
แผนการจัดการความรู 
คณะพยาบาลศาสตร   มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 

ปการศึกษา 2552 
1. บทสรุปผูบริหาร 

จากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 มาตรา 11 ซ่ึงมี
สาระสําคัญ คือ สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรูอยาง
สม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนํามาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว และเหมาะสมตอสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู
ความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากรใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการ
เรียนรูรวมกันเพื่อใหการปฏบิัติราชการของหนวยงาน เปนไปตามหลกัเกณฑและมวีิธีการบริหารที่ดี จึงไดนําการ
จัดการความรู (Knowledge Management) ซ่ึงเปนระบบการจัดการความรูเพื่อพัฒนาบุคลากรใหสามารถนําไป
ปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรม ซ่ึงการดําเนินงานดงักลาวใหสําเร็จลุลวงและมีประสิทธิภาพคณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ  ไดจัดวางระบบการจดัการความรูและแผนการดําเนนิงาน ไวดังนี ้

1.1 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM และ CKO (Chief Knowledge Officer) พรอมรายละเอียดหนาท่ีและ
ความรับผดิชอบ 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยเหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546มาตรา 11 
กําหนดใหสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูใหแกบุคลากรในสวนราชการ เพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการ
เรียนรูอยางสม่ําเสมอ โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลความรูในดานตาง ๆ เพื่อนาํมาประยุกตใชใน
การปฏิบัติราชการไดอยางถกูตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรู 
ความสามารถ สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคตขิองขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและ
มีการเรียนรูรวมกันเพื่อใหการจัดการทําระบบการจัดการความรูดําเนนิไปอยางมีประสิทธิภาพ คณะพยาบาลศาสตร 
มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ จึงแตงตั้งทมีงาน Knowledge Management (KM) และ Chief Knowledge Officer 
(CKO)  ดังตอไปนี ้

1. คณบดีคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ (รศ.ศศิธร วรรณพงษ) เปน CKO 
หนาท่ี 

1.1 กํากับดแูลการจัดทําแผนการจัดการความรู 
1.2 ทบทวนและอนุมัติแผนการจัดการความรูทุกขั้นตอน 

2.  รองคณบดฝีายประกันคณุภาพการศึกษา    เปน หัวหนา KM Team 
3.  รองคณบดฝีายบริหาร       เปน KM Team 
4.  รองคณบดฝีายวิชาการ      เปน KM Team 
5.  รองคณบดฝีายพัฒนาศักยภาพนิสิต    เปน KM Team 
6.  หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลผูใหญ    เปน KM Team 
7.  หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลเด็ก    เปน KM Team 
8.  หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลชุมชน    เปน KM Team 



9.  หัวหนาสาขาวิชาสุขภาพจิต และการพยาบาลจิตเวชศาสตร เปน KM Team 
10. หัวหนาสาขาวิชาการพยาบาลมารดา ทารกและการผดุงครรภ เปน KM Team 
11.  หัวหนาสาํนักเสริมศึกษาและสาธิตทางการพยาบาล  เปน KM Team 
12.  ผูชวยคณบดีฝายวิชาการ     เปน KM Team 
13.  ผูชวยคณบดีฝายประกนัคุณภาพการศึกษา   เปน เลขานุการ KM Team  
 
หนาท่ีของหัวหนา KM Team และ KM Team มีหนาท่ีและความรับผิดชอบ ดังนี ้

1.1 จัดทําแผนการจัดการความรูตามขั้นตอน 
1.2 เปนวิทยากรใหความรูการจัดทําขอเสนอการเปลี่ยนแปลง (Blueprint for change) 
1.3 ภารกิจอื่นตามที่ CKO มอบหมาย 

 
1.2 ขอบเขต KM (KM Focus Area) 

� ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่สนับสนุนประเดน็ยุทธศาสตรทั้งหมดประกอบดวย 
1. การจัดการความรูดานการประกันคุณภาพการศึกษา 
2. การจัดการความรูดานการวิจัย 
3. การจัดการความรูดานการจัดการเรียนการสอน 

 
ขอบเขต KM (KM Focus Area) ที่จะเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 

(ไดคะแนนสูงสุด) คือ การจดัการความรูดานการจัดการเรียนการสอน 
 

1.3 เปาหมาย KM (Desired State) 
� เปาหมาย KM (Desired State) ทั้งหมด ที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดาํเนนิการใหแลวเสร็จ 

ภายในงบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 ประกอบดวย 
1. มีการรวบรวมขอมูลและเอกสารเกี่ยวกบัการจัดการเรยีนการสอนใหเปนหมวดหมู เปนระบบ และเขาใจ

งาย 
2. มีการจัดทําฐานขอมูลเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอน 

 
เปาหมาย KM (Desired State) เพยีงเปาหมายเดยีว ที่ทีมงานจะเลือกดาํเนนิการใหแลวเสร็จภายใน

