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 กองแผนงานและวิชาการ  
 
 
 
  

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามตัวชี้วัดที ่7 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรูข้องหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบฟอร์ม 4 (ส่วนที่ 1) 

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในภาพรวม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สถานการณ์และความสำคญั 

ด้วยแนวทางพระราชกฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 หมวด 3 
มาตรา 11 ระบุให้ส่วนราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการเพื่อให้มีลักษณะองค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
สม่ำเสมอ ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ได้เล็งเห็นความสำคัญและเพื่อให้การดำเนินงานเป็นรูปธรรม จึงได้ถ่ายทอด
ไปสู่คำรับรองปฏิบัติราชการในระดับหน่วยงานภายในประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559 มิติการพัฒนาองค์กร ตัวชี้วัด
ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้  และตามกฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวง
สาธารณสุข พ.ศ. 2552 ที่กำหนดให้กองแผนงานและวิชาการมีบทบาทหน้าที่ในการวิเคราะห์ จัดทำ และขับเคลื่อนแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และเป็นศูนย์ข้อมูลของกรม
เพื่อสนับสนุนให้แก่หน่วยงานในสังกัดนำไปใช้ประโยชน์ รวมถึง ประสานงานและติดต่อหน่วยงานระหว่างประเทศใน
ด้านความช่วยเหลือและความร่วมมือทางด้านการแพทย์และสาธารณสุข ซึ่งจาการดำเนินงานบริหารจัดการแผน
ยุทธศาสตร์ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ผ่านมา ยังมีประเด็นที่ต้องมีการปรับปรุงในหลายด้าน ทั้งในส่วนการ
จัดทำแผนยุทธศาสตร์และแผนปฏิบัติราชการที่ยังไม่สามารถถ่ายทอดไปสู่การปฎิบัติได้อย่างเป็นรูปธรรม การ
บริหารงานงบประมาณที่ผู้ปฏิบัติงานในระดับแผนงานโครงการยังขาดความเข้าใจที่ถูกต้องชัดเจน และการติดตาม
และประเมินผลการดำเนินงานที่ยังไม่สะท้อนให้เห็นถึงความก้าวหน้าของการขับเคลื่อนแผนยุทธศาสตร์อย่าง
เหมาะสม ซึ่งการจัดการความรู้เป็นเครื่องสำคัญในการช่วยพัฒนาบุคลากรและพัฒนากระบวนการทำงาน ให้มีความ
เข้มแข็ง มีสมรรถนะการปฏิบัติงานที่ดีและเหมาะสมเพ่ือผลักดันให้การปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ  
 ในการนี้กองแผนงานงานและวิชาการได้เล็งเห็นถึงความสำคัญในประเด็นดังกล่าวข้างต้น และได้มีการแต่งต้ัง
คณะทำงานจัดการความรู้ ซึ่งมีการวิเคราะห์องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงาน ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์และ
บทบาทภารกิจของหน่วยงาน และนำไปสู่การจัดทำแผนงานจัดการความรู้ของหน่วยงาน เพื่อพัฒนาให้บุคลากร
ผู้ปฏิบัติงานด้านบริหารแผนงานยุทธศาสตร์ทั้งภายในกองแผนงานและวิชาการ รวมถึงหน่วยงานที่เกี ่ยวข้องมี       
องค์ความรู้และศักยภาพในการปฏิบัติงาน โดยในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ได้มีการพิจารณาคัดเลือกความรู้ที่จำเป็น
ต่อการสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร์ตามแผนการจัดการความรู้ ใน 5 ประเด็น คือ พัฒนาช่องทางการเข้าถึงความรู้ใน
การบริหารยุทธศาสตร์ พัฒนาทักษะบุคลากรด้านภาษาต่างประเทศ พัฒนาทักษะในการสื่อสารของบุคลากร พัฒนา
ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศสนับสนุนการจัดการความรู้ และพัฒนาทักษาะด้านวิชาการวิทยาศาสตร์การแพทย์         
ที่เกี่ยวข้อง เพื่อขับเคลื่อนแผนการจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการให้สามารถดำเนินการได้อย่างเป็นรูปธรรม 
จึงได้จัดทำโครงการพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 ขึ้น 
 
