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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3

พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ชื่อโครงการหลัก
โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการของคณะพยาบาลศาสตร
3. เพื่อสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
4. เพื่อสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
5. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
ดําเนินการ 3 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่1
การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
กิจกรรมที่ 2
ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
กิจกรรมที่ 3
สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1. มีการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะฯ อยางนอย 1 พันธกิจ (บรรลุ
เปาหมาย)
2. มีองคความรูที่ไดจากการจัดการความรูเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 4 เรื่อง/ ป (บรรลุเปาหมาย)
3. มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ในภาควิชาและสํานักงาน อยางนอย 4 กลุม (บรรลุเปาหมาย)
4. บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุ
เปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวชึ้วัด
ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เรื่อง/ป (บรรลุ
เปาหมาย)
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ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุ
เปาหมาย)
ขอ 15 มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ในภาควิชาและสํานักงานคณบดีอยางนอย 1 กลุม (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

 1.2 การบริหารงานของโครงการ

8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3

พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ชื่อโครงการหลัก
โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร
2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
1. จัดสัมมนาเพื่อใหความรูเกี่ยวกับเรื่อง “ถอดบทเรียน: จากแนวคิดสูการปฏิบัติ” เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม 2554 เวลา
13.00-16.00 น. ณ หอง 508 คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.อุทัยทิพย เจี่ยวิวรรธน
กุล คณะสังคมศาสตรและมนุษยศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนวิทยากร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 70 คน และมีผูสง
ใบประเมินจํานวน 18 คน คิดเปนรอยละ 25.71 ผลการประเมินในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับดีมาก
2. จัดกิจกรรมบูรณาการจัดการความรูกบั การดําเนินงานของงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย ดังนี้
2.1 กิจกรรม NS Lunch Talk
ครั้งที่ 1/2554 ในหัวขอการขอทุนจากแหลงทุนภายนอก โดยมีทีมวิทยากรเขารวมแลกเปลี่ยนประสบการณ
ประกอบดวย รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน รองคณบดีฝายวิจัย ผูชวยศาสตราจารย ดร.กรองกาญจน สังกาศ และ
นายอัครเดช เกตุฉ่ํา วันจันทรที่ 20 ธันวาคม 2553 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 18 คน
ครั้งที่ 2/2554 ในหัวขอ เทคนิคการตีพิมพผลงานวิจัย โดย ผูชวยศาสตราจารย ดร.นันทนา ธนาโนวรรณ
วันอังคารที่ 22 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 12 คน
ครั้งที่ 3/2554 ในหัวขอ ประเด็นและคําถามสําหรับการวิจัยดานสุขภาพที่เกี่ยวของกับการเปดเสรีการคา
บริการ (FTA) โดย รองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน วันอังคารที่ 23 สิงหาคม 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน
14 คน
2.2 กิจกรรม R2R
ครั้งที่ 1/2554 ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชื่องาน “ศูนยวิจัยฯ พบบุคลากรสายสนับสนุน” โดย
จะเปนการแนะนํา ทําความรูจักกับ “โครงการสรางงานวิจัยจากงานประจํา (R2R)/ วิจัยสถาบัน” โดยมีนายอัครเดช เกตุฉ่ํา
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นางสาวศรีสุดา คลายคลองจิตร และนางสาวเบญจวรรณ บุญณรงค รวมแลกเปลี่ยนประสบการณ วันศุกรที่ 7 มกราคม 2554
ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 11 คน
ครั้งที่ 2/2554 ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูใน Themes วิจัยสถาบัน/ การเลือกหัวขอและปญหาการ
วิจัยสถาบัน โดยรองศาสตราจารย ดร.รัชนี ศุจิจันทรรัตน วันศุกรที่ 4 กุมภาพันธ 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 20 คน
ครั้งที่ 3/2554 ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชื่องาน ความกาวหนา/ การขอตําแหนงทางวิชาการ
ของสายสนับสนุนฯ โดยนายอัครเดช เกตุฉ่ํา วันศุกรที่ 11 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 19 คน
ครั้งที่ 4/2554 ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชื่องาน การทบทวนวรรณกรรม/ การหาหัวขอวิจัย
โดยนายอัครเดช เกตุฉ่ํา วันศุกรที่ 17 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 17 คน
ครั้งที่ 5/2554 ไดจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูโดยใชชื่องาน การเขียนโครงรางการวิจัย โดยนายอัครเดช
เกตุฉ่ํา วันศุกรที่ 29 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 9 คน
2.3 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
ครั้งที่ 1 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่องการอบรมซารเทียร บรรยายโดย รองศาสตราจารยอัจฉราพร
สี่หิรัญวงศ และอาจารยอทิตยา พรชัยเกตุ โอว ยอง ถอดบทเรียนโดย อาจารยกลิ่นชบา สุวรรณรงค ซึ่งมีผูเขารวมการประชุม
จํานวน 21 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 27 กรกฎาคม พ.ศ. 2554 เรื่องประสบการณการใหบริการการปรึกษาเด็กและผูปกครอง
บรรยายโดย อาจารยในภาควิชาฯทุกทานที่ไปใหคําปรึกษาโรงเรียนกรุงเทพคริสเตียน ถอดบทเรียนโดย อาจารยกลิ่นชบา
สุวรรณรงค ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
2.4 การเผยแพรองคความรูของงานทรัพยากรบุคคล โดยไดมกี ารเขียนบทความเพื่อเผยแพรความรู
เกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคลไวบนเว็บไซต KM อาทิเชน การเลื่อนเงินเดือนขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา: ระบบ
แทง, การปรับระบบบริหารงานบุคคลของขาราชการพลเรือนในสถาบันอุดมศึกษา: การจําแนกตําแหนงตามกลุมลักษณะงาน
(ระบบแทง), สิทธิการหยุดงานและการไดรับเงินเดือนระหวางลา ฯลฯ
3. สรุปองคความรูที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม และจัดเก็บไวบนเว็บไซตการจัดการความรู
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1. มีการบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะฯ อยางนอย 1 พันธกิจ (บรรลุ
เปาหมาย)
2. มีองคความรูที่ไดจากถอดบทเรียนเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 4 เรื่อง/ป (บรรลุเปาหมาย)
3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวชึ้วัด
ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เรื่อง/ป (บรรลุเปาหมาย)
ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70
(บรรลุเปาหมาย)
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5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ทั้งในภาควิชา และ
สํานักงานจะทําใหไดองคความรูที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย
 1.1 นโยบายของหนวยงาน
 1.2 การบริหารงานของโครงการ
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
 3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
 5. อื่นๆ
ระบุรายละเอียด:
1. บุคลากรที่เขารวมสัมมนาถอดบทเรียนไมสามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาของการสัมมนา ทั้งนี้
เนื่องจากติดภารกิจการเรียนการสอน
2. การบูรณาการจัดการความรูเขากับการดําเนินการตามพันธกิจของคณะฯ ยังไมครอบคลุมทุกสวนงาน และการ
ถายทอดองคความรูผานชุมชนนักปฏิบัติสวนใหญมักมีการถายทอดในบุคลากรสายสนับสนุนวิชาการ ในสายวิชาการยังมีไม
มากนัก
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
วางแผนและปรับปรุงการดําเนินการใหมีการการบูรณาการจัดการความรูเขากับการดําเนินการตามพันธกิจของ