งบประมาณประจําป พ.ศ. 2553 คือ มีการรวบขอมูลและเอกสารเกี่ยวกับการจัดการเรียนการสอนใหเปนหมวดหมู 
เปนระบบ และเขาใจงาย 
 
 
 
 



1.4 ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 
ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) เพื่อใหดําเนนิการจัดการความรูตามเปาหมาย KMที่เลือกทํา 

สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร คือ 
1.  มีการกําหนดความรูและแหลงความรู 
2.  บุคลากรในคณะใหความรวมมือและเสียสละ 
3. ผูบริหารใหการสนับสนุน 
4. มีงบประมาณสนับสนุนในการดําเนินงาน 

 
วิสัยทัศน  

คณะพยาบาลศาสตร มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวิโรฒ จะเปนองคกรที่มวีัฒนธรรมแหงการเรียนรูรวมกัน 
และเปนทีพ่ึ่งทางวิชาการแกประชาคมมหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ 
 
วัตถุประสงค  

ดําเนินการตามแผนยุทธศาสตรคณะพยาบาลศาสตร มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ปงบประมาณ  2552-
2556 
 
คํานิยาม  

การจัดการความรู (Knowledge Management) หมายถึง ความสามารถในการจัดการความรู ประกอบดวย
การสรางความรู การประมวลการแลกเปลี่ยน และการสนับสนุนกระบวนการเรยีนรู และสรางนวัตกรรมใหมให
เกิดขึ้นในหนวยงาน 

องคการเรียนรู (Learning Organization) หมายถึง องคกรที่บุคลากรเพิ่มพูนความสามารถอยางตอเนือ่ง เพื่อ
สรางผลงานตามที่ตองการ มีการปรับปรุง เปล่ียนแปลงองคกร อยางตอเนื่องเปนกระบวนการเชิงประสบการณ 
สงเสริมรูปแบบการคิดของการเรียนรูรวมกนั และเสริมสรางวัฒนธรรม การคิดอยางเปนระบบ เพื่อชวยปรับเปลี่ยน
พฤติกรรมองคกร 
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1.บุคลากรคณะพยาบาล
ศาสตร  มีวัฒนธรรมใน
การเรียนรูรวมกันอยางมี
คุณภาพ 

1.1 สงเสริมใหบุคลากร
พัฒนาทักษะในการเรียนรู
สรางองคความรูและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูรวมกัน
ทั้งภายในและภายนอก
องคกร 

1.1.1 สงบุคลากรเขารับ
การอบรม/สัมมนา เร่ือง
การจัดการความรู  

1. สงบุคลากรเขาอบรม/
สัมมนา/ศึกษาดูงานเรื่อง
การจัดการความรู ที่
มหาวิทยาลัยจดัขึ้น 

  1.1.2 มีการเผยแพรความรู
เร่ืองการจัดการ ความรู 
 

2. ผูเขาอบรม/สัมมนา/
ศึกษาดูงาน เผยแพรความรู 
เร่ืองการจัดการความรูใน
ที่ประชุมหนวยงาน 

  1.1.3 มีการถายทอด
ความรูภายในหนวยงาน 

3. เวียนเอกสารความรู/ผล
การประเมินคณุภาพ
ภายในใหแกบคุลากรทุก
คนรับทราบ 
4. เผยแพรความรูจากการ
ไปอบรม/สัมมนาในเรื่อง 
ตางๆในที่ประชุมนวยงาน 
5. มีการทํางานแบบจับคู 
(Job Buddy) 

  1.1.4 มีการจัดตั้งทีมงาน
ในการจดัทํา KM  
ระดับหนวยงาน  

6. จัดตั้ง KM Team ในการ
ขับเคลื่อนการดําเนินงาน
การจัดการความรูของ
หนวยงาน 

2. คณะพยาบาลศาสตร มี
คลังความรูที่หลากหลาย 
ทันสมัย และเปนแหลง
เรียนรูรวมกันทั้ง 
ในระดบัหนวยงาน และ
ระดับมหาวิทยาลัย 

2.1 พัฒนาบุคลากรและ
สามารถสรางองคความรู
จากความเชี่ยวชาญเฉพาะ
สาขาอยางตอเนื่อง 
และสงเสริมใหนําความรู
ไปบริการสังคม 

2.1.1 สงเสริมใหบุคลากร
ศึกษาตอยอดความรูใน
สาขาที่ตนเชี่ยวชาญ 

7. จัดใหบุคลากรที่มี
ความรูความเชีย่วชาญ
เฉพาะทาง ถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูแก
บุคลากรภายในหนวยงาน 
(กิจกรรม Chair to Share) 
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 2.2 มีการจัดคลังความรูใน
หนวยงานใหเปนระบบ 
ทันสมัยและสะดวกตอการ
ใชงาน 

