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แผนปฏิบัติการการจัดการความรู้ ปีงบประมาณ 2562 (1 ต.ค. 2561 - 30 ก.ย. 2562) 
 
1. ชื่อหน่วยงาน :  สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 
2. ประเด็นความรู้ด้านการผลิตบัณฑิต  : แนวปฏิบัติในการก ากับติดตามนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษาให้จบตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
    ประเด็นความรู้ด้านการวิจัย : แนวทางการเผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติ 
3. สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนามหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช และแผนยุทธศาสตร์ของสาขาวิชา  ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2561-2565)  
    พันธกิจที่ 1 การพัฒนาการเรียนการสอนทางไกลเพ่ือยกระดับคุณภาพการศึกษาและและมุ่งผลิตบัณฑิตและผู้เรียนให้มีคุณภาพสู่สังคม 
     พันธกิจที ่2 วิจัย เพ่ือสร้างและพัฒนาองค์ความรู้ บูรณาการสู่การสร้างสรรค์นวัตกรรม และสนับสนุนการเรียนการสอนทางไกล 
4. เป้าประสงค์ตามยุทธศาสตร์ KM : บูรณาการการจัดการความรู้ในพันธกิจด้านการวิจัย โดยด าเนินงานอย่างเป็นระบบเพื่อค้นหาเทคนิคการรวบรวมข้อมูลเชิงคุณภาพ
จากความรู้ทั้งที่มีอยู่ในตัวบุคคล ทักษะของผู้มีประสบการณ์ตรงและแหล่งเรียนรู้อ่ืนๆ ตามประเด็นความรู้และเผยแพร่ออกมาเป็นลายลักษณ์อักษรและน ามาปรับใช้ในการ
ปฏิบัติงานจริง    
5. เป้าหมายการจัดการความรู้ของสาขาวิชา  
   5.1 เพ่ือให้มีระบบการก ากับติดตามการท าวิทยานิพนธ์ของนักศึกษาอย่างชัดเจน และนักศึกษาระดับบัณฑิตศึกษา แขนงวิชาการพยาบาลเวชปฏิบัติ
ชุมชน และแขนงวิชาการบริหารทางการพยาบาลด าเนินการวิจัยอย่างต่อเนื่อง และส าเร็จการศึกษาตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 
                     5.2 เพ่ือส่งเสริมให้คณาจารย์ในสาขาวิชาเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ โดยการน าเสนอปากเปล่า หรือเป็นบทความลงในวารสารวิชาชีพในระดับนานาชาติ  
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ล าดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

1. ก าหนดประเด็นความรู้ และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้
ครอบคลุมพันธกิจด้านการผลิต
บัณฑิตและด้านการวิจัย  

คณาจารย์ในสาขาวิชา 
พยาบาลศาสตร์ 

-คณาจารย์ในสาขาวิชามีส่วนร่วมในการระบุประเด็น
ความรู้ด้านการผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยร้อยละ 80 
-ได้ประเด็นความรู้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งด้านการ
ผลิตบัณฑิตและการวิจัย 

ธ.ค. 61 คณะท างาน
จัดการความรู้ 

2 ก าหนดบุคลากรกลุ่มเป้าหมายที่จะ 
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ความรู้และทักษะ
ตามประเด็นความรู้ที่ก าหนด 
 

- ด้านการผลิตบัณฑิต 
คณาจารย์ในสาขาวิชา 
- ด้านการวิจัย คณาจารย์ใน
สาขาวิชาและผู้สนใจ  

-ด้านการผลิตบัณฑิตมีคณาจารย์ในสาขาวิชาฯเข้าร่วม
กิจกรรมร้อยละ 80   
-ด้านการวิจัย คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ และผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมร้อยละ 80 

ธ.ค. 61 คณะท างาน
จัดการความรู้ 

3 จัดกิจกรรม แบ่งปันและแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ ตามประเด็นที่ก าหนด และ
เผยแพร่สู่บุคลากรกลุ่มเป้าหมาย  
 

คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ
อย่างน้อย  10 คน 
- ด้านการวิจัย คณาจารย์ใน
สาขาวิชาฯ และผู้สนใจเข้า
ร่วมกิจกรรมอย่างน้อย  18 
คน 

-จัดกิจกรรมด้านผลิตบัณฑิตและด้านการวิจัยไม่น้อย
กว่า 1 ครั้ง  
-ผู้ร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้มีความพึงพอใจในการเข้าร่วม
กิจกรรมไม่น้อยกว่าร้อยละ 80  (M > 3.50) 

 คณะท างาน
จัดการความรู้ 

 4 รวบรวมความรู้ที่ได้จากการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั้งจาก
ประสบการณ์ของผู้เชี่ยวชาญและ
จากแหล่งความรู้อ่ืนๆ มาพัฒนาและ

    -ไดอ้งค์ความรู้จากการถอดบทเรียนด้านการผลิตบัณฑิต
และด้านการวิจัยเป็นเอกสารด้านละ 1 ฉบับ 
-มีแนวปฏิบัติการก ากับติดตามนักศึกษาระดับปริญญา
โทให้จบตามก าหนดเวลาของหลักสูตร 

 คณะท างาน
จัดการความรู้ 



3 

 

ล าดับ กิจกรรม กลุ่มเป้าหมาย ตัวช้ีวัด/ค่าเป้าหมาย ระยะเวลา ผู้รับผิดชอบ 

จัดท าเป็นเอกสารให้มีเนื้อหาที่
สมบูรณ์เพื่อเผยแพร่ออกมาเป็นลาย
ลักษณ์อักษร และจัดเก็บอย่างเป็น
ระบบ และเข้าถึงได้ง่าย  

