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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3
ตางๆ ของคณะฯ

พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจ

ชื่อโครงการหลัก

พัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ

ผูรับผิดชอบโครงการ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาล
ศาสตร
4. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู
ระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
5. เพื่อถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของ
คณะพยาบาลศาสตรการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการและการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนัก
ปฏิบัติ
6. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
7. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
8. เพื่อพัฒนาทักษะการเปนการเปนผูอํานวยความสะดวกของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมดานการ
จัดการความรู
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
ดําเนินการ 4กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
กิจกรรมที่ 2 ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
กิจกรรมที่ 4 การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
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3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววาบรรลุหรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1. ไดองคความรูจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ
ของคณะฯ อยางนอย 5 เรื่อง (บรรลุเปาหมาย)
2. ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ อยางนอย 2 เรื่อง (บรรลุเปาหมาย)
3. ไดองคความรูจากการถอดบทเรียน/ความรูของกลุมชุมชนนักปฏิบัติ อยางนอย 5 เรื่อง (บรรลุ
เปาหมาย)
4. บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator อยูในระดับดี ไมนอยกวา
รอยละ 80(บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
ดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
ขอ 1 ไดองคความรูจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆของคณะฯ อยางนอย 5 เรื่อง(บรรลุเปาหมาย)
ขอ 2 ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ อยางนอย 2 เรื่อง / ป(บรรลุเปาหมาย)
ขอ 3สรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ (บรรลุเปาหมาย)
5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย 1.1 นโยบายของหนวยงาน
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
 3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
5. อื่นๆ
ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย

 1.2 การบริหารงานของโครงการ
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9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ -
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรปงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3
ตางๆ ของคณะฯ

พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจ

ชื่อโครงการหลัก
พัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของ
คณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
1. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณในการบูรณาการจัดการความรูกับงานประจําใหกับ บุคลากรสาย
สนับสนุน ในหัวขอ“เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจํ”า เมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน2554 เวลา 9.00–
11.00 น. ณ หอง 1110 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดลโดยไดเชิญนางสาวสุรางค อัคนิโรจน หัวหนา
งานประเมินตนทุน คณะแพทยศาสตรศิริราชพยาบาล เปนวิทยากรมีผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 55 คน โดยผลการ
ประเมินภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้อยูในระดับมาก
2. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการจัดการความรูกับงานประจําของบุคลากรสายสนับสนุนดังนี้
2.1 งานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร รวมกับงานเทคโนโลยีสารสนเทศ
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 3 พฤษภาคม 2555 โดยเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับปญหาการ
ดําเนินงาน และการวางแผนการแกปญหาของงานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธและพัฒนา
ภาพลักษณองคกร
ครั้งที่ 2/2555 วันที่ 11มิถุนายน 2555 โดยเปนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูภายใตโครงการการ
แกไขปญหา computer เบื้องตน เพื่ออบรมใหความรูเกี่ยวกับวิธีการแกไขปญหาcomputerใหกับเจาหนาที่ ของ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ และงานประชาสัมพันธและพัฒนาภาพลักษณองคกร
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2.2 งานพัฒนานักศึกษา จัดทําโครงการพัฒนาระบบบริหารงานและพัฒนาคุณภาพงานตาม
โครงสรางใหมโดยใชแบบประเมินผลกิจกรรมความตองการพบอาจารยที่ปรึกษาแบบออนไลน
3. จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูการบูรณาการการจัดการความรูดานการวิจัยใหกับกลุมอาจารย โดยงาน
สงเสริมและพัฒนางานวิจัย จํานวน 2 ครั้ง ดังนี้
ครั้งที่ 1/2555 วันที่
27 มิถุนายน 2555เสวนาเรื่อง การวิเคราะหทุติยมาน (Secondary
Analysis) โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศผูชวยศาสตราจารย ดร.ปยะนันท ลิมเรืองรองอาจารย
ดร.เกศศิริ วงษคงคํา ผูดําเนินรายการ คือ รองศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ มีผูเขารวมกิจกรรม 37 คน
ครั้งที่ 2/2555 วันที่25 กรกฎาคม 2555เสวนา เรื่อง Ethics in Publications โดย รอง
ศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 29 คน
4. สรุปองคความรูที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม และจัดเก็บไวบนเว็บไซตการจัดการความรู
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววาบรรลุหรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1. ไดองคความรูจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตาม
ภารกิจตางๆ
ของคณะฯอยางนอย 5 เรื่อง(บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
ดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ขอ 1
1. ไดองคความรูจากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจ
ตางๆของคณะฯ อยางนอย 5 เรื่อง(บรรลุเปาหมาย)
5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร จะทําใหได
องคความรูที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย
1.1 นโยบายของหนวยงาน
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
5. อื่นๆ

