5/53
โครงการตามแผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553
ยุทธศาสตรที่ 8 พัฒนาระบบบริหารจัดการทีม่ ีประสิทธิภาพ
กลยุทธที่ 3
พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
ชื่อโครงการ โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ
หลักการและเหตุผล
ตามที่คณะพยาบาลศาสตร มีบทบาทหนาที่และความรับผิดชอบในการพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร
เปนองคกรแหงการเรียนรู ทําใหคณะพยาบาลศาสตรไดตระหนักถึงความสําคัญของการพัฒนาใหเกิดระบบ
การจัดการความรูโดยการพัฒนาทีมและการจัดเก็บความรูที่มีประสิทธิภาพขึ้น ตลอดจนการสรางชุมชนนัก
ปฏิบัติในระดับหนวยงานตางๆ ของคณะพยาบาลศาสตร เพื่อสงเสริมใหเกิดการจัดการความรูทงั้ ในระดับ
หนวยงานตางๆ และระดับภาควิชา ซึ่งทางสํานักพัฒนานวัตกรรมฯ ไดดําเนินการพัฒนาเว็บไซตการจัดการ
ความรูเพื่อใชในการแลกเปลี่ยนเรียนรู รวบรวม จัดเก็บและเผยแพรองคความรูของคณะพยาบาลศาสตร
โดยสามารถเขาไปใชงานไดที่ http://www.ns.mahidol.ac.th เขาหนาภาษาไทย เลือกหัวขอการจัดการ
ความรูทางการพยาบาล (Knowledge management) เปนที่เรียบรอยแลว ดังนั้นจึงไดจัดทําโครงการ
พัฒนาการจัดการความรูภายในของคณะฯ ขึ้นมา เพื่อใหมีการสราง รวบรวม และจัดเก็บองคความรูภายใน
คณะพยาบาลศาสตร รวมทั้งการเผยแพรองคความรูตางๆ ไปสูกลุมงานและภาควิชาตางๆ ของคณะ
พยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล เปนไปอยางมีประสิทธิภาพและประสิทธิผลมากที่สุด
สําหรับในปงบประมาณ 2553 มีการดําเนินการโครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในของคณะฯ
จํานวน 4 กิจกรรม ดวยกันดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฟนฟูความรูด า นการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู
กิจกรรมที่ 2 สงตอองคความรูจากผูเกษียณอายุราชการ
กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดานบริการ
วิชาการ
กิจกรรมที่ 4 จัดทําคลังความรูบนเว็บไซต
หนวยงาน/ผูรับผิดชอบ
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู
หนวยพัฒนาทรัพยากรบุคคล และประกันคุณภาพ และสํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา
สารสนเทศ และการสื่อสาร
วัตถุประสงค
1. เพื่อใหมีการฟนฟูความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู
2. เพื่อใหบุคลากรในคณะฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดและสงตอองคความรูซึ่งกันและกัน
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3. เพื่อสรางชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดานบริการวิชาการ
ในระดับกลุมงานและระดับภาควิชาฯ ของคณะพยาบาลศาสตร
4. เพื่อรวบรวมคลังความรูบนเว็บไซตและเผยแพรความรูสูสังคมภายนอกคณะฯ
กิจกรรม/วิธีดําเนินการ
ดําเนินการโครงการเปนกิจกรรม 4 กิจกรรม ดังนี้
กิจกรรมที่ 1 ฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
กิจกรรมที่ 2 สงตอองคความรูจากผูเกษียณอายุราชการ
กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความ
เปนเลิศดานบริการวิชาการ
กิจกรรมที่ 4 จัดทําคลังความรูบนเว็บไซต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ/ผลผลิต
1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเกีย่ วกับการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการ
จัดการความรูอ ยูในระดับมากถึงมากที่สุด (กิจกรรมที่ 1)
2. คณะฯมีฐานขอมูลความรูจากผูเกษียณอายุราชการ (กิจกรรมที่ 2)
3. คณะฯมีฐานขอมูลและกระดานขาวในเรื่องของคลังความรูบนเว็บไซตของคณะฯ
4. จํานวนผูเขาชมเว็บไซตคลังความรูเพิ่มมากขึ้น
5. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูใ นระดับมากถึง
มากที่สุด
ระยะเวลาดําเนินการ ตุลาคม 2552- กันยายน 2553
กลุมเปาหมาย
บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร
งบประมาณ
1.กิจกรรมฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
งบประมาณ
35,000.00 บาท (สามหมื่นหาพันบาทถวน)
2.กิจกรรมสงตอองคความรูจากผูเกษียณอายุราชการ
งบประมาณ 41,000.00 บาท ( สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน)
3.กิจกรรมสรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุม ความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดาน
บริการวิชาการ
งบประมาณ 65,600.00 บาท ( หกหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)
4.กิจกรรมจัดทําคลังความรูบนเว็บไซต
งบประมาณ 30,000 บาท (สามหมื่นบาทถวน)
รวมงบประมาณทั้งสิ้น 171,600 บาท (หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นหนึ่งพันหกรอยบาทถวน)
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5.1/53
กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553
ชื่อกิจกรรม ฟนฟูความรูด า นการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู หนวยงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคลและประกันคุณภาพ และสํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ
และการสื่อสาร
วัตถุประสงค
ฟนฟูความรูแ กบุคลากรในคณะฯเกีย่ วกับการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูใน
องคกร
กิจกรรม
ประชุมวิชาการและประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหง
การเรียนรูและการจัดการความรู เปนเวลา 3 วัน ณ คณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล โดยจัดบรรยาย
และกิจกรรมเพื่อฟนฟูความรูดานดังกลาว โดยเรียนเชิญวิทยากรบรรยาย และจัดประชุมเชิงปฏิบัติการ
ดําเนินการเปน 2 กลุมคือ กลุมอาจารยและบุคลากรสายสนับสนุนที่ยังไมมีความรูดานนี้มากอน และกลุม
ชุมชนนักปฏิบัติ ซึ่งเปนกลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศเฉพาะสาขาของภาควิชาฯ ตางๆ คณะกรรมการ
พัฒนาองคกรแหงการเรียนรู และประธานคณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู สงสรุปการประชุม
ใหสํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสารนําขึ้นบนเว็บไซต
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต
1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด
วิทยากร
จํานวน 3 คน
เวลาและสถานที่ วันจันทรที่ 31 พฤษภาคม 2553 ณ คณะพยาบาลศาสตร เวลา 8.30 – 16.15 น.
กลุมเปาหมาย บุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร จํานวน 100 คน
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5.1/53
งบประมาณกิจกรรม
ที่

