การสนับสนุนกระบวนการจัดการความรูอยางตอเนื่องเพื่อความพรอมสูองคกรเรียนรู ดังนี้
แผนการดําเนินงานที่ 2 : กิจกรรมการสรางโอกาสและบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวาง
บุคลากร
ตัวชี้วัด
มีโครงการประชุมสัมมนาจัดการความรูเพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคลากร
แผนการดําเนินงานที่ 3,4: จัดการองคความรูที่มีอยูและองคความรูใหมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยน
เรียนรูใหเปนระบบที่เปนรูปธรรม และเผยแพรองคความรูนั้นสูบุคคลากรทุกระดับดวยระบบ
สารสนเทศของคณะ
ตัวชี้วัด
- จํานวนขอมูลองคความรูซึ่งไดจากโครงการประชุมสัมมนาจัดการความรูประจําปที่เปน
รูปธรรม
- จํานวนขอมูลองคความรูซึ่งไดจากโครงการประชุมสัมมนาจัดการความรูประจําปที่
เผยแพรผานระบบสารสนเทศของคณะ เชน เว็บไซต/server ของคณะ
การดําเนินงาน: กิจกรรมนี้ไดดําเนินการ
1. รวมกับโครงการสัมมนาคณะ เรื่อง การจัดทํา Competency ประจํากลุมงาน
C:\Documents and Settings\PRELOAD\Desktop\nitaya19 4 53\สัมมนาคณะ competency ป
2553.doc
- ระหวางการสัมมนา
เปนการสรางโอกาสและบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรูระหวางบุคคลากร
- ผลการสัมมนา
ได ขอสรุปของ Competency ประจํากลุมงานเพื่อนําไปใชเพื่อพัฒนาการทํางานของ
บุคลากร คณะสหเวชศาตร ที่ผานการวิเคราะหผลการนําไปประยุกตใชรวมกับเกณฑภาระงานเชิง
ปริมาณของบุคลากรสายวิชาการ มศว และนําไปสูการพัฒนาบุคลากรทุกกลุมงานของคณะสหเวช
ศาสตรอยางเปนระบบโดย
- เปนการจัดการองคความรูที่มีอยูและองคความรูใหมที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูใหเปนระบบ
ที่เปนรูปธรรมเพื่อประโยชนตอการนําไปประยุกตใชในการปฏิบัติงาน
- จัดทําเอกสารเผยแพรองคความรูที่เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูสูบุคคลากรทุกระดับดวยระบบ
สารสนเทศของคณะ
- ประเมินผลการนําองคความรูไปประยุกตใชในการปฏิบัติงานของบุคคลากร
- ติดตามประเมินผลการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูและ วิเคราะหปญหาและอุปสรรค
ตลอดจนแนวทางการแกไขและปรับปรุงพัฒนาแผนการดําเนินงานทุกรอบปการศึกษา

2. การสรุปแนวทางการปฏิบัติงานของผูรับผิดชอบโครงการศูนยกายภาพบําบัดและการ
เคลื่อนไหว เปนแผนผังและเอกสารลงใน server ของคณะสหเวชศาสตร เพื่อใหบุคลากรที่เกี่ยวของ
นําไปใชการปฏิบัติ ติดตามและประเมินผลเปนระยะๆ ตลอดการดําเนินโครงการ
เอกสาร

ผูนําไปใช

ผังและแนวการปฏิบัติ

- ชินตา
- นิธินันท
- กรรมการโครงการ
ศูนยกายภาพบําบัดฯ

โครงการศูนยกายภาพบําบัดฯ
- การประเมิน ติดตาม สรุปผล

- ชินตา
- นิธินันท
- กรรมการโครงการ
ศูนย

แหลงขอมูลและการ
เผยแพร
- Server คณะ
- ชี้แจงในการ
ประชุม
ประจําเดือนของ
คณะ เดือน พย 52
- Server คณะ
- รายงานผลในการ
ประชุมที่ประชุม
โครงการศูนย
กายภาพบําบัด
ประจําเดือน
พฤศจิกายน

ขั้นตอนการดําเนินงานโครงการ
ระยะเวลา
เริ่มตน

อาจารยผูรับผิดชอบโครงการสงโครงการใหจนท.บ
ริหารงานทั่วไป (ณเรียงรัชต)

ผูประสานงานตรวจสอบรายละเอียดงบประมาณ
รวมกับนักวิชาการเงินคณะฯ

เสนอคณบดีลงนามหนังสือขออนุมัติโครงการเพื่อยื่น
z ตออธิการบดี (กรณีเชิญวิทยากรจาก

ตางประเทศ หรือเก็บเงินคาลงทะเบียน)
zยื่นตอรองอธิการบดีฝายบริหาร

อยางนอย 1 เดือน กอนการจัดโครงการ

1 – 2 วัน นับจากวันที่ไดรับตัวโครงการ

2 – 3 วัน นับจากวันที่ไดรับตัวโครงการ
จากอาจารยผูรับผิดชอบโครงการ

ใช เวลา 2 สัปดาห
อาจารยผูรับผิดชอบโครงการขอยืมเงินจาก
มหาวิทยาลัย (ประสานงานกับนักวิชาการ
เงินคณะฯ)

