
 

 
 
 
 

แผนการจดัการความรู 
แผนระยะยาว  และ แผนปฏิบัติการประจาํป 

เพื่อพัฒนาคณะพยาบาลศาสตร 
 

สูการเปน 
 

องคกรแหงการเรียนรู 
 
 
 



 
บทนาํ 

 
สืบเนื่องจากพระราชพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 

มาตรา 11 กําหนดไววาสวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการเพื่อใหมีลักษณะเปนองคกรแหงการเรียนรู
อยางสม่ําเสมอโดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูใน ดานตางๆเพื่อนํา มาประยุกตใชในการ
ปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณรวมทั้งตองสงเสริมและพัฒนาความรูความสามารถ
สรางวิสัยทัศนและปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน

คณะพยาบาลศาสตรตระหนักในหนาที่ที่จะพัฒนาและนําคณะฯสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู จึงไดจัดทําแผนการ

จัดการความรู (KM Action Plan) นี้ข้ึน  

 
 
                                                                                                   คณะกรรมการจัดการความรู 
                                                                                                        คณะพยาบาลศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



คณะพยาบาลศาสตร   
มหาวิทยาลยัศรีนครินทรวิโรฒ 

 
ปรชัญา 
 ความรูคูคุณธรรม  นําชีวิตสูสังคม 

 
ปณิธาน 
 มุงมัน่ผลิตบัณฑิตทางดานสุขภาพที่มีความรูคูคุณธรรม สรางสรรคงานวิจัย  ใหบริการชุมชน  เพือ่คุณภาพ

ชีวิตของประชาชนอยางยั่งยนื 

 
วิสัยทัศน 
 เปนสถาบันการศึกษาชัน้นาํ ในการผลิตบุคลากรทางดานสุขภาพ  ทีม่ีความรูคูคุณธรรมบนพื้นฐานของการ

วิจัยเพื่อตอบสนองความตองการของสงัคมในระดับชมุชน  ระดับชาติและนานาชาติ 

 
พันธกิจ  

1. ผลิตบัณฑิตทางการพยาบาลในระดับปริญญาตรี  ปริญญาโทที่มีคุณภาพ มีคุณธรรม  สอดคลองกับความ

ตองการของชาติและนานาชาติ 

2. สรางผลงานวจัิย  เพือ่พฒันาองคความรู  คุณภาพการเรยีนการสอน  การบริการพยาบาล  เพิ่มศกัยภาพการ

ดูแลตนเองของประชาชน  และการแกไขปญหาสาธารณสุขของประเทศ 

3. บริการวิชาการทางดานสุขภาพแกประชาชนทัว่ไป  ประชาชนเฉพาะกลุมและบุคลากรในวิชาชพีทางดาน

สุขภาพ  เพื่อพัฒนาคุณภาพชีวิตอยางยั่งยืน 

4. เสริมสรางและทํานุบาํรุงศิลปวัฒนธรรม 

5. พัฒนาระบบการประกันคุณภาพและนาํมาเปนแนวทางในการดําเนินงานของคณะพยาบาลศาสตร 

6. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร  โดยยึดหลักธรรมาภิบาล 

 

 
 



วัตถุประสงค 
1. ผลิตพยาบาลวิชาชพีทีม่ีคุณภาพ เพื่อตอบสนองความตองการของสงัคมในระดับชาติทั้งสังคมเมืองและ

สังคมระดับนานาชาต ิ

2. สรางและเผยแพรผลงานวิจัย เพื่อใหเกิดทัง้องคความรูใหม ในศาสตรทางการพยาบาล และการนาํ

ผลการวิจัยไปใชประโยชนไดจริงและแพรหลาย 

3. ใหบริการวิชาการที่มีคุณภาพใชประโยชนไดจริงแกประชาชน สังคม และบุคลากรในวิชาชีพอยางตอเนื่อง 

4. อนุรักษและฟนฟูศิลปะและวัฒนธรรม จารีตประเพณีอันดีงามของไทย  

5. บริหารจัดการองคกรดวยการพัฒนาสมรรถนะบุคลากร สนับสนนุการบริหารโดยใชหลักธรรมาภบิาล  