 1.2 การบริหารงานของโครงการ
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ระบุรายละเอียด:
1. การบูรณาการจัดการความรูเขากับการดําเนินการตามพันธกิจของคณะฯ ยังไมครอบคลุมทุกสวนงาน
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
วางแผนและปรับปรุงการดําเนินการใหมีการการบูรณาการจัดการความรูเขากับการดําเนินการตามพันธ
กิจของคณะฯ มากขึ้น
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
จะทําใหไดองคความรูที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ -
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรปงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3
ตางๆ ของคณะฯ

พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจ

ชื่อโครงการหลัก
พัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูของคณะพยาบาลศาสตร
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
1. จัดกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ“Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมาก
ประสบการณ ป 2555” เมื่อวันที่ 12 กันยายน 2555 เวลา 13.30 – 16.00 น. หอง 1111 คณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดลโดยมีผูเกษียณอายุราชการเขารวมกิกรรม จํานวน 4 ทาน คือ รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์
ศรี, รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกว, รองศาสตราจารยสุธีรา ฮุนตระกูล , และรองศาสตราจารยสุวิมลกิมปมี
ผูเขารวมกิจกรรมทั้งหมด 49 คน โดยผลการประเมินภาพรวมของกิจกรรมในครั้งนี้อยูในระดับ ดีมาก
2. รองศาสตราจารยสุคนธ ไขแกวภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จัดทํา WBI จํานวน 5
เรื่อง คือ เรื่อง การพยาบาลสตรีตั้งครรภแฝด, การพยาบาลหญิงตั้งครรภที่มีความผิดปกติของน้ําหลอเด็ก , การ
พยาบาลสตรีตั้งครรภที่มีภาวะความดันโลหิตสูง,การประเมินสภาวะสุขภาพทารกในครรภ , การพยาบาลหญิง
ตั้งครรภที่มีภาวะอาเจียนไมสงบ (Hyperemesis Gravidarum)
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววาบรรลุหรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1.
ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการอยางนอย 2 เรื่อง(บรรลุเปาหมาย)
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4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
ดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ขอ 2
1. ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ อยางนอย 2 เรื่อง / ป(บรรลุเปาหมาย)
5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
การดําเนินการในเรื่องของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ ถาทําไดสําเร็จจะเปนการสราง
วัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการใหเกิดขึ้นภายในคณะพยาบาลศาสตร อีกทั้งยังทํา
ใหไดองคความรู ซึ่งบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยูสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย 1.1 นโยบายของหนวยงาน
 1.2 การบริหารงานของโครงการ
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
5. อื่นๆ
ระบุรายละเอียด: ผูเกษียณอายุราชการบางทานไมยอมเขารวมในกิจกรรมที่จัดขึ้น
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ปรับปรุงแนวทางในการกระตุนและสนับสนุนใหผูเกษียณอายุราชการไดเห็นความสําคัญของการถายทอด
ความรู และเขารวมในกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการใหมากขึ้น
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการใหเกิดขึ้นภายในคณะ
พยาบาลศาสตร จะทําใหไดองคความรูของผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยูสามารถนําไปใชให
เกิดประโยชนตอไปในอนาคต
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรปงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3
ตางๆ ของคณะฯ

พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจ

ชื่อโครงการหลัก

พัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ

ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
4. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
2.1 การจัดกิจกรรมระดับภาควิชา
2.1.1 ภาควิชาการพยาบาลอายุรศาสตร จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่อง “การจัดการการดูแลผูปวยที่
มีปญหาสุขภาพทางอายุรศาสตร” โดยมีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 19ตุลาคม 2554 เรื่อง “Bradycardia and management” โดย อาจารยธนิษฐา
สมัย มีผูเขารวมการประชุมจํานวน7 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 21ธันวาคม 2554เรื่อง “Atrial fibrillation and management” โดย อาจารย
ดร.ศรินรัตน ศรีประสงคมีผูเขารวมการประชุมจํานวน9 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 22กุมภาพันธ2555เรื่อง “Exercise in patients with HF” โดย อาจารยพรรณิ
ภาสืบสุข มีผูเขารวมการประชุมจํานวน11 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 20มีนาคม2555เรื่อง“Nutrition in patients with HF” โดย ผูชวยศาสตราจารย
อัจฉริยาพงษนุมกุล มีผูเขารวมการประชุมจํานวน 14 คน
ครั้งที่ 5วันที่ 23 พฤษภาคม 2555เรื่อง “การประเมินทางระบบประสาท I”โดย ผูชวย
ศาสตราจารยศรัณยาโฆสิตะมงคลมีผูเขารวมการประชุมจํานวน9 คน
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ครั้งที่ 6วันที่ 20มิถุนายน 2555เรื่อง “การประเมินทางระบบประสาท II”โดย ผูชวย
ศาสตราจารยศรัณยาโฆสิตะมงคลมีผูเขารวมการประชุมจํานวน12 คน
ครั้งที่ 7 วันที่18กรกฏาคม2555 เรื่อง “การบริหารจัดการผูปวยมะเร็ง I” โดยอาจารยพิจิตร เล็ก
ดํารงกุลมีผูเขารวมการประชุมจํานวน9 คน
ครั้งที่ 8 วันที่20สิงหาคม2555 เรื่อง “การบริหารจัดการผูปวยมะเร็ง II” โดยอาจารยอาภรณ คํา
กอนมีผูเขารวมการประชุมจํานวน9 คน
ครั้งที่ 9 วันที่19กันยายน2555เรื่อง “The management of patient with stress
cardiomyopathy”โดย อาจารยศรินรัตน ศรีประสงคมีผูเขารวมการประชุมจํานวน8 คน
2.1.2 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่อง การสรางงานวิจัยและ
พัฒนาคุณภาพการเรียนการสอนของภาควิชาฯดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 เมษายน 2555เรื่อง ประสบการณการทํางานประกันคุณภาพและเทคนิคการ
เขียนรายงานการประเมินตนเองโดยอาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติถอดบทเรียนโดย อาจารยวรรณไพร แยมมา
และอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน19 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 25 พฤษภาคม 2555 เรื่อง ทบทวนขั้นตอนการปฏิบัติกิจกรรมการพยาบาลในการ
สอนภาคปฏิบัติและการประเมินผล OSCE โดยรองศาสตราจารยอัจฉรา เปรื่องเวทย รองศาสตราจารยอรุณรัศมี
บุนนาค และ ผูชวยศาสตราจารยสมหญิง โควศวนนทถอดบทเรียนโดย อาจารยเบญจมาศ โอฬารรัตนมณีและ
อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตยซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน18 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง Infant massage :Academic service and research
โดยรองศาสตราจารยวิไล เลิศธรรมเทวี และ ผูชวยศาสตราจารยยุวดี พงษสาระนันทกุลถอดบทเรียนโดย อาจารย
วรรณไพร แยมมา และอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตยซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน19 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 23 สิงหาคม 2555 เรื่อง การจัดการเรียนการสอนที่หลากหลายในการสอน
ภาคทฤษฎีโดยอาจารยกาญจนา ครองธรรมชาติและ อาจารยเบญจมาศ โอฬารรัตนมณี ถอดบทเรียนโดย อาจารย
วรรณไพร แยมมา และอาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตยซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน20 คน
2.1.3ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตร-นรีเวชวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 20 มิถุนายน 2555 เรื่อง การดูแลตอเนื่องในสตรีตั้งครรภโดยพยาบาลผดุงครรภ
ณ Sunshine Hospital และ RMIT University, Melbourne ประเทศออสเตรเลีย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.
ปยะนันท ลิมเรืองรอง ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน20 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 20 สิงหาคม 2555 เรื่องการเตรียมตัวเพื่อการคลอด (Childbirth Preparation)โดย
ผูชวยศาสตราจารยธิติมา จําปรัตน และลิขิตโดย อาจารยจารุพร เพ็ชรอยูซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน20 คน
2.2 การจัดกิจกรรมระดับสํานักงาน
2.2.1กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
ครั้งที่ 1/2555วันที่ 21 มีนาคม 2555จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุน
วิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง “เทคนิคการถายภาพใหสวยงาม” โดยนางสาวเขมิกา กลิ่นเกษร ซึ่งมี
ผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
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ครั้งที่ 2/2555วันที่ 2พฤษภาคม2555จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุน
วิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การนําเสนอที่มีประสิทธิภาพดวยโปรแกรม PREZIโดยนางสาวเขมิกา
กลิ่นเกษร และนางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 19 คน
ครั้งที่ 3/2555วันที่1สิงหาคม 2555 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุน
วิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง การใชงานระบบ MUMIS & MUGSS มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย และนางนภัสสร ลาภณรงคชัย ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 34
คน
ครั้งที่ 4/2555วันที่21สิงหาคม2555จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุน
วิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง วิธีการเก็บและวิเคราะหขอมูลผลการดําเนินการในงานที่ปฏิบัติ โดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัยซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 22 คน
2.2.2กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM โดยผูเขารวมเปนคณะกรรมการองคกรแหงการเรียนรู
และการจัดการความรู
ครั้งที่ 1/2555 วันที่ 8 ธันวาคม 2554โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกิจกรรม (AAR) เรื่องเลาเราพลัง: การจัดการความรูในงานประจําเมื่อวันที่ 24 พฤศจิกายน 2554(ถอด
