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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร 
คณะพยาบาลศาสตร   ปงบประมาณ 2553 

 
 

ยุทธศาสตรที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 

กลยทุธที่ 3  พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 

ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
     ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย     - 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ  
คณะกรรมการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู  คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู หนวยพัฒนาทรัพยากร

บุคคล  และประกันคุณภาพ และสํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา สารสนเทศ และการสื่อสาร   
 
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย   

 1. เพื่อใหมีการฟนฟูความรูเกี่ยวกับการพัฒนาการจัดการความรูและองคกรแหงการเรียนรู 

 2. เพื่อใหบุคลากรในคณะฯมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู ถายทอดและสงตอองคความรูซึ่งกันและกัน 

 3. เพื่อสรางชุมชนนักปฏิบัติ  กลุมความเชีย่วชาญ / ความเปนเลิศดานบรกิารวิชาการในระดับกลุมงานและระดับ

ภาควิชาฯ ของคณะพยาบาลศาสตร 

 4. เพื่อรวบรวมคลังความรูบนเวบ็ไซตและเผยแพรความรูสูสังคมภายนอกคณะฯ 

 
2) สรุปการดําเนินการ  และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

 ดําเนินการโครงการเปนกิจกรรม 4 กิจกรรม  ดังนี้ 

 กิจกรรมที่ 1 ฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

 กิจกรรมที่ 2 สงตอองคความรูจากผูเกษยีณอายรุาชการ 

กิจกรรมที่ 3 สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดานบริการวิชาการ 

 กิจกรรมที่ 4 จัดทําคลังความรูบนเว็บไซต 
 
3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม  

    แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย) 

1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความรูเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูอยู

ในระดับมากถึงมากทีส่ดุ (กิจกรรมที่ 1) (บรรลุเปาหมาย) 

 2. คณะฯมีฐานขอมูลความรูจากผูเกษยีณอายุราชการ (กิจกรรมที่ 2) (บรรลุเปาหมาย)  

 3. คณะฯมีฐานขอมูลและกระดานขาวในเรื่องของคลังความรูบนเว็บไซตของคณะฯ (กิจกรรมที ่4) (บรรลุ

เปาหมาย) 
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 4. จํานวนผูเขาชมเว็บไซตคลังความรูเพิ่มมากขึ้น (กิจกรรมที่ 4) (บรรลุเปาหมาย) 

 5. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ 

(กิจกรรมที่ 3) (บรรลุเปาหมาย) 

 
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด  

บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวช้ึวดั 

ขอที่ 14.บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู อยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 70 

(ไมบรรลุเปาหมาย) 

 

5) งบประมาณที่ใช  
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย 

 
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา 
     ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย  

 
7) ปญหา / อุปสรรค  (5 ดาน)  

 1. นโยบาย        1.1 นโยบายของหนวยงาน         1.2 การบริหารงานของโครงการ  

 2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอ่ืนๆ     

 3. บุคลากร 

 4. กลุมเปาหมาย               

 5. อ่ืนๆ 

     ดูรายละเอียดในแตละกิจกรรมยอย  
 
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 2553 

 
ยุทธศาสตรที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยทุธที่ 3  พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
     ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย     ฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
คณะกรรมการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู หนวยงานพัฒนา

ทรัพยากรบคุคลและประกันคุณภาพ และสํานักพัฒนานวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา สารสนเทศ และการสื่อสาร 

 
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย   

ฟนฟูความรูแกบุคลากรในคณะฯเกี่ยวกับการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูในองคกร 

 
2) สรุปการดําเนินการ  และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

1. จัดการประชุมวิชาการเพื่อฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรู โดยมีวิทยากรคือ คุณสรินยา งาม

ทิพยวัฒนา, คุณรวีวรรณ กิติพลูวงษวาณิช  และคุณวราพร  แสงสมพร เมื่อวันที ่31 พฤษภาคม 2553 เวลา 8.30-16.00 น. 