-มีแบบบฟอร์มรายงานการก ากับติดตามนักศึกษา 
-มีการจัดเก็บอย่างเป็นระบบและเผยแพร่บนเว็บไซต์ 
KM ข อ งส าข าวิ ช า ฯ  แ ล ะแ จ ก เป็ น เอ ก ส ารแ ก่
กลุ่มเป้าหมาย 

5 การน าความรู้ที่ได้จากการจัดการ
ความรู้มาปรับใช้ในการปฏิบัติจริง 
 

- คณาจารย์ในสาขาวิชา
พยาบาลศาสตร์ 
 

ด้านการผลิตบัณฑิต : 1) คณาจารย์ในสาขาวิชาฯน า
แนวปฏิบัติปฏิบัติไปใช้ในการก ากับติดตามนักศึกษา
ระดับปริญญาโท เพ่ือให้จบตามก าหนดเวลาของ
หลักสูตร และมีการรายงานผลแก่คณะกรรมการบริหาร
หลักสูตรและคณะกรรมการบัณฑิตสาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ทุกภาคการศึกษา  2) นักศึกษาแขนงวิชาการ
พยาบาลเวชปฏิบัติชุมชนและแขนงวิชาการบริหาร
ทางการพยาบาลมีความก้าวหน้าในการด าเนินการวิจัย
รอ้ยละ 70 
ด้านการวิจัย : คณาจารย์ในสาขาวิชาฯ น าแนวทางการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการในระดับนานาชาติไปใช้ในการ
เผยแพร่ผลงานวิชาการอย่างน้อย 1 ผลงาน 

 
 
ทุกภาค
การศึกษา 

-อาจารย์ที่ปรึกษา 
วิทยานิพนธ์ 
-คณาจารย์ใน
สาขาวิชาพยาบาล
ศาสตร์ 

 



แผนการด าเนนิงานของคณะท างานจัดการความรู้ ประจ าปี 2562 
สาขาวิชาพยาบาลศาสตร์ มหาวิทยาลัยสุโขทัยธรรมาธิราช 

 

กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย. 
62 

1. ขั้นวางแผน (Plan) 
   1.1 ประชุมคณะท ำงำนฯ เพือ่น ำผลกำร
ประเมินกำรด ำเนนิกำรในปีที่ผำ่นมำปรบัปรุง
กำรด ำเนินกำรในครั้งนี ้
   1.2 คณำจำรย์ในสำขำวชิำฯร่วมกันระบุ
ประเด็นควำมรู้  เปำ้หมำย และกลุ่มเป้ำหมำย 
   1.3 คณะท ำงำนฯเสนอประเด็นควำมรู้ต่อ
คณะกรรมกำรประจ ำสำขำวชิำพยำบำลศำสตร์
เพื่อขอควำมเห็นชอบ 
   1.4 น ำเสนอประเด็นควำมรู้ที่ผ่ำนควำม
เห็นชอบต่อศูนย์ประกันคุณภำพภำยในของมสธ.
เพื่อท ำกำรวิพำกษ์โดย คณะกรรมกำรจัดกำร
ควำมรู้ของมหำวิทยำลัย 
    1.5 ประชุมคณะท ำงำนเพื่อวำงแผน
ด ำเนินกำร 
    1.6 ประสำนงำนผู้ที่เก่ียวข้อง 

            

2. ขั้นด าเนินการ (Do) 
    2.1 ด ำเนินกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้ำน
ผลิตบัณฑิตเร่ือง “แนวปฏิบัติในกำรก ำกับ
ติดตำมนักศึกษำระดับปริญญำโท เพื่อให้จบตำม
ก ำหนดเวลำของหลักสูตร”  
    2.2 ด ำเนินกิจกรรมแลกเปลีย่นเรียนรู้ด้ำน
วิจัยเรื่อง “แนวทำงกำรเผยแพรผ่ลงำนวชิำกำร
ในระดับนำนำชำติ” 
    2.3 สรุปถอดบทเรียน และเผยแพร่บน
เว็บไซต ์KM ของสำขำวชิำ 
    2.4 น ำองค์ควำมรู้ทีไ่ดไ้ปใชกำรปฏิบัติงำน  

            



กิจกรรม 
ระยะเวลาด าเนินการ 

ต.ค. 
61 

พ.ย. 
61 

ธ.ค. 
61 

ม.ค. 
62 

ก.พ. 
62 

มี.ค. 
62 

เม.ย. 
62 

พ.ค. 
62 

มิ.ย. 
62 

ก.ค.
62 

ส.ค.
62 

ก.ย. 
62 

3. ขั้นสรุปและประเมินผล (Check) 
    3.1 ประชุมคณะท ำงำนเพื่อสรุปผลกำรจัด
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปัญหำ อุปสรรค 
และน ำเสนอคณะกรรมกำรประจ ำสำขำ 
    3.2 ประเมินผลกำรด ำเนนิงำนของ
คณะท ำงำนรอบ  6 เดือน และรอบ 12 เดือน  
    3.3 จัดท ำรำยงำนและน ำเสนอศูนย์ประกัน
คุณภำพภำยในของมหำวิทยำลยัตำมวันเวลำที่
ก ำหนด 

            

4. ขั้นปรับปรุงตามผลการประเมิน (Act) 
   4.1 ประชุมคณะท ำงำนวำงแผนน ำผลกำร
ประเมินไปปรับปรุงแก้ไขในปีตอ่ไป 

            

 