บทเรียน)ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 3 คน
ครั้งที่2/2555 วันที่ 20 ธันวาคม 2554 โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกิจกรรม (AAR) การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18ธันวาคม 2554 ณ
โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม กอลฟ รีสอรท จ.ปราจีนบุรีซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 7 คน
ครั้งที่3/2555วันที่3กุมภาพันธ 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อการประเมินผล
กิจกรรม(AAR) การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 2 เมื่อวันที่ 28-29มกราคม 2555 ณ โรงแรม ฮอลิ
เดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 6 คน
ครั้งที่4/2555วันที่27มิถุนายน 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเพื่อเตรียมความพรอม
ในการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม เรื่อง “การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บ
เอกสารและการทําลายเอกสาร” ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 4 คน
ครั้งที่5/2555วันที่ 11กรกฎาคม 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการ
ประเมินผลกิจกรรม แลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม เรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บ
เอกสารและการทําลายเอกสารซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 4 คน
ครั้ง ที่6 /2555วัน ที่16กรกฎาคม 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน เพื่อเตรียมความ
พรอมในการจัดกิจกรรม “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากปรสบการณ ป 2555 ”ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 7 คน
2.2.3 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรู KM Facilitator
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ครั้งที1่ /2555 วันที่ 16มกราคม 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน ภายหลังการเขารวม
อบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator รุนที่ 1 เมื่อวันที่ 17-18ธันวาคม 2554 ณ โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม
กอลฟ รีสอรท จ.ปราจีนบุรี(ถอดบทเรียน)ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 24 คน
ครั้งที่2/2555 วันที่ 20มกราคม 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมสายสนับสนุน
วิชาการที่ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ“KM Facilitator: คุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 1” รวมกับรองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดี ฝายพัฒนาคุณภาพและ
การจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการอบรมไปใชใน
การดําเนินงานของแตละงาน ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 27 คน
ครั้งที่3/2555 วันที่ 30เมษายน 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของกลุมสายวิชาการรวมกับ
สายสนับสนุนวิชาการที่ไดเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ“KM Facilitator: คุณอํานวยแหงคณะพยาบาลศาสตร
มหาวิทยาลัยมหิดล รุนที่ 1และ รุนที่ 2” รวมกับรองศาสตราจารย นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดี ฝายพัฒนา
คุณภาพและการจัดการความรูคณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา เพื่อติดตามผลการนําความรูที่ไดจากการ
อบรมไปใชในการดําเนินงานของแตละภาควิชาและแตละงาน ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 24 คน
2.2.4 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูประสบการณการเขารวมอบรม
ครั้ง ที่1/2555 วันที่11กรกฎาคม 2555โดยเปนการแลกเปลี่ยนเรียนรู ประสบการณการเขารวม
อบรม เรื่อง การบริหารสารบรรณดานการจัดเก็บเอกสารและการทําลายโดยมีวิทยากร คือ นางสาวอัญชลี เพลิน
มาลัย และนางเบญจวรรณ คุมพงษพันธุ และมีผูเขารวมที่มีประสบการณในการทํางานดานสารบรรณหลายทาน
มารวมแลกเปลี่ยนเรียนรูซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 33 คน
3.
การจัดกิจกรรมในกลุมการศึกษา
ครั้งที่1/2555 วันที่ 24กันยายน 2555เรื่อง สอนอยางไรใหคิดอยางมีวิจารณญาณ โดยมีวิทยากร
คือ รองศาสตราจารย วิไลวรรณ ทองเจริญ มีผูเขารวมการประชุมจํานวน 10 คน
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /
กิจกรรม แตละตัววาบรรลุหรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1.
ไดองคความรูจากการถอดบทเรียน/ความรูของกลุมชุมชนนักปฏิบัติอยางนอย 5 เรื่อง(บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
ดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ขอ 3
1. ไดองคความรูจากการถอดบทเรียน / ความรู ของกลุมชุมชนนักปฏิบัติ อยางนอย 5 เรื่อง (บรรลุ
เปาหมาย)
5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
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การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการแบงปนประสบการณ และไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการดําเนินงานของบุคลากร
ตอไป อีกทั้งยังเปนการสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติอีกดวย
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย 1.1 นโยบายของหนวยงาน  1.2 การบริหารงานของโครงการ
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
 3. บุคลากร
4. กลุมเปาหมาย
5. อื่นๆ
ระบุรายละเอียด: การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นในบางภาควิชา และบางสํานักงาน ยังไมสามารถทํา
ใหเกิดขึ้นไดในทุกๆ สวนงาน
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
วางแผนและสงเสริมใหเกิดการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในทุกภาควิชาและสํานักงาน รวมทั้งการ
สนับสนุนใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากขึ้น
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ จะทําใหเกิดการ
แลกเปลี่ยนเรียนรูและการแบงปนประสบการณ และไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการ
ดําเนินงานของบุคลากรตอไป อีกทั้งยังเปนการสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
กลุมชุมชนนักปฏิบัติอีกดวย
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตรปงบประมาณ 2555
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3
ตางๆ ของคณะฯ

พัฒนาระบบและกลไกในการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามภารกิจ

ชื่อโครงการหลัก

พัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ

ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย การอบรมเชิงปฏิบัติการKM Facilitator
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
งานเทคโนโลยีสารสนเทศและงานพัฒนาคุณภาพและบริหารความเสี่ยง
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อใหบุคลากรมีความรูความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator)
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเปนผูอํานวยความสะดวกของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการ
ความรู
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
1. การอบรม เชิงปฏิบัติการ KM Facilitatorรุนที่ 1 จัดใหกับบุคลากรสายสนับสนุนในวันที่ 17-18
ธันวาคม 2554ณ โรงแรม ฮิลลไซด คันทรีโฮม กอลฟ รีสอรท จ.ปราจีนบุรี โดยมีวิทยากรคือ รองศาสตราจารย
นพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู คณะเภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา
ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 39 คน
2. การอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitatorรุนที่ 2 สําหรับบุคลากรสายวิชาการในวันที่ 28-29มกราคม
2555 ณ โรงแรม ฮอลิเดย อินน รีสอรท รีเจนท บีช ชะอํา จังหวัดเพชรบุรีมีผูเขารวมกิจกรรม จํานวน 34 คนโดย
มีวิทยากรคือรองศาสตราจารยนพ.จิตเจริญ ไชยาคํา รองคณบดีฝายพัฒนาคุณภาพและการจัดการความรู คณะ
เภสัชศาสตร มหาวิทยาลัยบูรพา อาจารยทวีสิน ฉัตรเฉลิมวิทย ผูจัดการพัฒนาองคกร บริษัท ปูนซิเมนตไทย จํากัด
(มหาชน) และอาจารยโยทิน ละมูล ผูจัดการแผนกพัฒนาองคกร บริษัท ทีทีแอนดที จํากัด (มหาชน)ซึ่งมีผูเขารวม
การประชุมจํานวน 34 คน
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม
กิจกรรม แตละตัววาบรรลุหรือ ไมบรรลุเปาหมาย)

(ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /
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1.
บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator อยูในระดับดีไมนอยกวา
รอยละ 80(บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
ดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู ขอ 5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
การอบรม KM Facilitator (คุณอํานวย) ทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ทําให บุคลากรมีความรู
ความเขาใจเกี่ยวกับการเปนผูอํานวยความสะดวก (Facilitator) และยังเปนการพัฒนาทักษะการเปนการเปนผู
อํานวยความสะดวกของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมดานการจัดการความรู ซึ่งจะสงผลใหกระบวนการของการ
จัดการความรูสามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย 1.1 นโยบายของหนวยงาน  1.2 การบริหารงานของโครงการ
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
 3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
 5. อื่นๆ
ระบุรายละเอียด: ปญหาที่เกิดขึ้น สวนใหญเปนเรื่องของการประสานงานในดานตางๆ ไมวาจะเปนเรื่องของ
จํานวนผูเขารับการอบรม การเดินทาง ที่พัก อาหาร ฯลฯ ซึ่งก็ไดดําเนินการแกไขและสําเร็จลุลวงไปไดดวยดี
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การสรางคุณอํานวยทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ จะสงผลใหกระบวนการของ
การจัดการความรูของภาควิชาและสํานักงาน สามารถดําเนินงานไปไดอยางมีประสิทธิภาพมากขึ้น
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-

