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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ 
 

ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพ่ือสงเสริมกระบวนการการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจการศึกษา การวิจัย และอ่ืนๆ ของคณะพยาบาลศาสตร  

2. เพ่ือสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

3. เพ่ือถอดบทเรียน/ความรูท่ีไดจากกระบวนการการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร 

4. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร และนําความรูไปใชใหเกิดประโยชน  

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม: 1. มีจํานวนกิจกรรม การจัดการความรูในพันธกิจดานตางๆ 

- ดานการศึกษา อยางนอย 5 กิจกรรม 

- ดานการวิจัย  อยางนอย 3 กิจกรรม 

- อ่ืนๆ  อยางนอย 30 กิจกรรม 

2. มีการนําองคความรูท่ีไดไปใชประโยชน อยางนอย 3 เรื่อง/ป 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการ

จัดการความรู 

- จัดตั้งกลุมชุมชนนักปฏิบัติของ

ภาควิชาและสํานักงาน 1 กลุม/

ภาควิชาและสํานักงาน 

- กลุมชุมชนนักปฏิบัติกําหนด

ประเด็นและเปาหมายการจัดการ

ความรูของกลุม 

ต.ค.55-ก.ย. 56 - มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติของภาควิชา

และสํานักงาน อยางนอย 8 กลุม 

- ไดประเด็นและเปาหมายการจัดการ

ความรูอยางนอย 8 เรื่อง 

สรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับ

ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

ภาควิชาและสํานักงาน 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมายท่ีจะพัฒนา

ความรูและทักษะ 

- บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุน 

 

ต.ค.55-ก.ย.56 - มีบุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนเขารวมในกิจกรรมท่ีจัด 

- บุคลากรสายวิชาการและสาย

สนับสนุนเขารวมในกิจกรรมการ

จัดการความรูในพันธกิจดาน

การศึกษา การวิจัย และดานอ่ืนๆ 

คณะกรรมการฯ 

ภาควิชาและสํานักงาน 

3 การแบงปน แลกเปลี่ยน

เรียนรูและเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

 

- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการ เรื่อง 

“Note taker: คุณลิขิตมืออาชีพ” 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูเรื่อง 

“Success Storytelling” โดยให

ต.ค.55-ก.ย.56 - บุคลากรสายสนับสนุนมีความพึงพอใจ

ในการเขารวมกิจกรรม “Note taker: 

คุณลิขิตมืออาชีพ”, “Success 

Storytelling” และ KM Day อยูใน

- มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู

ในพันธกิจดานการศึกษา การวิจัย 

และดานอ่ืนๆ 

- ถอดบทเรียน/ความรูท่ีไดจากการ

คณะกรรมการฯ 

ภาควิชาและสํานักงาน 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

บุคลากรจากภาควิชาและสํานักงานท่ี

เริ่มดําเนินการดานการจัดการความรู 

มาเลาประสบการณ 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู

ระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติของ

ภาควิชาและสํานักงาน ในดาน

การศึกษา การวิจัย และอ่ืนๆ  

- จัดกิจกรรม KM Day เพ่ือเปนเวที

แลกเปลี่ยนเรียนรูการดําเนินงานดาน

การจัดการความรู รวมท้ังจัด

นิทรรศการ KM ปละ 2 ครั้ง 

ระดับดี ไมนอยกวารอยละ 80 

- มีจํานวนกิจกรรมการจัดการความรู

ในพันธกิจดานตางๆ ดังน้ี 

การศึกษาอยางนอย 5 กิจกรรม 

การวิจัย อยางนอย 3 กิจกรรม 

อ่ืนๆ อยางนอย 30 กิจกรรม 

- ไดองคความรูจากการถอดบทเรียน

อยางนอย 38 เรื่อง 

 

ดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของ

คณะฯ 

4 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร 

(Explicit Knowledge) 

จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรูท่ีได

ไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพร 

องคความรู 

ต.ค.55-ก.ย.56 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู

ท่ีไดไวบนเว็บไซต 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองค

ความรูของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 

ภาควิชาและสํานักงาน 

5 การนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูมาปรับใช 

ในการปฏิบัติงานจริง 

นําความรูท่ีไดจากการถอดบทเรียน

ไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค.55-ก.ย.56 มีการนําองคความรูท่ีไดไปใช

ประโยชนอยางนอย 3 เรื่อง 

มีการนําองคความรูท่ีไดไปใช

ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการฯ 

ภาควิชาและสํานักงาน 
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แผนการจัดการความรู (KM Action Plan): กิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
 

ชื่อหนวยงาน : คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล 

เปาหมาย KM (Desired State): 1. เพ่ือสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ  

2. เพ่ือถอดบทเรียน/ความรูท่ีไดจากถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 