คณะฯ มากขึ้น และผลักดันใหเกิดการถายทอดองคความรูผานชุมชนนักปฏิบัติในบุคลากรสายวิชาการใหมากขึ้น
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การบูรณาการจัดการความรูกับการดําเนินงานตามพันธกิจตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร ทั้งใน
ภาควิชา และสํานักงาน จะทําใหไดองคความรูที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอองคกรตอไป
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-

6
รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3

พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ชื่อโครงการหลัก
โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย ถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย
1. เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรูที่ไดจากถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพรความรูของคณะพยาบาลศาสตร
2) สรุปการดําเนินการ และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ
ระดับภาควิชา
2.1 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน
จัดกิจกรรมวันที่ 11 สิงหาคม 2554 เรื่อง “หัวใจแหงความเปนครู” โดยรองศาสตราจารยถนอมขวัญ ทวีบูรณ
ถอดบทเรียนโดยรองศาสตราจารยพัสมณฑ คุมทวีพร ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 15 คน และรองศาสตราจารยถนอมขวัญ
ทวีบูรณ ไดจัดทํา CAI 1 เรื่อง คือเรื่อง การดูแลผูปวยระยะสุดทาย โดยไดนําขึ้นไวบนระบบ E-learning ในวิชา พยคร 320
การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะผิดปกติทางสุขภาพที่พบบอย
2.2 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร
จัดกิจกรรมวันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่องประสบการณการใหคําปรึกษา โดยผูชวยศาสตราจารยวรรณา
คงสุริยะนาวิน ถอดบทเรียนโดย อาจารยกลิ่นชบา สุวรรณรงค ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 21 คน และผูชวยศาสตราจารย
ถวิล นภาพงศสุริยา ไดจัดทํา CAI 1 เรื่อง คือเรื่อง จิตบําบัดและการพยาบาล โดยไดนําขึ้นไวบนระบบ E-learning ในวิชา
พยสจ 401 การพยาบาลบุคคลที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน
2.3 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร
จัดกิจกรรมวันที่ 22 สิงหาคม 2554 เรื่อง Experience in Teaching Nurse Students related to Children
with Heart Disease โดยรองศาสตราจารย ศรีสมบูรณ มุสิกสุคนธ ถอดบทเรียนโดย อาจารยวรรณไพร แยมมา และอาจารย
ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 21 คน
ระดับคณะฯ
จัดกิจกรรมวันที่ 7 กันยายน 2554 เรื่อง “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครูผูมากประสบการณ” โดยมีผู
เกษียณอายุราชการเขารวมจํานวน 5 คนคือรองศาสตราจารยถนอมขวัญ ทวีบูรณ, รองศาสตราจารยสุนีย สุนทรมีเสถียร,
รองศาสตราจารยศรีสมบูรณ มุสิกสุคนธ, ผูชวยศาสตราจารยวรรณา คงสุริยะนาวิน และผูชวยศาสตราจารยถวิล นภาพงศสุริยา
ถอดบทเรียนโดยนางสาวชวนันทร พรหมโชติ ซึ่งมีผูเขารวมกิจกรรมจํานวน 47 คน
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3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1. ไดองคความรูจากการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการอยางนอย 2 เรื่อง/ป (บรรลุเปาหมาย)
2. บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวชึ้วัด
ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เรื่อง/ป (บรรลุ
เปาหมาย)
ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุ
เปาหมาย)
5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
การดําเนินการในเรื่องของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ ถาทําไดสําเร็จจะเปนการสรางวัฒนธรรม
องคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการใหเกิดขึ้นภายในคณะพยาบาลศาสตร อีกทั้งยังทําใหไดองคความรู ซึ่ง
บุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยูสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไปในอนาคต
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย  1.1 นโยบายของหนวยงาน