ภายใน 1
สัปดาห นับจาก
วันที่ไดรับหนังสืออนุมัติ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ณเรียงรัชต)จัดพิมพ
หนังสือ เชน - ขอเชิญเปนวิทยากร
- ขอใชสถานที่
- ขออนุมัติปฏิบัติงานนอกเวลาราชการ
- ขอเชิญเขารวมโครงการ
- ขออนุมัติไปราชการฯลฯ

2 – 3 วัน
นับจากวันที่ไดยื่น

เจาหนาที่งานบริหารทั่วไป
(ณเรียงรัชต) ประสานงานกับนักวิชาการ
พัสดุฯ คณะ (หนึ่งนุช)
เรื่องการจัดซื้อจัดจางวัสดุ

อยางนอย 1 เดือน
กอนการจัดโครงการ

ฝายประชาสัมพันธโครงการ ดวยวิธี
- จัดสงหนังสือเชิญเขารวมโครงการ ใหกับ
หนวยงานตางๆ
- การขึ้นเวปไซดคณะฯ และมหาวิทยาลัย
- ติดตาม/ประเมินผลการประชาสัมพันธ

1 สัปดาห นับจาก
วันที่เสนอขอ
อนุมัติจัดโครงการ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป (ณเรียงรัชต)
ประสานงานการขอจัดซื้อกับอาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการ และประสานงานกับ
เจาหนาที่พัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช)

1 -2 วัน นับจากวัน
ที่ไดเสนอหนังสือ
ขออนุมัติ

จัดเตรียมเอกสารสําหรับใชในโครงการ
- ติดตอขอรับแบบประเมินผลโครงการจาก
คณะกรรมการดําเนินงานฝายประเมินผลโครงการ
- พิมพใบเซ็นชื่อผูเขารวมโครงการ
- จัดพิมพหลักฐานการเบิกจายคาตอบแทนวิทยากร
(โดยประสานงานกับเจาหนาที่การเงินคณะฯ)

1 สัปดาห
กอนการจัดโครงการ

การจัดจาง
จางทําแผนพับ,
โปสเตอร,ผลิตสื่อ
รูปแบบCD,จัดจาง
เหมาเชารถฯลฯ
อาจารยผูรับผิดชอบ
โครงการแจง
รายละเอียดกับ
นักวิชาการพัสดุเพื่อ
จัดหาใบเสนอราคา
หรือกรณีที่อาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการ
ที่จ จัดจางแลว ให

การจัดซื้อ
อาจารยผูรับผิดชอบ
โครงการกรอก
แบบฟอรมการขอ
จัดซื้อวัสดุตาม
แบบฟอรมในคูมือ
การดําเนินงาน
โครงการ
(ภาคผนวก)และสง
แบบฟอรมดังกลาว
กับเจาหนาที่งาน
บริหารทั่วไป

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช) ดําเนินการจัดหา
ใบเสนอราคาตามรายการที่ขอจัดซื้อ
ภายใน 3 วัน นับจากวันที่ไดรับรายการขอจัดซื้อวัสดุ
จาก จนท.บริหารทั่วไป (ณเรียงรัตน)

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช) นําใบเสนอ
ราคาการจัดซื้อวัสดุ ใหอาจารยผูรับผิดชอบ
โครงการพิจารณากอนดําเนินการจัดซื้อตาม
2-3 วันนับจากวันที่ไดรับใบเสนอราคาจากบริษัท

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช) จัดพิมพบันทึก
เรื่อง
- ขอใหดําเนินการจัดซื้อวัสดุ
- ขออนุมัติจัดซื้อวัสดุ
- ใบสั่งซื้อ/จาง
ภายใน 2 วันนับจากวันที่ไดใบเสนอราคา

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช) ประสานงาน
กับบริษัทเพื่อจัดสงของ
ดําเนินการปฏิบัติงานตามกําหนดจัดโครงการ
กําหนดการสงของจะระบุในใบเสนอราคา
ที่บริษัทแจงมา

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช) ประสานกับ
กรรมการตรวจรับพัสดุ เพื่อดําเนินการตรวจรับ
ภายใน 5 วันนับจากวันที่บริษัทสงของ
(ตามระเบียบพัสดุ)

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช)ดําเนินการจัดทํา
รายงานการเบิกจาย เพื่อเสนอคณบดีลงนาม
ภายใน 2 - 3 วันนับจากวันที่กรรมการตรวจรับพัสดุ

เจาหนาที่บริหารงานทั่วไป ติดตามและรวบรวม
เอกสารสรุปประเมินผลโครงการจากอาจารย
ผูรับผิดชอบโครงการ

ภายใน 3 วันนับจาก
วันที่คณบดดีลงนาม
ในรายงานการเบิกจาย

นักวิชาการพัสดุคณะฯ (หนึ่งนุช)รวบรวมเอกสาร
หลักฐานการจัดซื้อ เพื่อมอบใหกับนักวิชาการเงิน
คณะฯ จัดทําเอกสารสงกองคลังและสงเอกสาร
ใบฎีกาใหกับศูนยบริการวิชาการทุกวันที่ 5 ของเดือน

ภายใน 30 วัน นับจากวันสิ้นสุดโครงการ