ณ หอง 508 คณะพยาบาลศาสตร ซึ่งมผีูเขารวมการประชุมจํานวน 59 คน และมีผูสงใบประเมินจํานวน 27 คน ผลการ

ประเมินในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับด ีคิดเปนรอยละ 59.3 

 2. สรุปองคความรูที่ไดจากการดําเนินกิจกรรม และจัดเก็บไวบนเว็บไซตการจดัการความรู 

 

3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวช้ีวดัความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม  

    แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย) 

1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ (ไมบรรลุ

เปาหมาย) 

 
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด  

บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวช้ึวดั 

ขอที่ 14.บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู อยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 70 

(ไมบรรลุเปาหมาย) 

 

 



4 
 

5) งบประมาณที่ใช  
รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย 

 
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา 

การดําเนินโครงการนี้เปนการฟนฟูความรูดานการพัฒนาองคกรแหงการเรียนรูและพัฒนาบุคลากรของคณะฯ ที่

ยังไมมคีวามรูเกีย่วกับองคกรแหงการเรียนรูใหมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกับเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรู 

เพื่อที่จะไดนําความรูที่ไดมาใชในการพัฒนาใหเกิดระบบการจัดการความรูขึ้นภายในคณะฯ ตอไป 

 
7) ปญหา / อุปสรรค  (5 ดาน)  
   1. นโยบาย            1.1 นโยบายของหนวยงาน           1.2 การบริหารงานของโครงการ  

   2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ     

   3. บุคลากร 

   4. กลุมเปาหมาย               

   5. อื่นๆ 

     ระบุรายละเอียด: บุคลากรที่เขารวมโครงการไมสามารถเขารับการอบรมไดตลอดระยะเวลาของการอบรม ทั้งนี้

เนื่องจากตดิภารกิจการเรียนการสอน และมีผูเขารับการอบรมนอยกวาเปาหมายที่ตั้งไว นอกจากนี้การจดักิจกรรมจัดไดพี

ยง 1 วัน ไมสามารถจัดกิจกรรมตามที่วางแผนไว 3 วันได  
 
8)  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 วางแผนการใหความรูในรูปแบบอื่นๆ ที่หลากหลาย เพื่อใหบุคลากรมคีวามรูความเขาใจเกี่ยวกบัเร่ืององคกรแหง

การเรียนรูและการจัดการความรูมากขึ้น 
 
9)  ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน 

    ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

         เนื่องจาก แมวาจะมีผูเขารวมกิจกรรมนอยกวาเปาหมายแตผูเขารวมกิจกรรมกม็าจากทุกภาคสวนของคณะฯ ซ่ึง

ก็ไดรับความรูเกีย่วกับเรื่ององคกรแหงการเรียนรูและการจัดการความรูมากข้ึน 

 

    ผลลัพธที่ไดจากโครงการ  ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          ระบุเหตุผล ....................................................................................................................... 

 
10)  ขอเสนอแนะ         -  
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร   
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553 

 
ยุทธศาสตรที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยทุธที่ 3  พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
     ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย     สงตอองคความรูจากผูเกษียณอายุราชการ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 

คณะกรรมการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการพัฒนาระบบการจัดการความรู และสํานักพัฒนา

นวัตกรรม เทคโนโลยีทางการศกึษา สารสนเทศ และการสื่อสาร  รวมกับคณะกรรมการพัฒนาองคกรสรางเสริมสขุภาพ 

 
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย   

1. สรางวัฒนธรรมองคกรของการถายทอดและสงตอองคความรูของผูเกษียณอายุราชการของคณะฯ ใหไวกับ

บุคลากรรุนหลัง 

      2. เพื่อใหบุคลากรในคณะฯ ไดมีโอกาสแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูเกษียณอายุราชการของคณะฯ  

      3. เพื่อพัฒนาฐานขอมูลความรูจากผูเกษียณอายุราชการ 

 
2) สรุปการดําเนินการ  และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

 1. ผูชวยศาสตราจารยพิกลุทิพย หงสเหิร จัดทําเอกสารคูมอืการพยาบาลผูปวยในหองผาตดั โดยไดแปลงเอกสาร

เปนไฟล pdf และจัดทําเปน E-Book และไดนําขึ้นไวบนระบบ E-learning ในวิชา พยคร 383 วิชาการปฏิบัตกิารพยาบาล

บุคคลท่ีมภีาวะสุขภาพเบี่ยงเบน 3 รวมทั้งไดจัดพิมพเปนรูปเลมเก็บไวที่หองสมุดคณะฯ ดวย 

2. ผูชวยศาสตราจารยนภวัลย กมัพลาศิริ จัดทํา CAI จํานวน 2 เร่ือง ไดแก 1) กลไกการปองกันทางจิต และ 2) 

พฤตกิรรมการควบคุมการชักใย โดยไดนําข้ึนไวบนระบบ E-learning ในวิชา พยสจ 481 วิชาการปฏิบัตกิารพยาบาลบุคคล

ที่มีภาวะสุขภาพจิตเบี่ยงเบน  
 

3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม  

    แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย) 