เนนการมีสวนรวมของบุคลากรในคณะฯ 

6. มีการดําเนนิการประกันคุณภาพการศึกษา  ควบคูไปกบัการดําเนินภารกิจตางๆ ของคณะพยาบาล

ศาสตร 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 



การดาํเนินการเพื่อนําคณะพยาบาลศาสตรสูองคกรเรยีนรู 
 

เครื่องมอื ในการนําคณะพยาบาลศาสตรสูองคการเรียนรู  คือ  การจัดการความรู 
 

นโยบายการจัดการความรูคณะพยาบาลศาสตร 
 

1. เสริมสรางความรูความเขาใจ และทัศนคติของบุคลากร ใหเหน็ถงึความสาํคัญของการจัดการความรู 
2. สงเสริมสนบัสนุนบุคลากรทุกระดับ  ทุกสวนงานใหมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู  และจัดการความรูของสวนงาน 

3. สนับสนนุใหบุคคลากรทกุสวนงาน เขามีสวนรวมในการแลกเปลี่ยนเรียนรูซ่ึงกันและกัน มีการสราง
เครือขายเพื่อการนาํความรูมาใชในการพฒันางานรวมกันใหเกิดประสิทธิภาพสูงสุด ตอคณะพยาบาลศาสตร  

4. สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู เพื่อใหเกิดองคความรูใหม ๆ ที่เปนทนุทางปญญา สามารถสราง

คุณคาใหกับองคกร โดยการพัฒนาบุคลากรใหเปนบุคคลเรียนรู ที่มีทกัษะและทัศนคติที่ดีในการเรียนรูรวมกนั จน
สามารถยกระดับความรูที่เกิดขึ้นเปนคลังความรู ของคณะพยาบาลศาสตรได 

 
ขอบเขตการจัดการความรู ของคณะพยาบาลศาสตร 
 
 ตามขอมูลขางตน คณะพยาบาลศาสตรมีพันธกิจสําคัญ 4  อยาง  และมีการบรหิารจัดการที่ตองการ
ดําเนนิการอยางมีคุณภาพ  จึงไดพิจารณากําหนดขอบเขตการจัดการความรู  โดยใหความสําคญักบั ความรูที่
สําคัญตอองคกร คือความรูที่จะทาํใหคณะฯดําเนนิพนัธกิจบรรลุตามวัตถุประสงค 
 

จึงกําหนดขอบเขตการจดัการความรูในเร่ืองตอไปนี ้ และวางแผนดําเนนิการใหครบ 
ทกุเรื่องภายใน  5 ป และแตงต้ังคณะกรรมการรบัผิดชอบดําเนินการ ครบทกุเรื่อง ไดแก 

1. การบริหาร 
2. การจัดการเรียนการสอน 
3. การวิจัย 
4. การประกนัคุณภาพการศึกษา 

 
 
 



 
 
 
 
 
 
            
         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
            
 
 

 
 
   
 
 
สําหรบัปการศึกษา  2552 กําหนดเลือกใหมีการดําเนนิการ 2 เร่ือง ไดแก  
1. การจัดการความรูเกี่ยวกับการเรียนการสอน 

2. การจัดการความรูเกี่ยวกับการวิจัย  

และวางแผนการดําเนนิการจัดการความรูประจาํปการศึกษา 2552 ดังนี ้

คณะกรรมการนําสถาบันสูองคการเรยีนรู 
(คณะกรรมการบริหาร:แตงตั้งจากผูบริหารระดับคณะฯ) 

- กําหนดแนวทางดําเนินการ  สนับสนุนเกี่ยวกับความรู   ติดตามผลการดําเนินการ ใหขอเสนอแนะ 

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรูดานการ

บริหาร 
(แลกเปลี่ยนเรียนรูวัน
เดียวกับวันที่ประชุม
คณะกรรมการประจํา)

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรูดานการจัดการ

เรียนการสอน 
(แลกเปลี่ยนเรียนรูวันเดียวกับ

วันที่ประชุม
คณะกรรมการ…… ชวง 

12 00-13 30 น ) 

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรูดานการวิจัย 

(แลกเปลี่ยนเรียนรูวัน
เดียวกับวันที่ประชุม

คณะกรรมการวจิัยฯ ชวง 
12.00-13.30 น.) 

