
 

 
 
 

คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัเซนต์หลยุส์ 
 

แผนการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
 
 
 
 



 
คณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัเซนต์หลุยส์ 

แผนการจดัการความรู้ ประจ าปีการศึกษา 2563 
…………………………………………………………. 

                ในปีการศึกษา 2563 สืบเน่ืองจากผลการประเมินคุณภาพ และการตรวจรับรองสถาบนัจากสภาการพยาบาล คณะพยาบาลศาสตร์ท่ียงัตอ้งพฒันาผลงานวชิาการของอาจารย ์การ
จดัการเรียนการสอนในภาวะวกิฤติการระบาดของไวรัสโคโรน่า ( COVID-19)  ท่ีมีการปิดสถานศึกษาและงดการฝึกปฏิบติังาน  การสอบรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพของบณัฑิตใหม่ และ
การบริการวชิาการ   ดงันั้นคณะพยาบาลศาสตร์ จึงตอ้งการแกไ้ขปัญหาดว้ยการจดัการความรู้ท่ีมีอยูม่าจดัท าแผนการด าเนินการจดัการความรู้โดยแบ่งออกเป็น 3 เร่ือง คือ 1) การพฒันานกัวจิยั
รุ่นใหม่ 2)  การฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤติโควดิ 1  3) การบริการวชิาการพฒันาความรู้บณัฑิตใหม่เพ่ือสอบรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ ดงันั้นคณะจึงด าเนินการจดัท า
แผนการจดัการความรู้ดงัต่อไปน้ี  
                KM 1 :  การพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ 
 กลุ่มเป้าหมาย อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  
 เป้าหมาย KM 1  จ านวนงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่โดยอาจารยใ์นสถาบนันั้นๆ อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ อว.ปัจจุบนัสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉล่ีย 3 
ปียอ้นหลงั 
                                    2. ร้อยละ 100 ของอาจารยใ์นคณะ มีผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ใน 5 ปี  

 ช่ืองาน/โครงการ 
1. Chat and Share การท าวจิยัเครือขา่ยตามรอยนกัวจิยัอาวโุสต่างประเทศ 
2. Chat and Share การพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ 

 
KM 2 การฝึกปฏิบัตด้ิวยสถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤต ิCOVID-19 

กลุ่มเป้าหมาย อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

เป้าหมาย  1. จดัการฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลองใหเ้สร็จส้ินตามแผนการเรียนโดยไม่มีผลกระทบต่อการจบของนกัศึกษา 

                 2. มีแนวปฏิบติัการจดัการฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลอง



KM 3   การบริการวชิาการทบทวนความรู้บณัฑติใหม่เพือ่สอบรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพ 
 กลุ่มเป้าหมาย บณัฑิตใหม่ ประจ าปีการศึกษา 2563-2564 
 เป้าหมาย KM :  จ านวนบณัฑิตใหม่สอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผา่น ร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี 
                                     
 ช่ืองาน/โครงการ 

1. Online Tutorial for Nursing License  
 
KM 1 :  การพฒันานักวจิยัรุ่นใหม่ 
 กลุ่มเป้าหมาย อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์  
 เป้าหมาย KM 1  จ านวนงานวิจยัท่ีตีพิมพเ์ผยแพร่โดยอาจารยใ์นสถาบนันั้นๆ อยา่งนอ้ยร้อยละ 30 ตามเกณฑข์องส านกังานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) หรือ อว.ปัจจุบนัสายวิทยาศาสตร์สุขภาพเฉล่ีย 3 
ปียอ้นหลงั 
                                    2. ร้อยละ 100 ของอาจารยใ์นคณะ มีผลงานวิชาการท่ีไดรั้บการตีพิมพ ์อยา่งนอ้ย 1 เร่ือง ใน 5 ปี  

 ช่ืองาน/โครงการ 
1. Chat and Share การท าวจิยัเครือขา่ยตามรอยนกัวจิยัอาวโุสต่างประเทศ 
2. Chat and Share การพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ 

 
ขั้นตอน 

KM 
กจิกรรมของโครงการ ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 

ปัจจยัทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

คน เงนิ ส่ิงของ IT 
การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

1. Chat and Share การท าวจิยั
เครือข่ายตามรอยนกัวจิยัอาวโุส
ต่างประเทศ 
2. Chat and Share การพฒันา
นกัวจิยัรุ่นใหม่ 

คณบดี สค2563-กค.2564 อาจารย์
พยาบาล 

- กระดาน
เสวนา 

ระบบonline
ในchat line 
และน าเขา้
web KM 
คณะ   

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การท่ีจะตีพิมพผ์ลงานวจิยั 

การจดัการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

รวบรวมความรู้และจดัการความรู้ท่ีได้
เป็นหมวดหมู่  

คณบดี/
คณะกรรมการKM 

กพ.- มีค.64 คณะกรรมการ
KM 

- 
 

  เกิดการจดัการความรู้ใหเ้ป็น
ระบบ 



ขั้นตอน 
KM 

กจิกรรมของโครงการ ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 
ปัจจยัทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
คน เงนิ ส่ิงของ IT 

การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

ประชุมกรรมการเพ่ือประมวลและกลั้น
กรองความรู้ท่ีได ้

คณบดี/
คณะกรรมการKM 

มีค-เมย 64 คณะกรรมการ
KM 

-   เกิดการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

การเขา้ถึงความรู้ ประสานIT share ขอ้มูลข้ึนweb ให้ทุกคน
เขา้ถึง 

คณะกรรมการKM เมย.64 เป็นตน้ไป  อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb  

   ทุกคนเขา้ถึงความรู้ท่ี
แลกเปล่ียน 

การแบ่งปัน
ความรู้ 

เผยแพร่ในweb KM ของคณะพยาบาล
ศาสตร์  

คณะกรรมการKM พค.64 อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 

   เกิดการแบ่งปันความรู้ 

การเรียนรู้ - การท าวจิยัเครือข่ายตามรอย
นกัวจิยัอาวโุสต่างประเทศ 
- การพฒันานกัวจิยัรุ่นใหม่ 

อาจารยท์ุกคน และ
ผูเ้ขา้เยีย่มชม 

มิย.64 อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 

   เกิดการเรียนรู้กระบวนการตีพิมพ์
ให้ยอมรับของวารสารต่างๆ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



KM 2 การฝึกปฏิบัตด้ิวยสถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤต ิCOVID-19 

กลุ่มเป้าหมาย อาจารยค์ณะพยาบาลศาสตร์ วทิยาลยัเซนตห์ลุยส์ 

เป้าหมาย  1. จดัการฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลองใหเ้สร็จส้ินตามแผนการเรียนโดยไม่มีผลกระทบต่อการจบของนกัศึกษา 

                 2. มีแนวปฏิบติัการจดัการฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลอง 
ขั้นตอน 

KM 
กจิกรรมของโครงการ ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 

ปัจจยัทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

คน เงนิ ส่ิงของ IT 
การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

- Chat and Share การฝึกปฏิบติัดว้ย
สถานการณ์จ าลองในภาวะวกิฤติ 
COVID-19  
- ประกวดการจดัการเรียนการสอน
โดยใชส้ถานการณ์จ าลอง และการ
สอนออนไลน ์
- เสวนาผลลพัธ์การเรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลองใน
ภาวะวกิฤติ COVID-19 : มุมมอง
ของนกัศึกษาและบณัฑิตใหม่ 
-ประเมินผลลพัธ์การเรียนรู้จากการ
ทวนสอบรายวชิาและการประเมิน
รายวชิาของนกัศึกษา 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /
คณะกรรมการ KM 

ส.ค. 63 -30 ก.ค. 
2564 

อาจารย์
พยาบาล 
นกัศึกษา
ชั้นป 

- กระดาน
เสวนา 
 
 
 
 

ระบบonline
ใน chat line 
และน าเขา้
web KM 
คณะ   
  

เกิดการแลกเปล่ียนเรียนรู้ใน
การฝึกปฏิบติัโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 
 
 
 

การจดัการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

รวบรวมความรู้และจดัการความรู้ท่ีได้
เป็นหมวดหมู่  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ /
คณะกรรมการ KM 

ส.ค.63-30 ก.ค. 
2564 

อาจารย์
พยาบาล 

   เกิดการจดัการความรู้ใหเ้ป็น
ระบบ 



ขั้นตอน 
KM 

กจิกรรมของโครงการ ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 
ปัจจยัทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
คน เงนิ ส่ิงของ IT 

การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

-ประชุมกรรมการเพ่ือประมวลและกลั้น
กรองความรู้ท่ีได ้ 
 

- เสวนาผลลพัธ์การเรียนรู้จากการ
ฝึกปฏิบติัดว้ยสถานการณ์จ าลองใน
ภาวะวกิฤติ COVID-19 : มุมมอง
ของนกัศึกษาและบณัฑิตใหม่ 
 
 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการKM/ 
นกัศึกษาชั้นปีท่ี 2, 
3 และบณัฑิตใหม ่

2  ก.ค. 2564 รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ/ 
คณะกรรมการ
KM/นกัศึกษา
ชั้นปีท่ี 2, 3 
และบณัฑิต
ใหม ่

   เกิดการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

การเขา้ถึงความรู้ ประสานIT share ขอ้มูลข้ึนweb ให้ทุกคน
เขา้ถึง 

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/
คณะกรรมการKM 

ส.ค.63-ก.ค. 2564 อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb  

   ทุกคนเขา้ถึงความรู้ท่ี
แลกเปล่ียน 

การแบ่งปัน
ความรู้ 

เผยแพร่ในweb KM ของคณะพยาบาล
ศาสตร์  

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการ/ 
คณะกรรมการKM 

ส.ค. 63- ก.ค.2564  อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 

   เกิดการแบ่งปันความรู้ 

การเรียนรู้ -กระบวนการจดัฝึกปฏิบติัโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 