1. คณะฯ มีฐานขอมูลความรูจากผูเกษยีณอายุราชการ (บรรลุเปาหมาย) 

2. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ (ไมบรรลุ

เปาหมาย) 
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4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด  
 บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวช้ึวดั 

ขอที่ 14.บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู อยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 70 

(ไมบรรลุเปาหมาย) 

 
5) งบประมาณที่ใช  

รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย 

 
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา 

คณะฯ มีผูเกษยีณอายุราชการที่เปนผูทรงคุณวฒิุและความเชี่ยวชาญเฉพาะสาขาที่หลากหลายและเปนบุคคลที่

ไดรับการยอบรบัในระดับชาติและสาขาวิชาชีพพยาบาล การไดถายทอดและสงตอองคความรูของผูเกษียณอายรุาชการ

ของคณะฯ ใหไวกับบุคลากรรุนหลัง โดยจัดเก็บไวบนระบบ E-learning ไวใหบุคลากรของคณะฯ และนักศกึษาสามารถ

นํามาใชประโยชนได นับเปนสวนหนึ่งของการพัฒนาการจัดการความรูภายในของคณะฯ และทําใหองคความรูของผู

เกษียณไมไดสญูหายไปพรอมกับการเกษียณอายุราชการของแตละทาน 

 
7) ปญหา / อุปสรรค  (5 ดาน)  
    1. นโยบาย          1.1 นโยบายของหนวยงาน           1.2 การบริหารงานของโครงการ  

    2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ     

    3. บุคลากร 

    4. กลุมเปาหมาย                

    5. อื่นๆ 

     ระบุรายละเอียด : ไมสามารถจัดประชุมวิชาการเพื่อใหผูเกษียณมาถายทอดความรูได ทั้งนี้เนื่องจากผูเกษียณ

ติดภารกิจดานการเรียนการสอน แตสามารถถายทอดองคความรูของผูเกษียณในรูปแบบของการจัดทําคูมือและสือ่การ

สอนไดเพียง 2 ทานเทานั้น  
 

8)  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 วางแผนหาแนวทางในการถายทอดองคความรูของผูเกษียณดวยรูปแบบและวิธีการที่หลากหลาย เพื่อใหเกิดการ

สงตอองคความรูของผูเกษียณทมีีประสิทธฺภาพมากขึ้น 
 
9)  ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน 

       ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          เนื่องจาก สามารถถอดความรูของผูเกษยีณไดจํานวน 3 เรื่อง ทั้งในรูปแบบของคูมือ1 เรื่อง และสื่อการสอน 2 

เรื่องซ่ึงบุคลากรของคณะฯ และนักศกึษาสามารถนํามาใชประโยชนได 
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     ผลลัพธที่ไดจากโครงการ  ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          ระบุเหตุผล ....................................................................................................................... 

 
10)  ขอเสนอแนะ     - 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร   
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553 

 
ยุทธศาสตรที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยทุธที่ 3  พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
     ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย      สรางองคความรูจากกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชีย่วชาญ /  

ความเปนเลศิดานบริการวิชาการ 
 
ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
 คณะกรรมการพฒันาองคกรแหงการเรียนรู คณะกรรมการการพฒันาระบบจัดการความรู และคณะกรรมการฝาย

วิชาการของคณะกรรมจัดการประชุมวิชาการประจําปคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 21 ดานการสรางเสริมสุขภาพ 

 
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย   

1. แลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางกลุมชุมชนนักปฏิบัติ กลุมความเชี่ยวชาญ / ความเปนเลิศดานบริการวิชาการ 

 2. เตรียมความพรอมใหกับวิทยากรจากภาควิชาฯ ที่จะบรรยายในการประชุมวิชาการประจําปคณะพยาบาล

ศาสตร ครั้งที่ 21  

 
2) สรุปการดําเนินการ  และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

 1. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “ทําอยางไรเมื่อวัยรุนซึมเศรา”  โดยมวิีทยากรคือ  

รองศาสตราจารย ดร.อัจฉราพร สี่หิรัญวงศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.นพพร วองศิริมาศ ผูชวยศาสตราจารย ดร.วารีรัตน ถา

นอย และอาจารยพวงเพชร เกษรสมุทร ในวันพุธที่ 21 กรกฎาคม 2553 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอง 1103/1-2  คณะ

พยาบาลศาสตร ซ่ึงมีผูเขารวมการประชุม จํานวน 24 คน และมีผูสงใบประเมินจํานวน 17 คน คิดเปนรอยละ 70.84 ผลการ

ประเมินในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับด ี 

 2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “กินอยางไรผูสูงวยัหัวใจแข็งแรง” โดยมีวิทยากรคือ  

รองศาสตราจารย ดร.วีนัส ลีฬหกุล ในวันจันทรที่ 16 สิงหาคม 2553 เวลา 12.00-14.00 น. ณ หอง 1103/3  คณะพยาบาล

ศาสตร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุม จํานวน 15 คน และมีผูสงใบประเมินจํานวน 12 คน คิดเปนรอยละ 80.0 ผลการประเมิน

ในภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับด ี

3. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู ในหัวขอ “จิตอาสากับการพยาบาลผูสูงอาย”ุ โดยมีวิทยากรคือ  

รองศาสตราจารย วิไลวรรณ ทองเจริญ ในวันจันทรที่ 20 กันยายน 2553 เวลา 12.00-13.30 น. ณ หอง 506  คณะพยาบาล

ศาสตร ซึ่งมีผูเขารวมการประชุม จํานวน 10 คน และมีผูสงใบประเมินจํานวน 8 คน คิดเปนรอยละ 80.0 ผลการประเมินใน

ภาพรวมของกิจกรรมอยูในระดับด ี
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4. จัดเสวนาความรูระหวางหนวยงานของสายสนับสนุน วันที่ 20 มกราคม 2553 เวลา 12.00-13.00 น. หอง 

1111 โดยคุณกรุณา คุมพรอม หัวหนางานพัฒนาทรัพยากรบุคคลและระบบคุณภาพ เรื่อง “ถามมา-ตอบไป: หนวยการ

เจาหนาที่” โดยเปนการบรรยายเกี่ยวกับเรื่องการเปลี่ยนสถานภาพเปนพนักงานมหาวิทยาลยัของขาราชการและลูกจาง: 

รอบ 1 กุมภาพันธ 2553 มีผูเขารวมเสวนา จํานวน 25 คน 

 5. ประสานงานการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรยีนรู กลุมการเรียนการสอน นําทีมโดยผูชวยศาสตราจารย ดร.กรอง

ได อุณหสตูิ และผูชวยศาสตราจารยธิติมา จําปรัตน ครั้งที่ 1 วันที่ 3 พฤษภาคม 2553 เรื่อง โครงสรางหลักสตูรพยาบาล

ศาสตร และครั้งที่ 2 เรื่อง การสรางตารางวิเคราะหหลักสูตรรายวชิา  

 
 3) การบรรลุเปาหมายของตวัชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม  

    แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย) 

 1. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีการแลกเปลี่ยนเรียนรูเกี่ยวกับเนื้อหาการประชุมอยูในระดับมากถึงมาก

ที่สุด (บรรลุเปาหมาย) 

 2. วิทยากรของคณะฯ มีความพรอมที่จัดบรรยายในการประชุมวิชาการประจําปคณะพยาบาลศาสตร ครั้งที่ 21 

(ไมบรรลุเปาหมาย) 

 3. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ (บรรลุ

เปาหมาย) 

 
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด  
 บรรลุเปาหมายของยุทธศาสตรที่ 8 ของคณะพยาบาลศาสตร ตามตัวช้ีวดั 

ขอที่ 14.บุคลากรมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมการจัดการความรู อยูในระดับดีไมนอยกวารอยละ 70 

(บรรลุเปาหมาย) 

 
5) งบประมาณที่ใช  

รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย 

 
6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา 

การจัดโครงการในลักษณะนี้ทําใหเกิดการรวมกลุม CoP ของทุกภาควิชา ทําใหเกิดการแลกเปลีย่นเรียนรูซ่ึงกัน

และกัน และยังเปนการตอยอดขององคความรูอกีดวย 
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7) ปญหา / อุปสรรค  (5 ดาน)  
   1. นโยบาย         1.1 นโยบายของหนวยงาน        1.2 การบริหารงานของโครงการ  

   2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ     

   3. บุคลากร 

   4. กลุมเปาหมาย               

   5. อื่นๆ 

     ระบุรายละเอียด : มผีูเขารวมกิจกรรมจํานวนนอยไมเปนไปตามทีค่าดหวังไว 

 
8)  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน 
 วางแผนหาแนวทางใหเกิดการสรางกลุม CoP ที่เกิดจากความสนใจรวมกันของกลุม และสนับสนุนใหมีการพบปะ

กนัเพื่อแลกเปลีย่นเรียนรูซึ่งกันและกัน  
 
9)  ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน 

    ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          เนื่องจาก เปนจุดเริ่มตนของการสรางกลุม CoP ใหเกดิขึ้นในคณะพยาบาลศาสตรตอไป  

 

    ผลลัพธที่ไดจากโครงการ  ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          ระบุเหตุผล ....................................................................................................................... 