 1.2 การบริหารงานของโครงการ
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
 3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
 5. อื่นๆ
ระบุรายละเอียด : ผูเกษียณอายุราชการใหความรวมมือในการถายทอดองคความรูทั้งในระดับคณะฯ และระดับ
ภาควิชานอย เนื่องจากมีภาระงานมาก
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
วางแผนและหาแนวทางใหผูเกษียณอายุราชการเห็นความสําคัญของการถายทอดองคความรู ทั้งในรูปแบบของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และการถายทอดในรูปแบบ Explicit Knowledge เพื่อใหความรูไมสูญหาย
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การสรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการใหเกิดขึ้นภายในคณะพยาบาล
ศาสตร จะทําใหไดองคความรูของผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งบุคลากรที่ยังปฏิบัติงานอยูสามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนตอไป
ในอนาคต
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2554
ยุทธศาสตรที่ 8

พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ

กลยุทธที่ 3

พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู

ชื่อโครงการหลัก
โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
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 การบริหารยาอยางมีประสิทธิภาพ โดย
มีรายละเอียด ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 22 ธันวาคม 2553 เรื่อง “ขอบงชี้และแนวปฏิบัติในการใชยา Thombolytic Agent” โดยผูชวย
ศาสตราจารย ดร.วันเพ็ญ ภิญโญภาสกุล และผูชวยศาสตราจารยศรัณยา โฆสิตะมงคล ลิขิตโดย อาจารย ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ
ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 26 มกราคม 2554 เรื่อง “แนวปฏิบัติการใชยา Enoxaparin” โดยผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา
พงษนุมกุล และผูชวยศาสตราจารยรัตนาภรณ คงคา ลิขิตโดย อาจารย ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ ซึ่งมีผูเขารวมการประชุม
จํานวน 21 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 16 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง “แนวปฏิบัติการใชยา Granulocyte colony-stimulating factor
with febrile neutropenia” โดยอาจารย พิจิตรา เล็กดํารงกุล อาจารยธนิษฐา สมัย และผูชวยศาสตราจารยจงจิต เสนหา
ลิขิตโดย อาจารย ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 20 เมษายน 2554 เรื่อง “Multiple Drug Resistance Organism: Antimicrobial
resistance” โดยอาจารยพรทิพย สารีโส และผูชวยศาสตราจารย ดร.วิมลรัตน ภูวราวุฒิพานิช ลิขิตโดย อาจารยพิจิตรา
เล็กดํารงกุล ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง “เภสัชจลนศาสตร (Pharmacokinetics) และ เภสัชพลศาสตร
(Pharmacodynamics)” โดยรองศาสตราจารย ดร.ศศิมา กุสุมา ณ อยุธยา และผูชวยศาสตราจารยรัตนาภรณ คงคา
ลิขิตโดย อาจารยนาตยา แสงวิชัยภัทร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
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ครั้งที่ 6 วันที่ 15 มิถุนายน 2554 เรื่อง “Diabetes & Medications adherence” โดยอาจารยชลธิรา
เรียงคํา และผูชวยศาสตราจารยวันดี โตสุขศรี ลิขิตโดย ผูชวยศาสตราจารยอัจฉริยา พงษนุมกุล ซึ่งมีผูเขารวมการประชุม
จํานวน 21 คน
ครั้งที่ 7 วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง “ประเด็นปญหาการใชยาในระบบทางเดินอาหาร” โดย ผูชวย
ศาสตราจารยจงกลวรรณ มุสิกทอง และรองศาสตราจารยปราณี ทูไพเราะ ลิขิตโดยอาจารยชลธิรา เรียงคํา ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 21 คน
ครั้งที่ 8 วันที่ 17 สิงหาคม2554 เรื่อง “การใชยาพนขยายหลอดลม (Bronchodilators)” โดยอาจารยพรรณิภา
สืบสุข และผูชวยศาสตราจารย ดร.ดวงรัตน วัฒนกิจไกรเลิศ ลิขิตโดยอาจารยธนิษฐา สมัย ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน
21 คน
ครั้งที่ 9 วันที่ 21 กันยายน 2554 เรื่อง “ประเด็นปญหาประเด็นปญหาการใชยาในผูปวยไตวาย” โดย