3. เพ่ือรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูของคณะพยาบาลศาสตร 

หนวยท่ีวัดผลไดเปนรูปธรรม : ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ 
 

ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู

และเปาหมายของการ

จัดการความรู 

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพ่ือ

กําหนดประเด็นการถอดบทเรียน/

ความรูของผูเกษียณอายุราชการ 

ต.ค.55-ก.ย.56 ไดประเด็นการถอดบทเรียน อยาง

นอย 2 เรื่อง 

สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอด

ความรูของผูเกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ 

2 กําหนดบุคลากร

กลุมเปาหมาย 

ท่ีจะพัฒนาความรูและทักษะ 

- ผูเกษียณอายุราชการปงบประมาณ 

2556 

1.รศ.นงลักษณ  จินตนาดิลก                

2.รศ.อัจฉรา  เปรื่องเวทย                    

3.รศ.วัฒนา  พันธุศักดิ์                      

4.รศ.ลิวรรณ อุนนาภิรักษ 

5. รศ.ปนัดดา  ปริยทฤฆ                                 

6. รศ.ชุติมา  อัตถากรโกวิท 

7. รศ.ปราณี  ทูไพเราะ       

8. รศ.ศิริอร  สินธุ                  

9.รศ.สมคิด  โพธ์ิชนะพันธุ     

10. ผศ.สุวดี  ไกรพน 

ต.ค.55-ก.ย.56 ผูเกษียณอายุราชการเขารวมใน

กิจกรรมอยางนอย 5 คน 

สรางวัฒนธรรมองคกรการถายทอด

ความรูของผูเกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ 

 

- กุมาร 

- กุมาร 

- รากฐาน 

- รากฐาน 

- สาธารณสุข 

- สาธารณสุข 

- อายุร 

- ศัลย 

- ศัลย 

- ศัลย 

  

  

  

  

  

11. รศ.ฟองคํา ติลกสกุลชัย (ตออายุ) 

12. รศ.รัชนี  ศุจิจันทรรัตน(ตออายุ) 

   - กุมาร 

- รากฐาน 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย ผูรับผิดชอบ 

3 

 

 

 

 

การแบงปนและแลกเปลี่ยน

เรียนรู และเผยแพรไปสู

บุคลากรกลุมเปาหมาย 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูในระดับ

คณะฯ เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการ

ไดถายทอดความรู 

- ถอดบทเรียน/ความรู  

ของผูเกษียณอายุราชการ 

ต.ค.55-ก.ย.56 - มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรูอยาง

นอย 1 ครั้ง 

- ไดองคความรูจากการถายทอด

ความรูผูเกษียณอายุราชการอยาง

นอย 1 เรื่อง 

- สรางวัฒนธรรมองคกรการ

ถายทอดความรูของผูเกษียณอายุ

ราชการ 

- ถอดบทเรียน/ความรูท่ีไดจากการ

ถายทอดความรูของผูเกษียณอายุ

ราชการ 

คณะกรรมการฯ 

- จัดเวทีกิจกรรมในระดับภาควิชา

เพ่ือใหผูเกษียณอายุราชการได

ถายทอดความรู 

- ถอดบทเรียน/ความรู  

ของผูเกษียณอายุราชการ 

ต.ค.55-ก.ย.56 - ไดองคความรูจากการถายทอด

ความรูผูเกษียณอายุราชการอยาง

นอย 2 เรื่อง 

- ได Explicit Knowledge อาทิเชน 

คูมือการสอนตางๆ สื่อการเรียน

อิเล็กทรอนิกสอยางนอย 2 เรื่อง 

- สรางวัฒนธรรมองคกรการ

ถายทอดความรูของผูเกษียณอายุ

ราชการ 

- ถอดบทเรียน/ความรูท่ีไดจากการ

ถายทอดความรูของผูเกษียณอายุ

ราชการ 

คณะกรรมการฯ จาก

ภาควิชา 

4 การรวบรวมความรูและ

จัดเก็บอยางเปนระบบโดย

เผยแพรออกมาเปนลาย

ลักษณอักษร (Explicit 

Knowledge) 

- จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู 

ท่ีไดไวบนเว็บไซต เพ่ือเผยแพร 

องคความรู 

ต.ค.55-ก.ย.56 - มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/

ความรูท่ีไดไวบนเว็บไซต 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองค

ความรูของคณะฯ 

 

คณะกรรมการฯ 

5 การนําความรูท่ีไดจากการ

จัดการความรูมาปรับใช 

ในการปฏิบัติงานจริง 

- นําความรูท่ีไดจากผูเกษียณอายุ

ราชการไปใชในการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค.55-ก.ย.56 - มีการนําความรูท่ีไดจากผู

เกษียณอายุราชการไปใชในการ

ปฏิบัติงานอยางนอย 2 เรื่อง 

มีการนําความรูท่ีไดจากผู

เกษียณอายุราชการไปใชในการ

ปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการฯ จาก

ภาควิชา 

 