 
10)  ขอเสนอแนะ      - 
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รายงานผลการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรม ตามแผนยุทธศาสตร   
คณะพยาบาลศาสตร ปงบประมาณ 2553 

 
ยุทธศาสตรที่ 8  พัฒนาระบบบริหารจัดการที่มีประสิทธิภาพ 
 
กลยทุธที่ 3  พัฒนาคณะใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 
 
ชื่อโครงการหลัก  โครงการพัฒนาการจัดการความรูภายในคณะฯ 
     ชื่อกิจกรรม / กิจกรรมยอย     จัดทําคลังความรูบนเวบ็ไซต 
 

ผูรับผิดชอบโครงการ / กิจกรรม 
สํานักพัฒนานวตักรรมเทคโนโลยีทางการศกึษา สารสนเทศ และการสื่อสาร  คณะกรรมการการพฒันาระบบ

จัดการความรู และคณะกรรมการพัฒนาองคความรู 

 
1) วัตถุประสงค / เปาหมาย   

เพื่อเผยแพรองคความรูที่เกิดขึ้นในการทํากิจกรรมของโครงการฯ และแลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกันระหวางบุคลากร

ทั้งภายในและภายนอกองคกร 

 
2) สรุปการดําเนินการ  และผลผลิต / ผลลัพธที่ไดจากการดําเนินการ 

 1. จัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการจดักิจกรรมตางๆ ไวบนเว็บไซตการจัดการความรู  

2. จัดทําแบบประเมินเว็บไซตการจัดการความรู เพื่อใหบุคลากรไดใชในการประเมินผลเว็บไซตดวย ซึ่งมีผูตอบ

แบบประเมิน   คน ผลการประเมินพบวาผูใชบรกิารมคีวามพึงพอใจเว็บไซตอยูในระดับดี  

 

3) การบรรลุเปาหมายของตัวชี้วัดของโครงการ/กิจกรรม (ระบุทายตัวช้ีวัดความสําเร็จของโครงการ /กิจกรรม  

    แตละตัววา บรรลุ หรือ ไมบรรลุเปาหมาย) 

 1. คณะฯ มีฐานขอมูลตาง ๆ และกระดานขาวในเรื่องของคลังความรูบนเว็บไซตของคณะฯ (บรรลุเปาหมาย) 

2. รอยละ 80 ของผูที่เขารวมกิจกรรมมีความพึงพอใจในการเขารวมกิจกรรมอยูในระดับมากถึงมากที่สดุ (ไมบรรลุ

เปาหมาย) 

 
4) การบรรลุตามตัวชี้วัดความสําเร็จของยทุธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร ขอใด  
 -  
5) งบประมาณที่ใช  

รวมอยูในงบดําเนินการของคณะฯ หมวดคาใชสอย 
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6) จุดเดน และโอกาสพัฒนา 
การจัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการจดักิจกรรมตางๆ ไวบนเว็บไซตการจัดการความรู ทําใหบุคลากรสามารถ

เขาถึงองคความรูไดอยางสะดวกและรวดเร็วขึ้น 

 
7) ปญหา / อุปสรรค  (5 ดาน)  
        1. นโยบาย         1.1 นโยบายของหนวยงาน          1.2 การบริหารงานของโครงการ  

        2. งบประมาณและปจจัยเกื้อหนุนอื่นๆ     

        3. บุคลากร 

        4. กลุมเปาหมาย               

        5. อ่ืนๆ 

     ระบุรายละเอียด :  ไมมี  

 
8)  แนวทางการปรับปรุงการดําเนินงาน     - 

 

9)  ประสิทธิภาพ และความคุมคาของโครงการ/งาน 
     ผลลัพธที่ไดจากโครงการ คุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          เนื่องจาก การจัดทําสรุปองคความรูที่ไดจากการจดักิจกรรมตางๆ ไวบนเว็บไซตการจัดการความรู ใชบุคลากร

ภายในคณะฯ เปนผูดําเนินการเอง ทําใหไมตองเสียคาใชจายในการจัดจางบคุคลภายนอก  

 

     ผลลัพธที่ไดจากโครงการ  ไมคุมคากับงบประมาณ บุคลากร และระยะเวลาดําเนินการ  

          ระบุเหตุผล ....................................................................................................................... 

 
10)  ขอเสนอแนะ      -  