วัตถุประสงค์ : 

1. เพื่อบริหารจัดการองค์ความรู้ของกองแผนงานและวิชาการ สำหรับสนับสนุนการปฏิบัติได้อย่างเป็น
รูปธรรม  

2. พัฒนาศักยภาพของบุคลากรให้มีประสทิธิภาพสูงยิ่งขึ้น 
 

เป้าหมาย:  
ร้อยละของบุคลากรกองแผนงานและวิชาการได้รับการพัฒนาศักยภาพตามสายงาน 
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วิธีการดำเนินงาน :  
 

ลำดับ แผนการปฏิบตัิ/กิจกรรม 

1 
 

วิเคราะห์และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการถ่ายทอดฝึกอบรมทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนงาน  
กองแผนงานและวิชาการ 
 

2 พัฒนาฐานข้อมูลองค์ความรู้ของกองแผนงานและวิชาการให้บุคลากรสามารถเข้าถึงได้อย่างเหมาะสม 
- วิเคราะหแ์ละจัดหาเอกสาร ตำรา องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง

แผนงานและวชิาการ เพื่อปรับปรุงมุมห้องสมุดความรู้ให้แก่บุคลากรเข้าใช้งาน 
- จัดซื้อเอกสาร หนังสือ ตำรา  
- พัฒนาฐานข้อมูลการจัดการความรู้ในช่องทางเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ 

 
3 จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากตัวบุคคลสู่องค์กร ในหัวข้อ 

      -    การบริหารค่าใช้จ่ายการจัดประชุม อบรมสัมมนาประเภทต่างๆ  
      -    ภาษาอังกฤษที่ใช้ในชีวิตประจำวัน 
      -    สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย 
      -    กินอยู่อย่างมีสุขภาพดี 
      -    ค้นหาจุดแข็งของตนเอง 
      -    กิจกรรมสร้างเสริมสุขภาพ : แอโรบิก 
      -    เทคนคิการเขียน 
      -    การจดัทำกลยุทธ์ แผนงานโครงการ 

4 ประมวลผลภาพรวมการดำเนินงาน 
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แบบฟอร์ม 4 (ส่วนที่ 2) 
ผลการดำเนนิการ (องค์ความรู้ทีไ่ด้และการนำไปใชป้ระโยชน์) :  
ลำดับ

ที่ 
สรุปชื่อจำนวนองค์ความรู ้
ที่ไดจ้ากการจดัการความรู ้

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

รูปแบบ/ช่องทางทีเ่ผยแพร/่ URL 
องค์ความรู ้

1 การพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้     
กองแผนงานและวิชาการ ประจำปี
งบประมาณ 2564 

ยกระดับองค์การ         
สู่ความเป็นเลิศ 

เว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ 
https://www.plandmsc.com/ 
 

 
ชื่อองค์ความรู ้: การพัฒนาระบบบริหารจดัการความรู้กองแผนงานและวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2564 
วันที่เผยแพร ่: เดือนกันยายน 2564 ที่เว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ 
รายละเอียดเนือ้หา : 

1. วิเคราะห์และจัดส่งบุคลากรเข้ารับการถ่ายทอดฝึกอบรมทักษะองค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสนับสนุน งาน    
กองแผนงานและวิชาการ 

2. วิเคราะห์และจัดหาเอกสาร ตำรา องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการสนับสนุนการปฏิบัติงานของบุคลากรกอง
แผนงานและวิชาการ 

3. จัดกิจกรรมถ่ายทอดองค์ความรู้จากตัวบุคคลสู่องค์กร 
 
ผลการดำเนนิงาน: 

1. บุคลากรเข้ารบัการอบรม 
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา ผู้อบรม 

