KPI 2.4 ระดับความสาเร็จของการเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ (LO)

กลุ่มงานพัฒนาวิชาการวิจัย (กพว.)
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
ปีงบประมาณ 2565

การจัดการข้อมูลและความรู้เพื่อการบริหารจัดการให้หน่วยงาน ข้อมูลทางวิชาการ การวิเคราะห์ GAP
ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย มาตรการและประเด็นความรู้
เพื่อการขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการ ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี

1. Assessment
1.1 การวิเคราะห์สถานการณ์การพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการ
ผลการดาเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ปีงบประมาณ
พ.ศ. 2564 มีดังนี้
การพัฒนาคลังข้อมูลความรู้
มีการรวบรวมองค์ความรู้ต่างๆ เช่น Infographic Clip VDO สื่อมัลติมีเดีย คู่มือความรู้ต่างๆ ไว้ที่
เว็ บ ไซน์ ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 8 อุ ด รธานี www. hpc8.anamai.moph.go.thเพจ Facebook ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 8
อุ ด รธานี และช่ อ งYoutube HPC 8 Official https://www.youtube.com/channel/UCOFBlr3IrAIUwRg_gIijmA เพื่อเป็นช่องทางในการรวบรวมองค์ความรู้ไว้อย่างเป็นระบบและเผยแพร่ประชาสัมพันธ์ ซึ่ง
สามารถเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาศักยภาพนักวิจัยในการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ กรมอนามัย ผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference : Cisco Webex) โดยศูนย์อนามัยที่
8 อุดรธานี มีผู้เข้าร่วมจานวน 4 ท่าน คือ
1. นายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
2. นางสาวสุภาวดี ฟองฟุ้ง นักวิชาการสาธารณสุขปฏิบัติการ
3. นางสาวจิราพร อนุศรี พยาบาลวิชาชีพปฏิบัติการ
4. นายวิทวัส บาลนาคม นักวิชาการสาธารณสุข
การเข้าร่วมประชุมเชิงปฏิบัติการพัฒนาการจัดทาเอกสารส่งสมัครรางวัลคุณภาพการบริ หารจัด การ
ภาครัฐ วันที่24 ธันวาคม 2563 หน่วยงานภูมิภาคผ่านระบบการประชุมทางไกล (Video Conference :
Cisco Webex) ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ ส่งผลงานสมัครรางวัลคุ ณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ
จานวน 3 ผลงาน ดังนี้
ลาดับ
เรื่อง
ผู้รับผิดชอบ
ส่งสมัคร ผลการสมัคร
1

เปิดใจ เพื่อขยายบริการที่ปลอดภัย
(ประเภทพัฒนาบริการ)

นางสุจริตพรรณ ดอนทราย

√

ผ่านเข้าสานัก
กพร.

2.

การพัฒนาหลักสูตรแม่ชีคิลานุปัฏฐายิกา
ว่าที่ร.ต.ยุทธการ ประพากรณ์
ภายใต้โครงการปัญญาและศรัทธา
นางสาววรรณพร สว่างบุญ
(ประเภทรางวัลผลสัมฤทธิประชาชนมีส่วนร่วม)

√

3

เครือข่ายแม่วันรุ่น ลดแม่วัยใส
(ประเภทพัฒนาบริการ)

√

นางสาวครองใจ ศรีลาราช

ผ่านเข้าสานัก
กพร.

การจัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ในการประชุมประจาเดือน (ออนไลน์)
มีกิจกรรมการดาเนินการแลกเปลี่ยนความรู้ เรื่องการเสนอขอรับรองจริยธรรมการวิจัยเกี่ยวกับ
มนุษย์ โดยนายสมภพ สุทัศน์วิริยะ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ ให้ความรู้แก่เจ้าหน้าที่ใน
ศูนย์เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทราบและถือปฏิบัติในการขอจริยธรรมในมนุษย์
การจัดการความรู้(DM/KM)
การดาเนินงานด้านจัดการความรู้ (KM) โดยแต่ละกลุ่ม จะมีการจัดการความรู้ที่ความสอดคล้อง
กับภารกิจและปฏิทินของกรมอนามัย และมีการจัดเก็บเป็นระบบในหน้าเว็บของศูนย์อนามัยที่ อุดรธานี ตาม
ลิงก์ที่แนบมาพร้อมนี้ https://hpc.8anamai.moph.go.th/th/driving-strategy
งานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
มีงานวิจัยเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ดังนี้
ลาดับ

ชื่อผลงาน

ผู้จัดทา

1.

ความรอบรู้ด้านสุขภาพขอแกนนาผู้สูงอายุ ศูนย์อนามัยที่ 5 ราชบุรี

นายชัชวาลย์ เพ็ชรกอง

2.

ปัจจัยที่มีความสัมพันธ์ต่อพัฒนาการของเด็กปฐมวัย ในเขตสุขภาพที่ 8

นางสาวเพ็ญภัท ร เล็ กพวง
ทอง

3.

ศึกษาข้อมูล การประเมิน ตนเองของสถานศึกษาในการเตรียมความ นางสาวสุกัญญา คณะวาปี
พร้อมหลังเปิดภาคเรียนเพื่อเฝ้าระวังและป้องกันการแพร่ระบาดของ
โรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID - 19) เขตสุขภาพที่ 8

4.

