
 
1 รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ ป ี2565 รอบที่ 2 

 

รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการ 
การจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565  

รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง เดือนมีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565 
  

1. แผนการขับเคลื่อนการดำเนนิงานวิชาการและการสร้างหรือพัฒนางานวิจัย / ผลงานวิชาการ/ นวัตกรรมของ
กองกิจกรรมทางการเพื่อสุขภาพ ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.2565 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
1.แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
การดำเนินงานวิชาการและสร้างหรือ
พัฒนางานวิจัยฯ ของกองกิจกรรม
ทางกายเพ่ือสุขภาพ 

แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนฯ ประกอบด้วย 
   1. รองผู้อำนวยการกองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
   2. หัวหน้ากลุ่มทั้ง 6 กลุ่ม 
   3. เจ้าหน้าที่/ผู้แทนจากกลุ่มที่เก่ียวข้อง 
(คณะกรรมการกพว.กองและคณะทำงานตัวชี้วัด 2.4) 

พฤศจิกายน 
2564 

2.กำหนดแผนงานการขับเคลื่อนฯ 
แผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 

จัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ 
 

ธันวาคม 
2564 

3. การขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้และการ
ประเมินผลการดำเนินงานตาม
แผนการขับเคลื่อนฯ  

- ดำเนินการทบทวน GAP ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญ 
- ทบทวนมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการ

ขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการของกองกิจกรรม
ทางกายเพ่ือสุขภาพให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

- วิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อ
ขับเคลื่อนตัวชี้วัด โดยแสดงถึงความต้องการของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียต่อข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและ
จำเป็นต่อภารกิจหน่วยงาน 

รอบแรก 
ธันวาคม 
2564 

รอบท่ี 2 
มีนาคม 
2565 

 

 

 

จัดทำโครงการและแผนปฏิบัติการการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยแสดงถึงการขับเคลื่อนที่สอดคล้องกับ 
PIRAB 

ธันวาคม 
2564 

 

จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานการขับเคลื่อนการ
ดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (SOP) 

ธันวาคม 
2564 



 
2 รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ ป ี2565 รอบที่ 2 

 

แนวทางการดำเนินงาน กิจกรรม ระยะเวลา 
ดำเนินการเลือก “ความรู้” ของกองจำนวนอย่างน้อย
กลุ่มงานละ 1 เรื่อง (6 กลุ่มงาน) และดำเนินการจัด
เวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

ธันวาคม 
2564 

ดำเนินการสรุปความรู้ ถอดบทเรียน ธันวาคม 
2564 – 
กันยายน 
2565 

ดำเนินการเผยแพร่บทเรียน และประเมินความรู้ ความ
พึงพอใจในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 

กันยายน 
2565 

ดำเนินการส่งผลเข้ารับการประเมินรางวัล TPSA/ 
TEPGA ปี 64 

ธันวาคม 
2564 - 
กันยายน 
2565 

วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัติการของกอง
กิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 

มีนาคม 
2565 

ดำเนินการประเมินผลการดำเนินงานตามแผนงานและ
สรุปบทเรียนของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 

สิงหาคม 
2565 

 

2. บทสรุปการดำเนินการขับเคลื่อนตามแผนฯ รอบท่ี 2 : 5 เดือนหลัง (เดือนมีนาคม 2565 - กรกฎาคม 2565) 

2.1 ผลการดำเนินงานเชิงปริมาณ 

• กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ มีการดำเนินการคณะกรรมการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการและสร้างหรือพัฒนางานวิจัยฯ ของกองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 คณะ 
และคณะทำงานตามตัวชี ้ว ัดที ่ 2.4 ระดับความสำเร็จของการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 จำนวน 1 คณะ เพื่อดำเนินการขับเคลื่อนการดำเนินงาน
วิชาการฯ ที่เก่ียวข้อง 

• ได้มีการจัดทำแผนปฏิบัติการดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
กองกิจกรรมทางกายเพื่อสุขภาพ จำนวน 1 แผน โดยมีรายละเอียด ดังนี้ 
 



 
3 รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ ป ี2565 รอบที่ 2 

 

 

 
 



 
4 รายงานผลการวิเคราะห์การขับเคลื่อนตามแผนปฏิบัตกิารการจัดการความรู้ของกองกิจกรรมทางกายเพือ่สุขภาพ ป ี2565 รอบที่ 2 

 

• จากการดำเนินการจัดกิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จึงทำให้กองกิจกรรมทางกายเพ่ือ
สุขภาพ เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ซึ่งเป็นเครื่องมือในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มงาน
ต่างๆ ทั้งกลุ่มงานวิชาการ และกลุ่มงานสนับสนุน จำนวน 6 กลุ่มงาน  ได้แก่ กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรมทางกายแม่และเด็ก กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยเรียนและ
วัยรุ่น กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทางกายวัยทำงาน กลุ่มพัฒนาเทคโนโลยีกิจกรรมทาง
กายผู้สูงวัย กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ และกลุ่มอำนวยการ 

• มีการดำเนินการจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผลักดันองค์กรสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
จำนวน 5 ครั้งและได้บทเรียนการเรียนรู้ จำนวน 6 เรื่อง ดังนี้ 

เวทีเรียนรู้ ประจำเดือน เรื่อง 
กลุ่มงาน

ผู้รับผิดชอบเป็น 
Facilitator 

ครั้งที่ 6 พฤษภาคม 
2565 

เรื่องท่ี 7 “การป้องการการทุจริตของ
หน่วยงาน”  

