
                                                               แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ชื่อหน่วยงาน : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

เป้าหมาย : หน่วยงานสนับสนุนให้บุคลากรในกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ได้รับการพัฒนาศักยภาพ ความรู้ ความสามารถทางวิชาการ  
หน่วยที่วัดได้ : ผลงานวิจัย/นวัตกรรมของหน่วยงานท่ีได้ส่งเข้ารับการประเมินรางวัล 
ลำดั
บ 
 

กิจกรรม วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย มาตรการ ประเด็นความรู ้ ผู้รับผิดชอบ 
หมาย
เหตุ 

1. การสร้างและ
แสวงหาความรู้ 
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมของ
หน่วยงาน 

- ดำเนินการประชุมคณะทำงาน
ดำเนินงานตัวช้ีวัด 2.4 กอง
กิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 

- ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ 
เพื่อจัดทำรายการข้อมูล 

 

ธันวาคม 2563 -  
มกราคม 2564 

-จำนวนผู้เข้าร่วมประชุม 

- สรุปผลการทบทวน 
วิเคราะหส์ถานการณเ์พื่อ
จัดทำรายการข้อมูล 
 

บุคลากรไดร้่วมเนิน
การแสวงหาความรู้/
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ของหน่วยงาน 

ส่งเสริมใหบุ้คลากร
จัดการข้อมลูความรู้ที่
มีอยู่ภายในหน่วยงาน 

ความรู้เกี่ยวกับ
วิธีการวิเคราะห์ 
ทบทวนสถานการณ์
เพื่อการจัดทำ
รายการข้อมลู 

ทุกกลุ่ม  

2 การจัดการความรู้
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมของ
หน่วยงานให้เป็น
ระบบ 

- ดำเนินการกำหนดมาตรการ
และประเด็นความรู้ที่จะใช้ใน
การขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการของหน่วยงานให้เป็น
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้

มกราคม - 
กุมภาพันธ์ 2564 

- จำนวนมาตรการและ
ประเด็นความรู ้
- แผนการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของ
หน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู ้

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม 

ส่งเสริมให้เกิด
บรรยากาศการเรียนรู้
เรื่องการกำหนด
ประเด็นความรู้ที่
เกี่ยวข้องกับภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ความรู้เกี่ยวกับการ
จัดการความรู้
ผลงานวิจัย/
นวัตกรรมของ
หน่วยงานให้เป็น
ระบบ (Systematic 
Thinking) 

ทุกกลุ่ม  

3 การประมวลและ 

กลั่นกรองความรู ้ 
- ดำเนินการทบทวนและ
วิเคราะห ์GAP ข้อมูลและความรู้
ที่สำคัญและจำเป็นต่อ
หน่วยงาน 
- ปรับปรุงรูปแบบ รายการ
ข้อมูลให้เป็นมาตรฐานสมบรูณ ์

- ดำเนินการสำรวจความ
ต้องการของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี

กุมภาพันธ์ 2564 - ผลการทบทวน 
วิเคราะห์ GAP ข้อมลูและ
ความรู้ที่สำคัญและจำเป็น
ต่อหน่วยงาน 

- จำนวนรายการข้อมลู/
ผลงานวิจัย/นวัตกรรมที่
ได้รับการเลือกให้เป็น

หน่วยงานสามารถ
กำหนดรายการข้อมลู/
ผลงานวิจัย/นวัตกรรม
ที่ได้รับการเลือกให้
เป็นผลงานวิจยั(ของ
หน่วยงาน) จำนวน 2 
รายการข้อมลู 

ส่งเสริมให้เกิดการคดิ
เชิงเหตุผล เชิงระบบ 
รวมทั้งการแสดงความ
คิดเห็น ความต้องการ
ของบุคลากรใน
หน่วยงาน 

ความรู้เชิงเหตุผล 
เชิงระบบ และความ
ต้องการต่อข้อมูล
ความรู้ที่สำคัญและ
ความจำเป็นต่อ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

ทุกกลุ่ม  



                                                               แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
2 

แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  
ชื่อหน่วยงาน : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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เหตุ 

ต่อข้อมูลความรู้ที่สำคญัและ
ความจำเป็นต่อภารกจิของ
หน่วยงาน 

 

ผลงานวิจัย(ของ
หน่วยงาน) 
- ผลการสำรวจความ
ต้องการของผู้มีส่วนได้
ส่วนเสยีต่อข้อมูลความรู้ที่
สำคัญและความจำเป็นต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน 

4 การเข้าถึงความรู ้ - ดำเนินการเผยแพร่ 
ประชาสมัพันธ์ ให้บุคลากรเข้า
ร่วมกับการจดัการความรู/้ ผล
งานวิจัยฯ ท่ีไดร้ับการคดัเลือกฯ  

กุมภาพันธ์ 2564 จำนวนบุคลากรที่รับรู้
ข้อมูล 

บุคลากรรับรู้ข้อมลู
ความรู้/ ผลงานวิจยัฯ 
ที่ได้รับการคัดเลือกฯ 

ส่งเสริมให้สร้างช่อง
ทางการสื่อสารและ
เผยแพร่ขอ้มลูความรู้
ที่สำคัญและความ
จำเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงาน 

รูปแบบวิธีการ
สื่อสารและ
ประชาสมัพันธ์เพื่อ
การเข้าถึงความรู้ที่
สำคัญและความ
จำเป็นต่อภารกิจ
ของหน่วยงาน 

ทุกกลุ่ม  

5 การแบ่งปัน
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

- ดำเนินการจดัเวทีแลกเปลี่ยน/
แบ่งปนัความรู้ที่ได้รับคดัเลือกฯ 
ให้แกบุ่คลากรในหน่วยงาน  

มีนาคม 2564 จำนวนบุคลากรที่ไดร้ับ
การเข้าร่วมกิจกรรม
แลกเปลีย่น/แบ่งปัน
ความรู้ที่ได้รับคดัเลือกฯ 

บุคลากรในองค์กร
ได้รับความรูเ้พิ่ม 

ส่งเสริมให้เกิด
กระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ โดย
ใช้เครื่องมือตามระบบ

กระบวนการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู้
ต่างๆ  

ทุกกลุ่ม  
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ชื่อหน่วยงาน : กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ 
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หมาย
เหตุ 

ให้แกบุ่คลากรใน
หน่วยงาน 

การจัดการความรู้ เช่น 
CoP เป็นต้น 

6 การเรยีนรู ้ - จัดทำองค์ความรู ้
- การนำความรูไ้ปใช้/ส่งเข้า
ประกวด 

มีนาคม 2564 จำนวนองค์ความรู้ที่สำคัญ
และความจำเป็นต่อ
ภารกิจของหน่วยงาน 

จำนวนความรู/้ผล
งานวิจัยฯ ท่ีเข้ารับการ
ประกวดฯ  

สร้างองค์ความรู้ที่
สำคัญและความ
จำเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงานและนำไปสู่
การสง่ความรู้/
ผลงานวิจัย /
นวัตกรรมของ
หน่วยงานเข้าประกวด
รับรางวลัที่เกีย่วข้อง 

องค์ความรู้ทีส่ำคญั
และความจำเป็นต่อ
ภารกิจของ
หน่วยงาน 

ทุกกลุ่ม  

 