คณะกรรมการดําเนินการ
จัดการความรูดานการประกัน

คุณภาพการศึกษา 
(แลกเปลี่ยนเรียนรูวันเดียวกับ
วันที่ประชุมคณะกรรมการ

ประกันฯ ชวง 12.00-13.30 น.) 

-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
 

-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
 

-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
 

-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
-กลุม  KM ……… 
 



แผนการจัดการความรูบุคลากรในคณะพยาบาลศาสตร   
มหาวทิยาลัยศรีนครนิทรวโิรฒ  องครักษ   

ประจําป 2553 
 

 
 
 

กิจกรรม ป 2553 ป 2554 
พค. มิย. กค. สค. กย. ตค. พย. ธค มค. กพ. มีค. เมย. พค. 

1. ทบทวนและประเมิน
การจัดการความรูของ

คณะฯ 

             

2. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานการจดัการ

ความรู 

             

3. แตงตั้งคณะกรรมการ

การจัดการความรู   
             

4. ดําเนินการแลกเปลีย่น
เรียนรู เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนใหนิสิต 

             

5. ดําเนินการแลกเปลีย่น
เรียนรูเกี่ยวกับการจัดการ

สอนรายวิชาเพือ่สราง

เสริมสุขภาพ 

             

6. ดําเนินการจัดการ
ความรูเกีย่วกับการวิจัย 

             

7. ติดตามและประเมินผล

การดําเนินการจัดการ

ความรู   

             

8. การประเมินผล

แผนการจัดการความรู 
             



แผนปฏบิัติการการจัดการความรู  คณะพยาบาลศาสตร 
โครงการ/กิจกรรม ผูรับผิดชอบ ว ด ป.ดําเนินการ เปาหมาย ตัวชี้วัด 