2.2.1 มีการจัดความรูของ
หนวยงานใหเปน 
ระบบทําใหบคุลากร
สามารถเขาถึง 
ความรูไดงาย 

8. รวบรวมรายชื่อแฟม
เอกสารและการจัดเก็บ
ทั้งหมดเพื่อเผยแพร
บุคลากรรับทราบ เพื่อ
ความสะดวกในการ
นํามาใชในการทํางาน 
9. จัดระบบในการเขาถึง
ขอมูลแตละประเภทที่อยู
ในฐานขอมูล/โปรแกรม
การทํางานใหทันสมัย 
10.จัดทําและรวบรวม
หนังสือ/คูมือ/รายงาน/
เอกสารตางๆ ที่เปน
ประโยชนเพื่อใหบุคลากร
ใชคนควาในการฏิบัติงาน 

 2.3 มีการใชเทคโนโลยีให
เอื้อตอการเปนองคกร 
KM/LO 

2.3.1 มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศที่ทันสมัย 
ในจัดเก็บเผยแพรความรู
ของหนวยงาน 

11.มี Server กลางที่ใชเก็บ
รวมรวมขอมลูและคลัง 
ความรูที่ทันสมัยและ
หลากหลาย 

3. คณะพยาบาลศาสตร มี
ระบบสารสนเทศที่ใชใน
การจัดเก็บ และเผยแพร
องคความรู สูภายนอก
องคกร  

3.1 สงเสริมใหบุคลากรทุก
คนมีความสามารถในการ
ใชเทคโนโลยสีารสนเทศ
เพื่อพัฒนา ประสิทธิภาพ
การเรียนรู 

3.1.1 มีการใชเทคโนโลยี
สารสนเทศชวยสนับสนุน
ใหทุกคนในหนวยงาน
สามารถสื่อสารเชื่อมโยง
กันไดอยางทัว่ถึง  

12.ใช Email ในการ
ติดตอส่ือสารระหวาง
บุคคลเพิ่มอีกชองทาง 
 

  3.1.2 เทคโนโลยี
สารสนเทศที่ใชกอใหเกิด  
คลังความรูของหนวยงาน
ที่ทุกคนใน หนวยงาน
สามารถเขาถึงได 

13.พัฒนาขอมูลใน 
Website หนวยงานเพื่อ
เปนแหลงขอมูลแก
บุคลากร 
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   14.ประสานงานกับศูนย

คอมพิวเตอรในการพัฒนา 
โปรแกรม/ฐานขอมูลเพื่อ
เปนแหลงขอมูลแก
บุคลากร 

  3.1.3 หนวยงานมีการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี  
สารสนเทศที่เนนความ
ตองการผูใช  

15.พัฒนาขอมูลใน Web 
site ของหนวยงานเพื่อให
มีความทันสมยัและตรงกับ
ความตองการของบุคลากร 
ทั้งภายในและภายนอก
หนวยงาน 
16.ประสานกบัศูนย
คอมพิวเตอรเพื่อขอความ
รวมมือพัฒนาโปรแกรม/
ฐานขอมูล ใหตรงกับ
ความตองการใชขอมูลของ
หนวยงาน 

4. คณะพยาบาลศาสตร มี
ระบบบริหารจัดการ 
ความรูในองคกรที่มี
ประสิทธิภาพและสามารถ
นําความรูไปบรูณาการเพื่อ
สรางนวัตกรรมแหงการ
เรียนรู 

4.1 สงเสริมใหหนวยงานมี
โครงการ/กิจกรรมการ
พัฒนาระบบบริหารจัดการ
หนวยงาน 

4.1.1 มีแผนปฏิบัติงาน
รายบุคคลที่แสดงถึงการ
นําความรูในตวับุคลากร
ออกเปนความรูของ
หนวยงาน 

17. จัดทําแผนปฏิบัติงาน
รายบุคคล/หนวยงานเปน
ประจําทุกป และมีการ
จัดทําขั้นตอนการทํางาน
ในภาระหนาทีห่ลักเปน
ลายลักษณอักษร 

  4.1.2 มีแผนการจัดการ
ความรูของหนวยงาน  

18. จัดทําแผนการจัดการ
ความรูของหนวยงานโดย
มีแนวทางการดําเนินงาน
และผูรับผิดชอบที่ชัดเจน 
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  4.1.3 มีการติดตามผล

ความสําเร็จของผลงานที่
เกิดขึ้นจากการจัดการ
ความรูในหนวยงาน 

19. ติดตามผลสําเร็จจาก
แผนปฏิบัติงานรายบุคคล/
หนวยงาน ในที่ประชุม
หนวยงานและที่ประชุม
แผนก 

   20. มีการประเมินความพึง
พอใจของบุคลากรใน 
หนวยงานตอการเขารวม
กิจกรรม KM 

 


