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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ 
 

ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป้าหมาย KM (Desired State) :   1. เพื่อส่งเสริมกระบวนการการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจการศึกษา การวิจัย และอื่นๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์  

2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากกระบวนการการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์ 
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร่ และนําความรู้ไปใช้ให้เกิดประโยชน์  

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : มีจํานวนองค์ความรู้จากการจัดการความรู้ในพันธกิจด้านต่างๆ 
- ด้านการศึกษา  อย่างน้อย 2 เรื่อง 
- ด้านการวิจัย  อย่างน้อย 1 เรื่อง 
- อื่นๆ  อย่างน้อย 2 เรื่อง 

 
ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 

1 การกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

- จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของ
ภาควิชาและสํานักงาน 1 กลุ่ม/

ภาควิชาและสํานักงาน 

- กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติกําหนด
ประเด็นและเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ของกลุ่ม 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 - มีกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของภาควิชา
และสํานักงาน อย่างน้อย 8 กลุ่ม 

- ได้ประเด็นและเป้าหมายการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 8 เรื่อง 

สร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 
ภาควิชาและสํานักงาน 

2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ 

- บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุน 
 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 - มีบุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเข้าร่วมในกิจกรรมที่จัด 

- บุคลากรสายวิชาการและสาย
สนับสนุนเข้าร่วมในกิจกรรมการ
จัดการความรู้ในพันธกิจด้าน
การศึกษา การวิจัย และด้านอื่นๆ 

คณะกรรมการฯ 
ภาควิชาและสํานักงาน 

3 การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
 

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของ
ภาควิชาและสํานักงาน ในด้าน
การศึกษา การวิจัย และอื่นๆ  
 
- จัดกิจกรรม KM Day เพื่อเป็นเวที
แลกเปลี่ยนเรียนรู้การดําเนินงานด้าน

ต.ค. 58-ก.ย. 59 - มีจํานวนองค์ความรู้จากการจัดการ
ความรู้ในพันธกิจด้านต่างๆ ดังนี้ 
  การศึกษา อย่างน้อย 2 เรื่อง 
  การวิจัย อย่างน้อย 1 เรื่อง 
  อื่นๆ อย่างน้อย 2 เรื่อง 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรม KM Day อยู่ในระดับดี ไม่
น้อยกว่าร้อยละ 80 

- มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้
ในพันธกิจด้านการศึกษา การวิจัย 
และด้านอื่นๆ 
- ถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการ
ดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของ
คณะฯ 

คณะกรรมการฯ 
ภาควิชาและสํานักงาน 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
การจัดการความรู้ รวมทั้งจัด
นิทรรศการ KM 
- จัดประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
โครงการพัฒนาคุณภาพ ให้กับ
บุคลากรสายสนับสนุน  

 
- บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
ประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อพัฒนา
โครงการพัฒนาคุณภาพ อยู่ในระดับดี 
ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80 

4 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้
ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ 
องค์ความรู้ 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้
ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์
ความรู้ของคณะฯ 

คณะกรรมการฯ 
ภาควิชาและสํานักงาน 

5 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริง 

นําความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 มีการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์อย่างน้อย 1 เรื่อง 

มีการนําองค์ความรู้ที่ได้ไปใช้
ประโยชน์ในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการฯ 
ภาควิชาและสํานักงาน 

 
 
 
 
 
 
 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 
 

ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล 
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ  

2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์ 

หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม : ได้ประสบการณ์ความรู้จากการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
1 การกําหนดประเด็นความรู้

และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้ 

- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อกําหนด
ประเด็นการถอดบทเรียน/ความรู้ของผู้
เกษียณอายุราชการ 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 ได้ประเด็นการถอดบทเรียน อย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอด
ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ 

2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย 
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ 

- ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ 
2559 
สายวิชาการ 
1. รองศาสตรจารย์วิไล เลิศธรรมเทวี 
(เกษียณ 15 ธันวาคม 2558) 
2. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.วนิดา เสนะ
สุทธิพันธุ์ 
3. รองศาสตรจารย์ ดร.ยุวดี วัฒนานนท์ 
4. รองศาสตรจารย์ ดร.นิตยา สินสุกใส 
(ต่ออายุราชการในตําแหน่งหัวหน้าภาค
วิชาการพยาบาลสูติศาสตร์-นรีเวช
วิทยา) 
5. รองศาสตรจารย์ ดร.ผ่องศรี ศรีมรกต 
6. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ยุวดี ชาติไทย 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วมใน
กิจกรรมอย่างน้อย 3 คน 

สร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอด
ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ 

คณะกรรมการฯ  
 
 
- กุมาร 
 
- กุมาร 
 
- สูติ 
- สูติ 
 
 
 
- ศัลย์ 
- ศัลย์ 

  
  
  
  
  

  7. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.จงจิต เสน่หา 
8. ผู้ช่วยศาสตรจารย์ ดร.อติรัตน์ วัฒน
ไพลิน 
สายสนับสนุน 
1. นางอรวรรณ พูลสุข 
2. นางทัตธนา แย้มกลีบ 
3. นางประไพ นาคนาค 
4. นางศรีพร บุญปองหา 

   - อายุร 
- จิตเวช 
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ลําดับ กิจกรรม วิธีการสู่ความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
3 
 
 
 

 

การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่ไปสู่
บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย 

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
คณะฯ เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้
ถ่ายทอดความรู้ 
- ถอดบทเรียน/ความรู้  
ของผู้เกษียณอายุราชการ 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 - มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่าง
น้อย 1 ครั้ง 
- ได้องค์ความรู้จากการถ่ายทอด
ความรู้ผู้เกษียณอายุราชการอย่าง
น้อย 1 เรื่อง 

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรการ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุ
ราชการ 
- ถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการ
ถ่ายทอดความรู้ของผู้เกษียณอายุ
ราชการ 

คณะกรรมการฯ 

4 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร (Explicit 
Knowledge) 

- จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้ 
ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่ 
องค์ความรู้ 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 - มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/
ความรู้ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ 

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์
ความรู้ของคณะฯ 
 

คณะกรรมการฯ 

5 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้ 
ในการปฏิบัติงานจริง 

- นําความรู้ที่ได้จากผู้เกษียณอายุ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง 

ต.ค. 58-ก.ย. 59 - มีการนําความรู้ที่ได้จากผู้เกษียณ 
อายุราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน
อย่างน้อย 1 เรื่อง 

มีการนําความรู้ที่ได้จากผู้เกษียณ 
อายุราชการไปใช้ในการปฏิบัติงาน 

คณะกรรมการฯ  

 


