แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมการบูรณาการจัดการความรูก้ ับการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ
ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. เพื่อบูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ
2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
ได้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียนในกิจกรรมบูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงานตามภารกิจต่างๆ ของคณะฯ
ลําดับ
กิจกรรม
1 การกําหนดประเด็นความรู้
และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้
2 กําหนดบุคลากร
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา
ความรู้และทักษะ
3 การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
เผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

วิธีการสู่ความสําเร็จ
- สํานักงานกําหนดประเด็นและ
เป้าหมายการจัดการความรู้ในงาน
ประจํา
- บุคลากรสายสนับสนุน

- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในเรื่อง
“เรื่องเล่าเร้าพลัง: การจัดการความรู้
ในงานประจํา” เพื่อแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์ในเรื่องของการนํา
กระบวนการของการจัดการความรู้
มาประยุกต์ใช้ในงานประจํา
- บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการความรู้ในงาน
ประจํา และถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้
จากการเข้าร่วมกิจกรรม 2 เดือน/
ครั้ง/งาน

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
- สํานักงานมีการบูรณาการ
จัดการความรู้กับงานประจํา
อย่างน้อย 5 งาน
ต.ค. 54-ก.ย. 55 - บุคลากรสายสนับสนุนเข้าร่วม
ในกิจกรรมอย่างน้อย 3-5 คน/
งาน
พ.ย. 54-ก.ย. 55 - บุคลากรสายสนับสนุนมีความ
พึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรม
“เรื่องเล่าเร้าพลัง: การจัดการ
ความรู้ในงานประจํา” อยู่ใน
ระดับดี ไม่น้อยกว่าร้อยละ 80
- ได้องค์ความรู้จากการ
ถอดบทเรียนอย่างน้อย 5 เรื่อง

เป้าหมาย
บูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจต่างๆ ของสํานักงาน

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

บูรณาการจัดการความรู้กับการดําเนินงาน
ตามพันธกิจต่างๆ ของสํานักงาน

คณะกรรมการฯ

ถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการบูรณาการ
จัดการความรู้กับการดําเนินงานตามพันธกิจ
ต่างๆ ของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบโดย
เผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)
5 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการสู่ความสําเร็จ
จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้
ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
พ.ย. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/
ความรู้ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์

เป้าหมาย
รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้
ของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

นําความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

พ.ย. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงานอย่างน้อย
1 เรื่อง

เผยแพร่องค์ความรู้ของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
2. เพื่อถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
3. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
ได้องค์ความรู้จากการถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุราชการ
ลําดับ
กิจกรรม
1 การกําหนดประเด็นความรู้และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
2

กําหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมาย
ที่จะพัฒนาความรู้และทักษะ

วิธีการสู่ความสําเร็จ
- ประชุมคณะกรรมการฯ เพื่อ
กําหนดประเด็นการถอดบทเรียน/
ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ
- ผู้เกษียณอายุราชการปีงบประมาณ
2555
1. รศ.ฉวีวรรณ โพธิ์ศรี
2. รศ.สิริรัตน์ ฉัตรชัยสุชา
3.รศ.สุธีรา ฮุ่นตระกูล
4.รศ.สุวิมล กิมปี
5.รศ.สุคนธ์ ไข่แก้ว
6. ผศ.ธิติมา จําปีรัตน์
7. รศ.กันยา ออประเสริฐ (ต่ออายุ)
8. รศ.ศิริวรรณ์ สันทัด (ต่ออายุ)

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
ได้ประเด็นการถอดบทเรียน
อย่างน้อย 2 เรื่อง

เป้าหมาย
สร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอดความรู้
ของผู้เกษียณอายุราชการ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

ผู้เกษียณอายุราชการเข้าร่วม
ในกิจกรรมอย่างน้อย 2 คน

สร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอดความรู้
ของผู้เกษียณอายุราชการ

คณะกรรมการฯ จาก
ภาควิชา ;
- รากฐาน
- รากฐาน
- สาธารณสุข
- ศัลย์
- สูติ
- สูติ
- ศัลย์
- สูติ