อาจารยนาตยา แสงวิชัยภัทร และผูชวยศาสตราจารย ดร.อรวมน ศรียุกตศุทธ ลิขิตโดยอาจารย ดร.วิชชุดา เจริญกิจการ ซึ่งมี
ผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
2.1.2 ภาควิชาการพยาบาลกุมารเวชศาสตร จัดกิจกรรมในหัวขอเรื่อง ความกาวหนาทางการพยาบาลเด็ก
เพื่อพัฒนาศูนยความเปนเลิศของภาควิชาฯ ดังนี้
ครั้งที่ 1-2 วันที่ 26 มกราคม 2554 และ 16 กุมภาพันธ 2554 เรื่อง Case Scenario Simulation and APIE:
การเรียนการสอนที่ Ngee Ann Polytechnic, Singapore นํากิจกรรมและถอดบทเรียนโดย อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย
ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 20 คน
ครั้งที่ 3 วันที่ 18 พฤษภาคม 2554 เรื่อง Update in Respiratory Care โดยผูชวยศาสตราจารยสมหญิง
โควศวนนท ถอดบทเรียนโดย อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 16 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 มิถุนายน 2554 เรื่อง Child Life Service ที่ UCSF Benioff Children’s Hospital โดยรอง
ศาสตราจารย ดร.ทัศนี ประสบกิตติคุณ และผูชวยศาสตราจารยฉันทิกา จันทรเปย ถอดบทเรียนโดย อาจารย ดร.อรุณรัตน
ศรีจันทรนิตย และ อาจารยวรรณไพร แยมมา ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 22 คน
ครั้งที่ 5 วันที่ 20 กรกฎาคม 2554 เรื่อง Health Care in Sweden โดยผูชวยศาสตราจารย ดร.อาภาวรรณ
หนูคง ถอดบทเรียนโดย อาจารย ดร.อรุณรัตน ศรีจันทรนิตย ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 20 คน
2.1.3 ภาควิชาสุขภาพจิตและการพยาบาลจิตเวชศาสตร จัดเสวนาการจัดการความรูภาควิชาสุขภาพจิต
และการพยาบาลจิตเวชศาสตร ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 19 พฤษภาคม 2554 เรื่องการสรางขอสอบและการปรับปรุงขอสอบเชิงปฏิบัติ โดย ผูชวย
ศาสตราจารยถวิล นภาพงศสุริยา ถอดบทเรียนโดยอาจารยฐินีรัตน ถาวร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 11 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 17 สิงหาคม 2554 เรื่องประสบการณในการเปนวิทยากรภายนอกคณะฯ” โดย ผูชวย
ศาสตราจารย ดร. รุงนภา ผาณิตรัตน ถอดบทเรียนโดย อาจารยฐินีรัตน ถาวร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
2.1.4 ภาควิชาการพยาบาลรากฐาน จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง ความกาวหนาในการจัดการเรียน
การสอนวิชาทักษะพื้นฐานทางการพยาบาล ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 14 มิถุนายน 2554 เรื่องการฉีดยา ครั้งที่ 1 โดย รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ถอดบทเรียนโดยอาจารยอรุณรัตน คันธา ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 16 คน
ครั้งที่ 2 วันที่ 12 กรกฎาคม 2554 เรื่องการฉีดยา ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ถอดบทเรียนโดยอาจารยอรุณรัตน คันธา ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 20 คน
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ครั้งที่ 3 วันที่ 9 สิงหาคม 2554 เรื่องการสวนปสสาวะ ครั้งที่ 1 โดย รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ถอดบทเรียนโดยอาจารยอรุณรัตน คันธา ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 9 คน
ครั้งที่ 4 วันที่ 13 กันยายน 2554 เรื่องการสวนปสสาวะ ครั้งที่ 2 โดย รองศาสตราจารยฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
ถอดบทเรียนโดยรองศาสตราจารยปรางคทิพย อุจะรัตน ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 21 คน
2.1.5 ภาควิชาการพยาบาลสูติศาสตรและนรีเวชวิทยา จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ดังนี้
ครั้งที่ 1 วันที่ 16 สิงหาคม 2554 เรื่อง Update family care in Sweden โดย อาจารย ดร.พรทิพย คณานับ
ถอดบทเรียนโดย ผูชวยศาสตราจารยทัศนียวรรณ พฤกษาเมธานันท และ ผูชวยศาสตราจารยกันยรักษ เงยเจริญ ซึ่งมี
ผูเขารวมการประชุมจํานวน 20 คน
2. การจัดกิจกรรมระดับสํานักงาน
2.1 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการที่ดีเพื่อความสุขในการทํางาน