1 โครงการประชมุเชิงปฏิบัติการขับเคลื่อนแผน 
ปฏิบัติการสู่ความสำเร็จ 

9-10 พ.ย. 2563 นางสาวสมถวิล สายนภา 
นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 
นางสาวรุจริาพร แตงผึ้ง 
นางสาวรสรินทร์ หมัดสมาน 
นางสาวอันนา แสนใจ 
นางสาวนัฐกานต์ ขวัญเสาว ์

2 โครงการเสริมสร้างธรรมาภิบาลต่อต้านการทจุริต 26-27 พ.ย. 2563 นางสาวน้ำฝน น้อยประเสรฐิ 
3 การใช้ระบบสารบรรณเวอร์ชั่นใหม่ (Sarabun) 

การใช้ระบบบรหิารจัดการครุภัณฑ์ (AMS) 
17-18 ธ.ค. 2563 นางสาวนัฐกานต์ ขวัญเสาว ์

4 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชงิยุทธศาสตร์
และติดตามตัวชี้วัดสำคัญกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 

7 ม.ค. 2564 นางสาวรุจริาพร แตงผึ้ง 
นางสาวนัฐกานต์ ขวัญเสาว ์
ร.ต.หญิงนิภาพร ศรีลารกัษ์ 

5 ลิขสิทธิ์กับความท้าทายของห้องสมุดในยุคดิจทิัล 21 ม.ค. 2564 นางสาวน้ำฝน น้อยประเสรฐิ 
6 การประเมินทางเศรษฐศาสตรใ์นการพัฒนานวตักรรม/

การคำนวณต้นทุนต่อหนว่ยและจุดคุ้มทุน 
9 ก.พ. 2564 นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 

7 โครงการพัฒนาบุคลากร “หน้าที่ของคณะกรรมการ
ตามระเบียบการจัดซื้อจัดจ้างและการบริหารพัสดุ
ภาครัฐ พ.ศ. 2560” 

22 ก.พ. 2564 นางสาวรุจริาพร แตงผึ้ง 

8 ข้อกำหนดตามมาตรฐาน ISO/IEC 27001:2013 
ระบบบริหารความปลอดภัยสำหรับสารสนเทศ 

24 ก.พ. 2564 
3, 18 พ.ค. 2564 

นางสาวธิดารัตน์ นุชถนอม 
นางสาวนัฐกานต์ ขวัญเสาว ์
 

https://www.plandmsc.com/
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ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา ผู้อบรม 
9 โครงการสัมมนาแลกเปลี่ยนเรยีนรู้  

“หลักสูตรผู้นำพอเพียง” 
25 ก.พ. 2564 นางสาวสมถวิล สายนภา 

10 อบรมวทิยากรกระบวนการเจ้าหน้าที่รัฐ  
ด้านสิทธิมนุษยชน  

2-4 มี.ค. 2564 นายสุวัธชัย ศรพีันธ ์
นางสาวอมรรัตน์ เกษร 

11 หลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม 
“DMSc Smart Incubator & Accelerator” 

7 เม.ย. 2564 นายวรทัต รชฏเสถียรพงษ ์

12 การใช้ฐานข้อมลู ScienceDirect Get Familiar with 
the Research Database 

23 เม.ย. 2564 นางสาวน้ำฝน น้อยประเสรฐิ 
นายวรทัต รชฏเสถียรพงษ ์

13 เทคนิคการสรุปประเด็นสำคัญในกระดาษหนึ่งใบ  
(Master of One Page Summary) 

12 พ.ค. 2564 นายวรทัต รชฏเสถียรพงษ ์

 

2. ถ่ายทอดองคค์วามรู้จากตัวบุคคลสู่องค์กร 
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา ผู้ถ่ายทอดองค์ความรู ้