อาจารยท์ุกคน และ
ผูเ้ขา้เยีย่มชม 

ส.ค 63 -ก.ค. 2564 อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 

   แนวปฏิบติัการฝึกปฏิบติัโดยใช้
สถานการณ์จ าลอง 

 

 

 

 



KM 3   การบริการวชิาการทบทวนความรู้บณัฑติใหม่เพือ่สอบรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาล                    
 กลุ่มเป้าหมาย บณัฑิตใหม่ปีการศึกษา 2563-2564  
 เป้าหมาย KM  : จ านวนบณัฑิตใหม่สอบข้ึนทะเบียนรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพผา่น ร้อยละ 100 ภายใน 1 ปี 
 ช่ืองาน/โครงการ 

1. Online Tutorial for Nursing License การทบทวนความรู้บณัฑิตใหม่เพ่ือสอบรับใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาล             
ขั้นตอน 

KM 
กจิกรรมของโครงการ ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 

ปัจจยัทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 
ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 

คน เงนิ ส่ิงของ IT 
การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 

การบริการวชิาการ การทบทวน
ความรู้บณัฑิตใหม่เพ่ือสอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวชิาชีพพยาบาล  
ทางออนไลน์                  

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
หวัหนา้กลุ่มวชิา 

-20 กรกฎาคม-มี.ค. 
2565 
- กรกฎาคม- มี.ค. 
2566 
 

บณัฑิตใหม่
ท่ีสอบคร้ังท่ี 
1, 2 ไม่ผา่น  

-  ระบบ Moodle 
E-learning 
-google meet 

-google 
form 

จ านวนบณัฑิตใหม่สอบข้ึน
ทะเบียนผา่น 100% ภายใน 
1 ปี 

การจดัการความรู้
ใหเ้ป็นระบบ 

รวบรวมความรู้และขอ้สอบใน
Moodle E-learning  
 

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
หวัหนา้กลุ่มวชิา 

สิงหาคม 2563-
กรกฎาคม 2565 

รองคณบดี
ฝ่ายวชิาการ/ 
อาจารย์
ผูส้อน 

-  ระบบ Moodle 
E-learning 
-google meet 

-google 
form 

-พฒันาระบบการทบทวน
บทเรียนดว้ยตนเองใน Moodle 
E-leaning  
-บริการวิชาการโดยการพฒันา
ความรู้แก่บณัฑิตใหม่สอบรับ
ใบอนุญาตประกอบวิชาชีพ 

การประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

ประชุมกรรมการเพ่ือประมวลและกลั้น
กรองความรู้ท่ีได ้

รองคณบดีฝ่าย
วิชาการและ
คณะกรรมการ KM 

มิถุนายน 2564  รองคณบดี
ฝ่ายวิชาการ
และ
คณะกรรมการ 
KM 

-   เกิดการประมวลและ
กลัน่กรองความรู้ 

การเขา้ถึงความรู้ ประสาน IT share ขอ้มูลข้ึนweb ให้ทกุ
คนเขา้ถึง 
 

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
คณะกรรมการ KM  

กรกฎาคม - ตุลาคม 
2564 

อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 
ผูส้นใจ 

-   ทุกคนเขา้ถึงความรู้ท่ี
แลกเปล่ียน 



ขั้นตอน 
KM 

กจิกรรมของโครงการ ผู้รับผดิชอบ ช่วงเวลาด าเนินการ 
ปัจจยัทีใ่ช้ในการด าเนินงาน 

ผลทีค่าดว่าจะได้รับ 
คน เงนิ ส่ิงของ IT 

การแบ่งปัน
ความรู้ 

เผยแพร่ในweb KM ของคณะพยาบาล
ศาสตร์ 
 

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
คณะกรรมการ KM 

กรกฎาคม - ตุลาคม 
2564 

อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 
ผูส้นใจ 

-   ทุกคนเขา้ถึงความรู้ท่ี
แลกเปล่ียน 

การเรียนรู้ การบริการวิชาทางออนไลน์ตามความ
เช่ียวชาญของอาจารยแ์ต่ละกลุ่มวิชา 
 

รองคณบดีฝ่าย
วชิาการและ
คณะกรรมการ KM 

กรกฎาคม 2564-
มีนาคม 2566 

อาจารย์
พยาบาลและ
ทุกคนท่ีเขา้มา
เยีย่มชมweb 
ผูส้นใจ 

   ทุกคนเขา้ถึงความรู้ท่ี
แลกเปล่ียน 

 
รองคณบดีฝ่ายวชิาการและคณะกรรมการจดัการความรู้คณะพยาบาลศาสตร์ 

 ปีการศึกษา 2563  