ครั้งที่ 1/2554 จัดกิจกรรมโดยใชชื่อวา “กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการที่ดีเพื่อความสุขในการทํางาน”
โดยมีผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองสิริมาศ และอาจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย รวมแลกเปลี่ยนเรียนรู วันพฤหัสบดีที่
13 มกราคม 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 17 คน
ครั้งที่ 2/2554 จัดกิจกรรมโดยใชช่อื วา “กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูการใหบริการที่ดีเพื่อความสุขในการทํางาน”
ในหัวขอ “การพัฒนากลุมพี่เลี้ยง” โดยมีนางสาวสุกัญญา กิจจาสุนทร และนางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ เปนวิทยากร และทํา
กิจกรรมรวมกัน วันจันทรที่ 13 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 15 คน
2.2 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูเพื่อสรางนวัตกรรมการปฏิบัติงานของสายสนับสนุน
ครั้งที่ 1/2554 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมงานสงเสริมและพัฒนางานวิจัย งานพัฒนาคุณภาพ
และงานเทคโนโลยีสารสนเทศ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง Google Document โดยนายบุลากร บัวหลวง วันอังคารที่ 1
กุมภาพันธ 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 6 คน
ครั้งที่ 2/2554 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู
เรื่อง Smart with ICT: 7 Wonder Gimmicks โดยนายนุกูล มวงโมรี วันพุธที่ 30 มีนาคม 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุม
จํานวน 36 คน
ครั้งที่ 3/2554 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
"SMART with ICT: Excel (version 2010)" โดย นางสาวขวัญใจ เนียมพิทักษ ในวันพุธที่ 27 เมษายน 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 18 คน
ครั้งที่ 4/2554 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
"SMART with ICT: “Word & Powerpoint (version 2010)" โดย นายวัชรินทร ควรหาเวช ในวันพุธที่ 27 พฤษภาคม 2554 ซึ่ง
มีผูเขารวมการประชุมจํานวน 15 คน
ครั้งที่ 5/2554 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
"การสรางหนังสืออิเล็กทรอนิกส (E-Book)" โดย นายวัชรินทร ควรหาเวช ในวันพุธที่ 29 มิถุนายน 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 16 คน
ครั้งที่ 6/2554 จัดประชุมเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูในกลุมสายสนับสนุนวิชาการ โดยไดแลกเปลี่ยนเรียนรู เรื่อง
"Mindjet Mind Manager" โดย อาจารย ดร.วรวรรณ วาณิชยเจริญชัย ในวันพุธที่ 27 กรกฎาคม 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 21 คน
2.3 กลุมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM โดยผูเขารวมเปนคณะกรรมการองคกรแหงการเรียนรูและการ
จัดการความรู
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ครั้งที่ 1/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันอังคารที่ 29 มีนาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํา AAR ภายหลังการจัดกิจกรรมอบรมถอดบทเรียน ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 9 คน
ครั้งที่ 2/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันจันทรที่ 25 เมษายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นเรื่องวิธีการถอดบทเรียนโครงการ ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 4 คน
ครั้งที่ 3/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันจันทรที่ 9 พฤษภาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในประเด็นเรื่อง“ระบบพี่เลี้ยงของมหาวิทยาลัย” และวิทยากรคือ นางสาวสุกัญญา
กิจจาสุนทร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 7 คน
ครั้งที่ 4/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันพุธที่ 22 มิถุนายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในการทํา AAR ภายหลังการจัดกิจกรรมการพัฒนากลุมพี่เลี้ยง ซึ่งมีผูเขารวมการ
ประชุมจํานวน 10 คน