1. ทบทวนและประเมิน
การจัดการความรูของ

คณะฯ 

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ 
ก.ย.2553 ทราบระดับ 

การจัดการความรูของ

คณะที่ผานมา 

-มีการดําเนินการ

ทบทวน/ประเมินฯใน

คณะกรรมการระดับ

คณะฯ 

2. จัดทําแผนการ
ดําเนินงานการจดัการ

ความรู 

คณะกรรมการประจํา

คณะฯ/คณะกรรมการ

จัดการความรูคณะฯ 

ก.ย.2553 มีแนวทางการจัด

กิจกรรมการจดัการ

ความรูของคณะฯ 

-มีแผนการจดัการ

ความรูของคณะฯ 

3. แตงตั้ง

คณะกรรมการการ

จัดการความรู   

คณบด ี ก.ย.2553 -มีผูรับผดิชอบ

ดําเนินการการจัดการ

ความรู คณะพยาบาล

ศาสตร 

-มีการแตงตั้ง

คณะกรรมการการ

จัดการความรู   

4. ดําเนินการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอนใหนิสิต 

คณะกรรมการ

ดําเนินงานหลกัสูตร

พยาบาลศาสตร

บัณฑิต 

มิ.ย.2553 
ถึง   

พ.ค.2554 

-อาจารยทราบถงึ

วิธีการจัดการเรยีนการ

สอนที่ดีอยาง

หลากหลาย 

-มีการดําเนินการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู 

เกี่ยวกับการจัดการ

เรียนการสอน 

5. ดําเนินการ
แลกเปลี่ยนเรยีนรู

เกี่ยวกับการจัดการ

สอนรายวิชาเพือ่สราง

เสริมสุขภาพ 

คณะกรรมการสราง

เสริมสุขภาพ 
มิ.ย.2553 

ถึง   
พ.ค.2554 

-อาจารยทราบถงึ

วิธีการจัดการเรยีนการ

สอนรายวิชาที่เนนการ

สรางเสริมสุขภาพ 

-มีการดําเนินการ

แลกเปลี่ยนเรยีนรู

เกี่ยวกับการจัดการ

สอนรายวิชาเพือ่สราง

เสริมสุขภาพ 

6. ดําเนินการจัดการ
ความรูเกีย่วกับการ

วิจัย 

คณะกรรมการวจัิย 

คณะพยาบาลศาสตร 

มิ.ย.2553 
ถึง   

พ.ค.2554 

-ไดองคความรูการวิจัย

แตละประเด็นที่มีการ

ดําเนินการในคณะฯ 

-มีการดําเนินการ

จัดการความรูเกีย่วกับ

การวิจัย 

7. ติดตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินการจดัการ

ความรู   

คณะกรรมการจัดการ

ความรู 

ต.ค. 2553 
ม.ค. และ เม.ย. 2554 

ทราบความคืบหนา

การดําเนินการจัดการ

ความรูในคณะฯ 

-มีการตดิตามและ

ประเมินผลการ

ดําเนินการจดัการ

ความรู   

8. ประเมินผลแผนการ

จัดการความรู   
คณะกรรมการประจํา

คณะฯ 
พ.ค. 2554 ทราบผลการ

ดําเนินการตามแผน 
-มีการประเมินผล

แผนการจัดการความรู   
 

 



องคกรแหงการเรียนรู 
 

องคกรแหงการเรียนรู  หมายถึง องคกรที่บุคลากรในทุกระดับ ทั้งปจเจกบุคคลและสวนรวม เพิ่ม

ความสามารถอยางตอเนื่องเพื่อที่จะผลิตผลงานที่ปรารถนา 
องคกรแหงการเรียนรู หมายถึง องคกรที่ผูคนตางขยายขีดความสามารถเพื่อสรางผลงานที่พวกเขาตองการ

ใหเกิดขึ้นในอนาคตและผูคนในองคกรตองการเรียนรูวิธทีี่จะเรียนรูดวยกันอยางตอเนื่องi  
องคกรเรียนรู  เปนองคกรที่มุงเนนและจูงใจใหสมาชิกทุกคนมีความกระตือรือรนที่จะพัฒนาตนเองอยู

ตลอดเวลา เพ่ือศักยภาพของตนเองและขององคกร ทั้งนี้เนื่องจากการเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นอยางรวดเร็วทั้งในดาน

เศรษฐกิจ สังคม การเมือง วัฒนธรรม ภายใตสภาวะที่เกิดการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็ว และยากแกการพยากรณวา

จะเกิดอะไรขึ้น แตละคนจึงตองพัฒนาตนเองใหเปนบุคคลที่เรียนรูอยูตลอดเวลา เพราะความรูที่เคยมีมาในอดีตถูกทา

ทายโดยความรูใหมท่ีเกิดขึ้นตลอดเวลาii 

โดยการจะทาํใหเปนองคกรแหงการเรียนรูไดนัน้ Peter M. Senge กลาววาตองมีวนิัยที่สําคัญ ๕ ประการ iiiคือ 
รูปที่ ๑  

 
  ๑.๑ บุคคลที่รอบรู  (personal  mastery ) Senge กลาวไววาการที่บุคคลเรียนรูไมไดเปนสิ่งประกันวาองคกรจะมี
การเรียนรู แตการเรียนรูขององคกรจะเกิดขึ้นตอตอเมื่อบุคคลมีการเรียนรูเทานั้น ดังนั้นการเรียนรูของปจเจกบุคคลจึง
เปนจุดเร่ิมตนขององคกรแหงการเรียนรู ดังนั้นบุคคลควรไดรับการสงเสริมใหมีการพัฒนาอยูเสมอโดยการพัฒนาควร

เปนไปอยางตอเนื่อง รูปแบบของการเรียนรูจะเนนการเรียนรูในที่ทํางาน (work place learning) หรือการเรียนรูภายใต

กระบวนการทํางาน ( on the job learning) อีกทั้งบุคคลควรทราบถึงความเปนตนเอง ทราบขีดความสามารถและ
วิสัยทัศนแหงตน และควรสามารถจัดการชองวางระหวางวิสัยทัศนของตนเองกับส่ิงที่เกิดขึ้นจริงในองคกร 

บุคคลท่ีรอบรู 
(Personal mastery) 

รูปแบบความคิด 
Mental models 

วิสัยทัศนรวม 
Shared vision 

การเรยีนรูเปนทีม 
Team learning 

ความคิดเปนระบบ 
System thinking 



 ๑.๒ รูปแบบความคิด (mental models) รูปแบบความคิดของบุคคลมีอิทธิพลตอความเปนไปของโลกและแนว
ทางการปฏิบัติของแตละบุคคล อีกทั้งเปนสิ่งที่กําหนดพฤติกรรมการปฏิบัติงาน ดังนั้นจึงควรมีการฝกใหบุคคลมีการ