1 กินอยู่อย่างมีสขุภาพด ี 14 ต.ค. 2563 นางสาวพิมพก์มล เทียมปาน 
2 สุขภาพดีด้วยการออกกำลังกาย 14 ต.ค. 2563 นายวรทัต รชฏเสถียรพงษ ์
3 เทคนิคการการเขียนเชงิบรรยาย 8 ธ.ค. 2563 นางสาวสมฤดี พินิจอักษร 
4 เทคนิคการคิดเชิงวิเคราะห ์ 18-20 ม.ค. 2564 นายจุมพต สังขท์อง 

นางสาวศิริรตัน ์อินตะวิชัย 
นางสาววีรวรรณ ทัศนภิญโญ 

5 การสนทนาภาษาอังกฤษ 21-22 ม.ค. 2564 นางสาวศรันญา มานุรุ่งเรืองสิน 
6 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชงิยุทธศาสตร์

และติดตามตัวชี้วัดสำคัญกรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
16 ก.พ. 2564 นางสาวนัฐกานต์ ขวัญเสาว ์

 

3. วิทยากรอบรม 
ลำดับ หลักสูตร ระยะเวลา วิทยากร 

1 ระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารงานเชงิยุทธศาสตร์
และติดตามตัวชี้วัดสำคัญ กรมวิทยาศาสตรก์ารแพทย์ 
(Medical science Strategic & Indicator 
Information System : M-SIIS) 

7 ม.ค. 2564 นายจุมพต สังขท์อง 

2 หลักสูตรบ่มเพาะและพัฒนาศักยภาพนวัตกรรม 
“DMSc Smart Incubator & Accelerator” 

7 เม.ย. 2564 นางสาวน้ำฝน น้อยประเสรฐิ 

3 โครงการฝึกอบรมเชิงปฏิบัตกิารการจัดทำแผน
ยุทธศาสตร์และการเขียนแผนงานโครงการ  
ศูนย์วิทยาศาสตร์การแพทย์ที่ 4 สระบุรี 

10-11 ม.ิย. 2564 นางสาวสมฤดี พินิจอักษร 
นางสาววีรวรรณ ลอยมา 
นางสาวอมรรัตน์ เกษร 
นางสาวปฏิมากรณ์ ชูเชิด 

 

การนำไปใช้ประโยชน์: 
1. บุคลากรกองแผนงานและวิชาการมีศักยภาพในการปฏิบัติงานเพิ่มสูงขึ้น ส่งผลให้ผู้รับบริการในส่วนต่างๆ 

ของกองแผนงานและวิชาการ ได้รับบริการที่ดีขึ้น 
2. บุคลากรกองแผนงานและวิชาการมีความรู้ความเข้าใจในเรื่องที่ได้รับการอบรม สามารถนำมาประยุกต์ใช้    

ในงานที่ปฏิบัติได้ดีขึ้น 
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แบบฟอร์ม 4 (ส่วนที่ 3) 
ปัญหาและอุปสรรค :  

1. จากการที่กองแผนงานและวิชาการต้องรับงานมอบหมายเร่งด่วนในระดับกรมอยู่บ่อยครั้ง ทำให้เป็น
อุปสรรคต่อบุคลากรในการพัฒนาองค์ความรู้ได้อย่างต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 

2. แม้ในปัจจุบันจะมีความก้าวหน้าในการพัฒนาแนวทางการถ่ายทอดองค์ความรู ้ช ัดแจ้ง ( Explicit 
Knowledge) ให้แก่บุคลากรในส่วนงานต่าง ๆ เช่น การส่งบุคลากรเข้ารับการอบรม การจัดหาเอกสารตำรา 
และการพัฒนาคลังความรู้บนเว็บไซต์กองแผนงานและวิชาการ แต่อย่างไรก็ตามการสังเคราะห์และดึงองค์
ความรู้ที่อยู่ในตัวบุคลากรของกองแผนงานและวิชาการ (Tacit Knowledge) เพื่อถ่ายทอดให้แก่บุคลากร
ในส่วนต่าง ๆ ยังไม่สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพเท่าที่ควร 