รายการ

รายจาย (บาท)

1. คาวิทยากรบรรยาย (600 x 3 x 3)

5,400.00

2. คาอาหารวาง (100 x 25 x 2)

5,000.00

3. คาอาหารกลางวัน (100 x 50)

5,000.00

4. คาอาหารวางคณะกรรมการเตรียมงาน (20 x 25 x 2 x 2)

2,000.00

5. คาเอกสาร (100 x 100)

10,000.00

6. คาใชหองประชุม

3,000.00

7. คา LCD

3,000.00

8. คาคอมพิวเตอร

150.00

9. คาใชจายอื่นๆ

1,450.00

รวมคาใชจาย

35,000.00
(สามหมื่นหาพันบาทถวน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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5.2/5
กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553
ชื่อกิจกรรม สงตอองคความรูจากผูเกษียณอายุราชการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู
และสํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสื่อสาร รวมกับคณะกรรมการ
พัฒนาองคกรสรางเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. สรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดและสงตอองคความรูของผูเกษียณอายุราชการของ
คณะฯ ใหไวกับบุคลากรรุนหลัง
2. เพื่อใหบุคลากรในคณะฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกษียณอายุราชการของคณะฯ
3. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลความรูจากผูเกษียณอายุราชการ
กิจกรรม
จัดกิจกรรมใหผูเกษียณอายุราชการถายทอดความรูที่ไดสงั่ สมมานานตลอดระยะเวลาของการ
ปฏิบัติงานในราชการ ซึ่งในป 2553 นี้มีผูเกษียณอายุราชการทั้งสิ้น 6 ทาน
1.
จัดกิจกรรมประชุมวิชาการที่คณะฯ
2.
ดําเนินการถอดเทปบันทึกเสียงกิจกรรมทุกกิจกรรมและบันทึกเปนฐานขอมูลความรู
จากผูเกษียณอายุราชการ
3.
เผยแพรความรูบนเว็บไซตของคณะฯ
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต
1. คณะฯมีฐานขอมูลความรูจากผูเกษียณอายุราชการ
2. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึง
มากที่สุด
ระยะเวลาดําเนินการ (ตามที่ระบุในกิจกรรม)
กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ประชาชนทั่วไปที่เขาชมเว็บไซต
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5.2/5
งบประมาณกิจกรรม
ที่

รายการ

รายจาย

1 คาอาหารวาง (150 x 25 x 3)

11,250.00

2 คาอาหารวางคณะกรรมการเตรียมงาน (20 x 25 x 2)

1,000.00

3 คาเอกสาร (150 x 50 x 2)

15,000.00

4. คาใชหองประชุม(3,000 x 2)

6,000.00

5. คา LCD (3,000 x 2)

