเรียนรู และ

สกัดออกมาเปนขุมความรู 

5.1 ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนความรูหลังจาก

ที่นำองคความรูเร่ืองการเขียนบทความวิจัยให

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาต ิไป

ปฏิบัติ โดยสรุปสิ่งทีไ่ดเรียนรูหลังจากทีน่ำองค

ความรูไปปฏิบัติ และสกัดเปนองคความรูการ

มิ.ย. - ก.ค.  

2566 

1. องคความรูเร่ืองการพัฒนาหลักสูตรระยะสัน้

ที่ปรับปรุงหลงัจากทีน่ำไปปฏิบตั ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 
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ลำดับ กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

จัดการความรูการเขียนบทความวิจัยใหไดรับการ

ตีพิมพในวารสารระดับนานาชาติ 

5.2 ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูทรงคุณวุฒิ  

 1. รายงานผลการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับ

ผูทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

 

 

  5.3 นำขอเสนอแนะจากผูทรงคุณวุฒิมาปรับปรุง

องคความรูเร่ืองการจัดการความรูการเขียน

บทความวจิยัใหไดรับการตีพิมพในวารสารระดบั

นานาชาติ เพื่อเผยแพรสูการปฏิบัติตอไป 

 1. องคความรูเร่ืองการเขียนบทความวิจัยให

ไดรับการตีพิมพในวารสารระดบันานาชาต ิที่

ปรับปรุงหลังจากที่พบผูทรงคุณวุฒ ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

6 การรวบรวมความรูและจัดเก็บ

อยางเปนระบบโดยเผยแพร

ออกมาเปนลายลักษณอักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของ

กลุมความรู 

6.2 จัดทำรายงานสรุปองคความรูเร่ือง การเขียน

บทความวจิยัใหไดรับการตีพิมพในวารสารระดบั

นานาชาติ  

6.3 สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติ

ที่ดี  

ส.ค. 2566 1. เลมสรุปผลการดำเนินงานกลุมความรู 

2. เลมสรุปองคความรูเร่ืองการเขียนบทความ

วิจัยใหไดรับการตีพิมพในวารสารระดับ

นานาชาต ิ

- คุณอำนวยกลุม

ความรู 

- สมาชิกกลุม 

ความรู 

- กองนโยบาย

และแผน 
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3.4.2 แผนการจัดการความรูของบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ 
 

แบบฟอรมท่ี 2 : แผนการจัดการความรูแผนท่ี  3 

ช่ือหนวยงาน : วิทยาลัยการเมืองและการปกครอง 

ประเด็นยุทธศาสตร  :  ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนามหาวิทยาลยัใหเปนเอตทัคคะและผลิตบัณฑิตใหเปนมืออาชีพ 

องคความรูท่ีจำเปน (K)  :  1. การพัฒนาการปฏิบัติงาน 

1) ธุรการสารบรรณ            2) การเงินและพัสดุ    3) การประกันคุณภาพการศึกษา     4) การพัฒนานักศึกษา 

5) แผนงานและงบประมาณ  6) IT                     7) การติดตามผลการปฏิบัติราชการ  8) การบรกิารการศึกษา 
 

ลำดบั กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

1 การกำหนดองคความรูหลัก

ที่จำเปนหรือสำคัญตองาน

หรือกิจกรรมของหนวยงาน 

และกำหนดเปาหมายของ

การจัดการความรู 

1.1 ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน และ

กำหนดกลุมเปาหมาย  

- ประชุมชี้แจงแนวทางในการดำเนินงาน 

- รับสมัครสมาชิก 

- แบงกลุมตามลักษณะงานที่ปฏิบัติ 

- กลุมความรูทบทวนหัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรู

ของกลุม 

ต.ค. 2565 1. ปฏิทินการดำเนนิงาน 

2. รายชื่อบุคลากรที่สมัครเปนเขา

รวมกลุมการจัดการความรู 

3. กลุมความรูตามลักษณะงานที่

ปฏิบัต ิ

4. หัวขอการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

กลุมความรู 

- กองนโยบายและแผน 

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 

  

2 การเสาะแสวงหาความรูที่

ตองการ 

  

2.1 ถอดบทเรียนจากสมาชิกภายในกลุมที่มี

ประสบการณและความเชี่ยวชาญ 

- ประชุมกลุมยอยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

   - ประชมุกลุมยอยถอดบทเรียนกระบวนการ/วิธีการ

ทำงานจากสมาชิกภายในกลุม 

ธ.ค. 2565 1. รายชื่อสมาชิกกลุมและคุณ

อำนวยของกลุม (ประธานกลุม) 

2. ไดองคความรูของกลุม เพื่อ

นำไปปรับปรุงกระบวนการ/วิธกีาร

ทำงาน 

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 
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ลำดบั กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