3. ในการจัดการความรู้จำเป็นอย่างยิ่งต้องอาศัยการมีส่วนร่วมของบุคลากรเป็นอย่างยิ่ง แต่เนื่องจากทัศนคติ
ของบุคลากรบางส่วนไม่มีความความต้องการที่จะเรียนรู้และพัฒนาตนเองและหน่วยงานอย่างแท้จริง ดังนั้น
การจัดการความรู้ของกองแผนงานและวิชาการจึงยังไม่สามารถเห็นผลสำเร็จได้อย่างเป็นรูปธรรมเท่าที่ควร 

4. สถานการณ์การแพร่ระบาดของ Covid-19 ต้องมีการปรับเปลี่ยนรูปแบบการจัดอบรมเพื่อสร้างองค์ความรู้ 

ปัจจัยสนับสนนุและข้อเสนอแนะในการดำเนนิการพัฒนาต่อยอดจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ปีต่อไป :  
1. สร้างแรงจูงใจให้บุคลากรเกิดความตระหนักในการเรียนรู้และพัฒนาตนเอง เช่น กำหนดเป็นตัวชี้วัดในการ

พิจารณาประเมินผลระดับบุคคล 
2. วิเคราะห์และจัดทำมาตรฐานแนวทางการประเมินองค์ความรู้ที่จำเป็นในระดับบุคคล โดยอิงจากแนวปฏิบัติ

ที่ดีของหน่วยงานอ่ืน ๆ นำมาประยุกต์ใช้ให้เหมาะสมกับบริบทของหน่วยงาน 
3. ปรับเปลี่ยนรูปแบบการสร้างองค์ความรู้แก่บุคลากร เน้นอบรมผ่านช่องทางออนไลน์ และการเรียนรู้ด้วย

ตนเองผ่านระบบ e-learning 
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รายชื่อคณะทำงาน/ผู้เกี่ยวข้อง 
ตามที่กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์มีนโยบายสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีดำเนินการจัดการความรู้ภายในองค์กร 

เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อการพัฒนาบุคลากรและพัฒนาองค์กร ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการจัดการองค์ความรู้เป็นไปอยา่ง
มีประสิทธิภาพ กองแผนงานและวิชาการได้แต่งตั้งคณะทำงานจัดการความรู้ ตามคำสั่งกองแผนงานและวิชาการ            
ที่ 14/2564 ลงวันที่ 18 มกราคม 2564 โดยยกเลิกคำสั่งกองแผนงานและวิชาการที่ 165/2563 ลงวันที่ 30 กันยายน 
2563 มีรายชื่อคณะทำงานจัดการความรู้ ดังนี้ 

 
1. นางสาวนันทวรรณ  เมฆา ผู้อำนวยการกองแผนงานและวิชาการ ที่ปรึกษา 
2. นางสาวสมถวิล  สายนภา นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการพิเศษ ประธานคณะทำงาน 
3. นายจุมพต  สังข์ทอง นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ คณะทำงาน 
4. นางสาวรุจิราพร  แตงผึ้ง นักจัดการงานทั่วไปชำนาญการ คณะทำงาน 
5. นางสาวศรนัญา  มานะรุ่งเรือง

สิน 
นักวิเทศสัมพันธ์ชำนาญการ คณะทำงาน 

6. นางสาวศิริรัตน์  อินตะวิชัย นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน 
7. นายสุวัธชัย  ศรีพันธ ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ คณะทำงาน 
8. นางสาวอันนา  แสนใจ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน คณะทำงาน 
9. นางสาวน้ำฝน  น้อยประเสริฐ  บรรณารักษ์ชำนาญการ เลขานุการ 
10. นางสาววีรวรรณ  ทศันภิญโญ นักวิเคราะห์นโยบายและแผน ผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวนัฐกานต์  ขวัญเสาวน ์ เจ้าพนักงานธุรการ ผู้ช่วยเลขานุการ 
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