ลําดับ
กิจกรรม
3 การแบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

4

5

การรวบรวมความรู้และจัดเก็บ
อย่างเป็นระบบโดยเผยแพร่
ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร
(Explicit Knowledge)
การนําความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการสู่ความสําเร็จ
- จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในระดับ
คณะฯ เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการ
ได้ถ่ายทอดความรู้
- ถอดบทเรียน/ความรู้
ของผู้เกษียณอายุราชการ
- จัดเวทีกิจกรรมในระดับภาควิชา
เพื่อให้ผู้เกษียณอายุราชการได้
ถ่ายทอดความรู้
- ถอดบทเรียน/ความรู้
ของผู้เกษียณอายุราชการ

ระยะเวลา
ธ.ค. 54-ก.ย. 55

- จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้
ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

- นําความรู้ที่ได้จากผู้เกษียณอายุ
ราชการไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

ธ.ค. 54-ก.ย. 55

ตัวชี้วัด
- มีการจัดเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง
- ได้องค์ความรู้จากการ
ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุ
ราชการอย่างน้อย 1 เรื่อง
- ได้องค์ความรู้จากการ
ถ่ายทอดความรู้ผู้เกษียณอายุ
ราชการอย่างน้อย 2 เรื่อง
- ได้ Explicit Knowledge
อาทิเช่น คู่มือการสอนต่างๆ ,
สื่อการเรียนอิเล็กทรอนิกส์
อย่างน้อย 2 เรื่อง
- มีการจัดเก็บสรุปถอด
บทเรียน/ความรู้ที่ได้ไว้
บนเว็บไซต์

เป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอดความรู้ คณะกรรมการฯ
ของผู้เกษียณอายุราชการ
- ถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด
ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ

รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้
ของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

- มีการนําความรู้ที่ได้จาก
ผู้เกษียณอายุราชการไปใช้
ในการปฏิบัติงานอย่างน้อย
2 เรื่อง

เผยแพร่องค์ความรู้ของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

- สร้างวัฒนธรรมองค์กรการถ่ายทอดความรู้ คณะกรรมการฯ จาก
ภาควิชา
ของผู้เกษียณอายุราชการ
- ถอดบทเรียน/ความรู้ที่ได้จากการถ่ายทอด
ความรู้ของผู้เกษียณอายุราชการ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมสร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. เพื่อสร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
2. เพื่อสร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชาและสํานักงานต่างๆ ของคณะพยาบาลศาสตร์
3. เพื่อสร้างวัฒนธรรมองค์กรของการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
4. เพื่อรวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้ของคณะพยาบาลศาสตร์
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
ได้องค์ความรู้จากการถอดบทเรียน/ความรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสําเร็จ
1 การกําหนดประเด็นความรู้ - จัดตั้งกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของ
ภาควิชาและสํานักงาน อย่างน้อย
และเป้าหมายของการ
จัดการความรู้
5 กลุ่ม
- กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติกําหนด
ประเด็นและเป้าหมายการจัดการ
ความรู้ของกลุ่ม
2 กําหนดบุคลากร
- อาจารย์
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา - บุคลากรสายสนับสนุน
ความรู้และทักษะ
3

การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

- จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของ
ภาควิชาและสํานักงาน
- ถอดบทเรียน/ความรู้จากการ
จัดกิจกรรม

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
- มีกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติของ
ภาควิชาและสํานักงาน อย่าง
น้อย 5 กลุ่ม
- ได้ประเด็นและเป้าหมายการ
จัดการความรู้อย่างน้อย 5
เรื่อง
ต.ค. 54-ก.ย. 55 อาจารย์จากแต่ละภาควิชา/
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม
ในกิจกรรมอย่างน้อย
5 คน/กิจกรรม
ต.ค. 54-ก.ย. 55 ได้องค์ความรู้จากการถอด
บทเรียนอย่างน้อย 5 เรื่อง

เป้าหมาย
สร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชา
และสํานักงานของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

สร้างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติในระดับภาควิชา
และสํานักงานของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

- สร้างองค์ความรู้จากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ
ในระดับภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ
- สร้างวัฒนธรรมองค์กรของการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ระหว่างกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ

คณะกรรมการฯ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
5 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการสู่ความสําเร็จ
จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้
ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้
ความรู้ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์
ของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ
งานเทคโนโลยีสารสนเทศ

นําความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน อย่างน้อย
1 เรื่อง

คณะกรรมการฯ

เผยแพร่องค์ความรู้ของคณะฯ

แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กิจกรรมการอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
ชื่อหน่วยงาน : คณะพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
เป้าหมาย KM (Desired State) : 1. เพื่อให้บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการเป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator)
2. เพื่อพัฒนาทักษะการเป็นการเป็นผู้อํานวยความสะดวกของบุคลากรในการดําเนินกิจกรรมด้านการจัดการความรู้
หน่วยที่วัดผลได้เป็นรูปธรรม :
บุคลากรมีความพึงพอใจในการเข้าร่วมอบรมเชิงปฏิบัติการ KM Facilitator
ลําดับ
กิจกรรม
วิธีการสู่ความสําเร็จ
1 การกําหนดประเด็นความรู้ - จัดตั้งกลุ่ม KM Facilitator ของ
ภาควิชาและสํานักงานอย่างน้อย 2
และเป้าหมายของการ
กลุม่
จัดการความรู้
- กลุ่ม KM Facilitator กําหนด
ประเด็นและเป้าหมายของการเป็น
KM Facilitator
2 กําหนดบุคลากร
- อาจารย์
กลุ่มเป้าหมายที่จะพัฒนา - บุคลากรสายสนับสนุน
ความรู้และทักษะ
3

การแบ่งปันและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้
และเผยแพร่ไปสู่บุคลากร
กลุ่มเป้าหมาย

- จัดอบรมเชิงปฏิบัติการ KM
Facilitator ให้กับบุคลากรคณะ
พยาบาลศาสตร์ จํานวน 2 รุ่น
รุ่นที่ 1 จัดให้กับบุคลากร
สายสนับสนุน
รุ่นที่ 2 จัดให้กับบุคลากร
สายวิชาการ

ระยะเวลา
ต.ค.-พ.ย. 54

ตัวชี้วัด
- มีกลุ่ม KM Facilitator ของ
ภาควิชาและสํานักงาน อย่าง
น้อย 2 กลุ่ม
- ได้ประเด็นและเป้าหมายการ
เป็น KM Facilitator อย่าง
น้อย 2 เรื่อง
ต.ค. 54-ก.ย. 55 อาจารย์จากแต่ละภาควิชา/
บุคลากรสายสนับสนุน เข้าร่วม
ในกิจกรรมอย่างน้อย
40 คน/กิจกรรม
ต.ค. 54-ก.ย. 55 บุคลากรมีความพึงพอใจใน
การเข้าร่วมอบรมเชิง
ปฏิบัติการ KM Facilitator
อยู่ในระดับดีไม่น้อยกว่า
ร้อยละ 80

เป้าหมาย
สร้างกลุ่ม KM Facilitator ในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

สร้างกลุ่ม KM Facilitator ในระดับ
ภาควิชาและสํานักงานของคณะฯ

คณะกรรมการฯ

- บุคลากรมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการ
เป็นผู้อํานวยความสะดวก (Facilitator)
- พัฒนาทักษะการเป็นการเป็นผู้อํานวย
ความสะดวกของบุคลากรในการดําเนิน
กิจกรรมด้านการจัดการความรู้

คณะกรรมการฯ

ลําดับ
กิจกรรม
4 การรวบรวมความรู้และ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
โดยเผยแพร่ออกมาเป็น
ลายลักษณ์อักษร (Explicit
Knowledge)
5 การนําความรู้ที่ได้จากการ
จัดการความรู้มาปรับใช้
ในการปฏิบัติงานจริง

วิธีการสู่ความสําเร็จ
จัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ความรู้
ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์ เพื่อเผยแพร่
องค์ความรู้

ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการจัดเก็บสรุปถอดบทเรียน/ รวบรวม จัดเก็บ และเผยแพร่องค์ความรู้
ความรู้ที่ได้ไว้บนเว็บไซต์
ของคณะฯ

ผู้รับผิดชอบ
คณะกรรมการฯ

นําความรู้ที่ได้จากการถอดบทเรียน
ไปใช้ในการปฏิบัติงานจริง

ต.ค. 54-ก.ย. 55 มีการนําความรู้ที่ได้ไปใช้ใน
การปฏิบัติงาน อย่างน้อย
1 กลุ่ม

คณะกรรมการฯ

เผยแพร่องค์ความรู้ของคณะฯ