6,000.00

6. คาคอมพิวเตอร (150 x 3)
7. คาใชจายอื่นๆ
รวมคาใชจาย

450.00
1,300.00
41,000.00
( สี่หมื่นหนึ่งพันบาทถวน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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5.3/53
กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553
สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดาน
บริการวิชาการ
ผูรับผิดชอบโครงการ
คณะกรรมการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการการพัฒนาระบบจัดการความรู และ
คณะกรรมการฝายวิชาการของคณะกรรมจัดการประชุมวิชาการประจําปคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 21
ดานการสรางเสริมสุขภาพ
วัตถุประสงค
1. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดาน
บริการวิชาการ
2. เตรียมความพรอมใหกบั วิทยากรจากภาควิชาฯ ทีจ่ ะบรรยายในการประชุมวิชาการประจําป
คณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 21
กิจกรรม
จัดประชุมวิชาการเพื่อพัฒนากลุมชุมชนนักปฏิบัติการ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดาน
บริการวิชาการและเพื่อเตรียมวิทยากรจากภาควิชาฯ ทีจ่ ะบรรยายในการประชุมวิชาการประจําปคณะ
พยาบาลศาสตร ครั้งที่ 21
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต
1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกีย่ วกับเนื้อหาการประชุมอยูในระดับ
มากถึงมากที่สุด
2. วิทยากรของคณะฯ มีความพรอมที่จัดบรรยายในการประชุมวิชาการประจําปคณะพยาบาล
ศาสตร ครั้งที่ 21
3. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูใ นระดับมากถึง
มากที่สุด
วิทยากร วิทยากรจากภายนอกคณะฯ และคณะกรรมการฝายวิชาการของคณะกรรมการจัดการประชุม
วิชาการประจําปคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 21
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553
กลุมเปาหมาย
คณาจารยคณะพยาบาลศาสตรที่เขารวมกิจกรรม

ชื่อกิจกรรม
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5.3/5
งบประมาณกิจกรรม
ที่

รายการ

รายจาย

1 คาอาหารวาง (30 x 8 x 25)

6,000.00

2 คาอาหารวางคณะกรรมการเตรียมงาน (20 x 25 x 2)

1,000.00

3. คาวิทยากรภายนอก (1,200 x 4 x 2)

9,600.00

4 คาเอกสาร (50 x 240)

12,000.00

5. คาใชหองประชุม (1,000 x 8)

8,000.00

6. คา LCD (3,000 x 8)

24,000.00

7. คาคอมพิวเตอร (150 x 3 x 8)

3,600.00

8. คาใชจายอื่นๆ

1,400.00

รวมคาใชจาย

65,600.00
( หกหมื่นหาพันหกรอยบาทถวน)

หมายเหตุ ขอถัวเฉลี่ยทุกรายการ
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5.4/53
กิจกรรมในโครงการตามแผนปฏิบตั ิการ คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553
ชื่อกิจกรรม จัดทําคลังความรูบนเว็บไซต
ผูรับผิดชอบโครงการ
สํานักพัฒนานวัตกรรมเทคโนโลยีทางการศึกษา สารสนเทศ และการสือ่ สาร
คณะกรรมการการพัฒนาระบบจัดการความรู และคณะกรรมการพัฒนาองคความรู
วัตถุประสงค
เพื่อเผยแพรองคความรูที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรมของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ระหวางบุคลากรทั้งภายในและภายนอกองคกร
กิจกรรม
1. รวบรวมองคความรูที่ไดจากกิจกรรมของโครงการ และจัดเก็บในรูปของอีเล็กโทรนิคไฟล
2. นําองคความรูที่จัดเก็บขึน้ บนเว็บไซต
3. จัดกิจกรรมสงเสริมการทําการเผยแพรองคความรูภายในคณะฯในรูปของอีเล็กโทรนิคไฟล
ตัวชี้วัดความสําเร็จ / ผลผลิต
1. คณะฯ มีฐานขอมูลตาง ๆ และกระดานขาวในเรื่องของคลังความรูบนเว็บไซตของคณะฯ
2. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูใ นระดับมากถึง
มากที่สุด
ระยะเวลาดําเนินการ
ตุลาคม 2552 - กันยายน 2553
กลุมเปาหมาย
1. บุคลากรของคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยมหิดล
2. ประชาชนทั่วไปที่เขาชมเว็บไซต
งบประมาณ
คาจางในการผลิตเนื้อหาเผยแพรองคความรูภายในคณะฯ ในรูปของอีเล็คโทรนิคไฟลเรื่องละ 300
บาท จํานวน 100 เรื่อง รวมเปนเงิน 30,000 บาท (สามหมืน่ บาทถวน)