กลุ่มอำนวยการ   

เรื่องท่ี 8 “ทบทวนแผน Physical 
Activity ที่สำคัญของประเทศต่าง ๆ”   

กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ครั้งที่ 7  มิถุนายน 2565 เรื่องท่ี 9 “บทเรียนจากการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนนโยบายระดับประเทศ 
“เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก” และ 
“นวัตกรรมรูปแบบการส่งเสริมการ
เล่นเพ่ือส่งเสริมพัฒนาการและทักษะ
ของเด็กไทยในศตวรรษที่ 21 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายแม่และเด็ก 

ครั้งที่ 8 กรกฎาคม 
2565 

เรื่องท่ี 10 ถอดบทเรียนThai Stop 
Covid ในสถานศึกษา 
 
 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยเรียนและ
วัยรุ่น 

ครั้งที ่9 สิงหาคม 2565 เรื่องท่ี 11 การเรียนรู้หลักสูตร
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพ               
ผ่านระบบก้าวท้าใจ 
 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายวัยทำงาน 

คร ั้งที่ 10 กันยายน 2565 เรื่องท่ี 12 การประเมินสมรรถภาพ
ทางกายและความเสี่ยงการหกล้ม
ผู้สูงอายุ 
 

กลุ่มพัฒนา
เทคโนโลยีกิจกรรม
ทางกายผู้สูงอายุ 
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2.2 ปัจจัยแห่งความสำเร็จ 

• บุคลากรส่วนใหญ่โดยเฉพาะผู้ปฏิบัติงานจากทุกกลุ่มงานที่เกี่ยวข้องให้ความร่วมมือในการ
ดำเนินการอย่างจริงจังและต่อเนื่อง  

• ผู้บริหารให้ความสำคัญ และสนับสนุนให้บุคลากรได้เข้าร่วมกิจกรรมตามแผนฯ อย่างต่อเนื่อง  
• คณะกรรมการขับเคลื่อนแผนฯ และคณะทำงานตัวชี้วัดที่ 2.4 ฯ ความรู้มีความรู้ความเข้าใจ 

และมุ่งมั่นในการดำเนินงานอย่างเต็ม ประสิทธิภาพเพ่ือให้บรรลุเป้าหมาย  
• มีระบบการติดตามประเมินผลการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง 

2.3 ปัญหาและอุปสรรคในการดำเนินงาน 

• บางกลุ่มมีภารกิจงานที่ต้องรับผิดชอบจำนวนมาก จึงทำให้ไม่สามารถให้ความร่วมมือในบาง
กิจกรรมตามแผนฯ ได้อย่างครบถ้วน เช่น กิจกรรมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ฯ 

• จำนวนจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้น้อยครั้ง(10 ครั้ง/ปี) ทำให้ไม่สามารถ สังเคราะห์
องค์ความรู้ให้ตกผลึกได้  

• บุคลากรมีภาระงานมาก ทำให้การเข้าร่วมเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ไม่ได้เต็มที่  
• มีกลุ่มงานยังขาดความรู้ ความเข้าใจในการทำ KM จึงต้องใช้เวลาในการทำความเข้าใจ 

2.4 ข้อเสนอเชิงนโยบาย 

• ควรพัฒนาระบบการเชื่อมโยงข้อมูลความรู้ให้มีความเป็นเอกภาพ เนื่องจากยังจัดเก็บอยู่
กระจัดกระจาย ดังนั้น จึงควรพัฒนาระบบการจัดเก็บความรู้ Knowledge Asset แหล่งเดียว 
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พร้อมกับการพัฒนาระบบเครือข่ายเพื่อให้ทุกคนเข้าถึงแหล่งความรู้ได้ โดยง่ายและสามารถใช้
ประโยชน์จากแหล่งความรู้ได้อย่างเต็มที่ 

• ควรมีการรวบรวมความรู้ที่มีอยู่ในองค์กรทั้งความรู้ที่ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge : EK) และ
ความรู้ที่ฝังลึกอยู่ในคน (Tacit Knowledge : TK) ให้ครบถ้วนทุกเรื่องที่มีอยู่โดยการ สำรวจ
อย่างละเอียด  

• ประเมินความรู้ ความเข้าใจของผู้เข้าร่วมโครงการทุกครั้ง เพ่ือปรับปรุงแนวทางการให้ ความรู้
ครั้งต่อๆไป  

• ควรกำหนดการประชุม KM อย่างน้อยเดือนละ 2-4  ครั้ง อย่างต่อเนื่องโดยมี CKO เป็น
ประธานในการประชุม  

• ควรมีการติดตามและประเมินผลการดำเนินการจัดการความรู้ อย่างสม่ำเสมอ  
• กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพควรจัดกิจกรรมแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้บ่อยครั้งเพ่ือองค์

ความรู้ตกผลึก มากยิ่งขึ้น  
• ควรให้ความรู้ หรือแนวทางการดำเนินงานการจัดการความรู้ให้ทุกกลุ่มงานเข้าใจตรงกัน หรือ

ไปในทิศทางเดียวกัน  
• ผู้บริหารระดับหน่วยงานควรให้ความสำคัญ และพัฒนาศักยภาพบุคลากรที่รับผิดชอบ งานด้าน

การจดัการความรู้ของหน่วยงานอย่างสม่ำเสมอ 

........................................................... 

กลุ่มบริหารยุทธศาสตร์ กองกิจกรรมทางกายเพ่ือสุขภาพ 
กรกฎาคม 2565 