เรียนรูและเขาใจถึงสิ่งที่บุคคลตองการ (วิสัยทัศนตนเอง) กับส่ิงที่องคกรตองการ (วิสัยทัศนขององคกร) ดังนั้นองคกร
แหงการเรียนรูผูบริหารควรเตรียมรูปแบบการสรางบรรยากาศของการแลกเปลี่ยนแนวความคิดระหวางกันอันทําใหคน

ในองคกรมีแนวความคิดไปในแนวทางเดียวกัน และนําไปสูผลงานที่มีประสิทธิภาพ 

 ๑.๓ วิสัยทัศนรวม (shared vision) จุดมุงหมายขององคกรแหงการเรียนรูคือการผลักดันใหบุคคลในองคกรทุก

คนมีขอสัญญาผูกมัดโดยอาศัยจุดประสงครวมกันบนพ้ืนฐานของการเปนหุนสวนหรือพันธมิตรiv ซ่ึงสิ่งดังกลาวเกิดขึ้น
ไดเนื่องจากการแลกเปลี่ยนแนวความคิดซึ่งกันและกัน ในที่สุดจะนําไปสูความสอดคลองระหวางวิสัยทัศนขององคกร

และวิสัยทัศนของบุคคล (ควรตองสอดคลองกับคุณคาหรือคานิยมที่บุคคลยึดถือ) สงผลใหบุคคลปฏิบัติหนาที่ดวย
ความผูกพันธมิใชเพียงแคการยอมทําตามเทานั้น  

 ๑.๔ การเรียนรูเปนทีม (team learning) ในองคกรแหงการเรียนรูไมควรใหบุคคลใดบุคคลหนึ่งเกงอยูผูเดียวใน

องคกร ควรกอใหเกิดการแลกเปลี่ยนความคิดทั้งในรูปแบบที่เปนทางการและไมเปนทางการ (อาจเปนการพูดคุยกัน 

การอภิปรายรวมกัน) กอใหเกิดเปนความรู ความคิดรวมกัน ภายในองคกร การดําเนินการอาจตั้งเปนทีมเรียนรูเพ่ือ

พิจารณาความเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดลอมภายนอกองคกร รวมทั้งสภาพความเปนไปภายในองคกร เพ่ือนํามา

แลกเปลี่ยนแนวความคิดและนําไปสูขอกําหนดในการปรับปรุงองคกรใหมีประสิทธิภาพ 
        อนึ่ง รูปแบบการบริหารที่สงเสริมใหมีการเรียนรูเปนทีมนั้น ตองอาศัยรูปแบบการติดตอส่ือสารแบบสอง

ทาง (Two way communication) ลักษณะการบริหารตองอาศัยการบริหารงานแบบมีสวนรวม ลักษณะการบริหารงาน

แบบ คําสั่งและควบคุมเปนหลักจะไมสงเสริมใหเกิดการเรียนรูเปนทีมได 

 ๑.๕ ความคิดเปนระบบ (system  thinking) เปนวินัยขอที่สําคัญมาก มีลักษณะคือการพิจารณาองคกรตอง

พิจารณาในรูปแบบองครวมขององคกร ไมควรพิจารณาแตเพียงปจเจกบุคคลเทานั้น มีกรอบแนวความคิดคือ ๑) คิด

เปนกลยุทธ เนนรูปแบบที่สามารถนํามาปฏิบัติจริงได (อาจประยุกตใช SWOT analysis) ๒) คิดทันการณ การคิดควร

ทันตอการเปลี่ยนแปลงสภาพแวดลอมภายนอกที่มีอิทธิพลตอองคกร และสามารถแกไขปญหาไดทันการณ   ๓) 
เล็งเห็นโอกาส การคิดไมเพียงแตการคิดในปญหาเฉพาะหนาเทานั้น แตควรพิจารณาถึงสภาพการณในอนาคต เพื่อ

สามารถกําหนดแนวทางการปฏิบัติเชิงรุกได  (พ.ท.หญิง อโณมา คงตะแบก) 
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