  - สกัดความรูที่ไดจากการถอดบทเรียน   

3 การปรับปรุง ดัดแปลง 

ความรูบางสวนใหเหมาะสม

ตอการดำเนินงานของ

หนวยงาน 

3.1 ประชุมเชงิปฏิบัติการแลกเปลี่ยนเรียนรู การ

พัฒนาการปฏิบตัิงาน 

- ประชุมกลุมยอยตามลักษณะงานทีป่ฏิบัต ิ

- แลกเปลี่ยนเรียนรูความรูทีไ่ดจากขอ 2 โดย

ปรับปรุง ดัดแปลง องคความรูใหเหมาะสมตอตอการ

นำไปปฏิบัต ิ

ธ.ค. 2565 1. องคความรูที่สามารถนำไป

ปฏิบัติได  

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู  

4 การนำความรูทีไ่ดจากการ

จัดการความรูมาปรับใชใน

การปฏิบัติงานจริง 

 

  

4.1 นำองคความรูที่ไดไปใชในการปฏิบัติงาน 

 -  สมาชิกกลุมนำองคความรู ทีไ่ดจากขอ 3 ไปปรับ

ใชในการปฏิบัตงิานจริง 

  - สมาชิกกลุมบันทึกผลทีไ่ดจากการนำองคความรู

ไปปรับใชในการปฏิบัติงานจริง และสิ่งทีไ่ดเรียนรู 

ม.ค.– พ.ค. 

2566 

1. รายงานผลการนำองคความรูไป

ปรับใชกับการปฏิบัติงานจริง  

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 

4.2 คุณอำนวยกลุมความรู รวบรวมรายงานผลการนำ

กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิานใหม ไปปรับใชในการ

ปฏิบัติงานจริง 

พ.ค. 2566 

5 การนำประสบการณจาก

การทำงาน และการ

ประยุกตใชความรูมา

แลกเปลี่ยนเรียนรู และสกัด

5.1 ประชุมกลุมยอยแลกเปลี่ยนความรูหลังจากที่นำ

องคความรู ไปปรับใชในการปฏิบัติงาน โดยสรุปสิง่ที่

ไดเรียนรูหลังจากทีน่ำองคความรูไปปฏิบัติ และสกัด

เปนองคความรูใหม 

มิ.ย. 2566  1. สรุปสิ่งที่ไดเรียนรูหลังจากทีน่ำ

องคความรูไปปรับใชในการ

ปฏิบัติการ 

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 
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ลำดบั กิจกรรม วิธีการสูความสำเร็จ ระยะเวลา ผลลัพธที่ได ผูรับผิดชอบ 

  ออกมาเปนขุมความรู 

  

  

5.2 ประชุมกลุมยอยวิพากษ กระบวนการ/วิธีการ

ปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบกับ กระบวนการ/วิธีการ

ปฏิบัติงาน ใหม ที่แสดงถึงการลดรอบระยะเวลา การ

ลดข้ันตอนในการปฏิบัติงาน การพัฒนาผลการ

ปฏิบัติงานจากผลการดำเนนิงานในปทีผ่านมา หรือ

การสรางนวตักรรมในการปฏิบตัิงาน 

ก.ค. 2566 1. ผลการวิเคราะหกระบวนการ/

วิธีการปฏิบัติงาน เดิม เปรียบเทียบ

กับ กระบวนการ/วิธีการปฏิบัตงิาน 

ใหม 

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 

5.3 ปรับปรุง และรวบรวมกระบวนการ/วธิีการทำงาน 

ใหม ที่เปนผลลัพธจากการเขารวมกิจกรรม KM 

ก.ค. 2566 1. กระบวนการ/วิธีการปฏิบัติงาน 

ใหม ที่จะนำไปใชในการปฏิบตัิงาน 

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 

6 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

6.1 จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานของกลุมความรู 

6.2 จัดทำรายงานสรุปองคความรู 

6.3 สงผลงานเขารวมกิจกรรมสรรหาแนวปฏิบัติท่ีดี  

6.4 เขารวมกิจกรรม SHARE & LEARN แลกเปลี่ยน

เรียนรู 

- ประกาศใช กระบวนการ/วิธีการ ใหม 

 - มอบวุฒิบัตรและเงินรางวัลสำหรับกลุมความรูท่ี

สามารถ ลดรอบระยะเวลาในการปฏิบัติงาน ลดข้ันตอนใน

การปฏิบัติงาน พัฒนาผลการปฏิบัติงานจากผลการ

ดำเนินงานในปท่ีผานมา หรือสรางนวัตกรรมในการ

ปฏิบัติงาน 

6.5 เผยแพรองคความรูใหบุคลากรท่ีเก่ียวของและท่ีสนใจ

ท้ังในหนวยงานและนอกหนวยงานนำไปปฏิบัต ิ

ก.ค. 2566 1. ไดกระบวนการ/วธิีการ

ปฏิบัติงาน 

2. ไดวุฒิบัตร 

- คุณอำนวยกลุมความรู 

- สมาชิกกลุมความรู 
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3.5 การตอยอดองคความรูสูงานวิจัยหรือนวัตกรรม  

 -  
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