ครั้งที่ 5/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันพุธที่ 29 กรกฎาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันในเรื่อง R2R ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 9 คน
ครั้งที่ 6/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันจันทรที่ 22 สิงหาคม 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อเตรียมการจัดกิจกรรมถายทอดความรูผูเกษียณอายุราชการ ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 6 คน
ครั้งที่ 7/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันจันทรที่ 19 กันยายน 2554 โดยมี
วัตถุประสงคเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันเกี่ยวกับการประเมินผลกิจกรรม (AAR) ในหัวขอ “Share & Learn: คุยเพลินๆ กับครู
ผูมากประสบการณ” ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวน 4 คน
ครั้งที่ 8/2554 จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูกลุม NSKM เมื่อวันอังคารที่ 27 กันยายน 2554 และวันพุธที่
12 ตุลาคม 2554 โดยมีวัตถุประสงคเพื่อถอดบทเรียน (Retrospect) ภายหลังเสร็จสิ้นโครงการการจัดการความรู
ปงบประมาณ 2554 ซึ่งมีผูเขารวมการประชุมจํานวนรวม 7 คน
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวชี้วัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม
แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย)
1. มีบทเรียน / องคความรู / นวัตกรรม / แนวปฏิบัติที่ไดจากจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติเพื่อนําไปใชในการปฏิบัติงาน
อยางนอย 4 เรื่อง/ป (บรรลุเปาหมาย)
2. มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ในภาควิชาและสํานักงานอยางนอย 4 กลุม (บรรลุเปาหมาย)
3. บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุเปาหมาย)
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด
บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวชี้วัด
ขอ 3 มีองคความรู / นวัตกรรมที่ไดจากการจัดการความรู ไปใชในการปฏิบัติงาน อยางนอย 1 เรื่อง/ป (บรรลุ
เปาหมาย)
ขอ 14 บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรูอยูในระดับดี ไมนอยกวารอยละ 70 (บรรลุ
เปาหมาย)
ขอ 15 มีกลุมชุมชนนักปฏิบัติ ในภาควิชาและสํานักงานคณบดีอยางนอย 1 กลุม (บรรลุเปาหมาย)
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5) งบประมาณที่ใช
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา
การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและการ
แบงปนประสบการณ และไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการดําเนินงานของบุคลากรตอไป อีกทั้งยังเปนการ
สรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติอีกดวย
7) ปญหา / อุปสรรค (5 ดาน)
 1. นโยบาย  1.1 นโยบายของหนวยงาน  1.2 การบริหารงานของโครงการ
 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ
 3. บุคลากร
 4. กลุมเปาหมาย
 5. อื่นๆ
ระบุรายละเอียด : การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติเกิดขึ้นในบางภาควิชา และบางสํานักงาน ยังไมสามารถทําให
เกิดขึ้นไดในทุกๆ สวนงาน
8) แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน
วางแผนและสงเสริมใหเกิดการสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติในทุกภาควิชาและสํานักงาน รวมทั้งการสนับสนุนใหเกิด
การแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันมากขึ้น
9) ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
เนื่องจาก การสรางกลุมชุมชนนักปฏิบัติทั้งในระดับภาควิชาและสํานักงานตางๆ จะทําใหเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู
และการแบงปนประสบการณ และไดองคความรูที่เปนประโยชนตอการนําไปใชในการดําเนินงานของบุคลากรตอไป อีกทั้งยัง
เปนการสรางใหเกิดวัฒนธรรมองคกรของการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติอีกดวย
 ผลลัพธที่ไดจากโครงการ ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ
ระบุเหตุผล .......................................................................................................................
10) ขอเสนอแนะ

-