สถานการณ์พฤติกรรมสุขภาพที่พึงประสงค์ในวัยทางาน อายุ15-59ปี นางสาวอรสา สามะลี
เขตสุขภาพที่ 8

5.

พฤติกรรมการบริโภคอาหารของผู้สูงอายุเขตสุขภาพที่ 8

นายวิรุท นนสุรัตน์

การเข้าร่วมประชุมและร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14
เข้าร่วมประชุมและร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ หัวข้ อ "Beyond COVID -19 Crisis: A Decade
of Health Transformation ก้าวผ่านวิกฤตโควิด-19 สู่ทศวรรษแห่งการปฏิรูประบบสุขภาพ” ผ่านระบบการ
ประชุมทางไกล (Vedeo Conference) ระหว่างวันที่ 9-11 สิงหาคม 2564 มีผลงานที่เข้าร่วมนาเสนอ จานวน
2 ผลงาน ดังนี้
-ประเภท Oral Presentation เรื่ อ ง การพั ฒ นาต้ น แบบแม่ ชี คิ ล านุ ปั ฏ ฐายิ ก า โดยว่ า ที่ ร้ อ ยตรี
ยุทธการณ์ ประภากรณ์ พยาบาลวิชาชีพชานาญการ
-ประเภท Poster Presentation เรื่อง สถานการณ์การขนส่งมูลฝอยติดเชื้อของโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพที่ 8 โดยนางสาวกนกอร ศรีจันทวงษ์ นักวิชาการสาธารณสุขชานาญการ

ผลงานวิชาการ ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564
ชื่อผลงาน

1. การพัฒนาต้นแบบแม่ชีคิลานุ
ปัฏฐายิกา
2. สถานการณ์การขนส่งมูลฝอย
ติดเชื้อของโรงพยาบาลในเขต
สุขภาพที่ 8

ประเภทผลงาน
ชื่อผู้รับผิดชอบ
(วิจัย/R2R/KM/
ผลงาน
นวัตกรรม)
วิจัย
ว่าที่ร้อยตรียุทธการ
ประพากรณ์
วิจัย

นางสาวกนกอร ศรีจัน
ทวงษ์

แหล่ง
ทุน
-

-

ช่องทางการเผยแพร่

ประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14
ประชุมวิชาการส่งเสริม
สุขภาพและอนามัย
สิ่งแวดล้อม ครั้งที่ 14

สถานการณ์ปัญหาการดาเนินงานในความรับผิดชอบกับช่องว่าง (Gap) องค์กรแห่งการเรียนรู้
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
กรมอนามั ย เป็ น องค์ ก รหลั ก ของประเทศ ในการอภิ บ าลระบบส่ ง เสริ ม สุ ข ภาพและอนามั ย
สิ่งแวดล้อมเพื่อประชาชนสุขภาพดี และมีบทบาทในการขับเคลื่อน พัฒนาผลงานวิชาการ ด้านจัดการความรู้
วิจัย และนวัตกรรม กาหนดนโยบายและออกแบบระบบส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม รวมไปถึงการ
สร้างความรอบรู้ด้านสุขภาพให้แก่ประชาชน ให้สอดคล้องกับกรอบยุทธศาสตร์ชาติ 20 ปี ศูนย์อนามัยที่ 8
อุดรธานี เป็นหน่วยงานส่วนภูมิภาค มีบทบาทหน้าที่สนับสนุนวิชาการ เพื่อให้เกิดการขับเคลื่ อนงานด้ าน
วิชาการ งานวิจัย การจัดการความรู้ นวัตกรรม และระบบ เฝ้าระวังด้านส่งเสริมสุขภาพและอนามัยสิ่งแวดล้อม
ในเขตสุขภาพที่8 รวมถึง การเฝ้าระวังสถานะสุขภาพ พฤติกรรมสุขภาพ และสภาพแวดล้อมในระดับพื้นที่ มี
การสังเคราะห์ ใช้ความรู้ และดูภ าพรวม เพื่อกาหนดนโยบายระดับเขต ดังนั้นคณะกรรมการวิช าการศู นย์
อนามัยที่8 อุดรธานี จึงขับเคลื่อนสร้างสรรค์ผลงานวิชาการและเผยแผ่ผลงานวิชาการ การจัดการความรู้ เพื่อ
นาไปสู่การพัฒนาสุขภาพของประชาชนต่อไป
การด าเนิ น งานเพื่ อ พั ฒ นางานวิ ช าการ ของศู น ย์ อ นามั ย ที่ 8 อุ ด รธานี ขั บ เคลื่ อ นผ่ า น
คณะกรรมการพัฒนาวิชาการหน่วยงาน (กพว.) เพื่อทบทวนผลการดาเนินงานสาหรับเฝ้าระวัง การจัดการ
ความรู้ วิจัย และนวัตกรรม นาไปสู่การจัดการความรู้ การวิเคราะห์หา Gap เพื่อหาโอกาสในการพัฒนาต่อยอด
การทาวิจัยเพื่อปิด Knowledge Gap พัฒนาให้เป็น Knowledge Asset นั้น เมื่อวิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
ที่มีความสาคัญมากที่สุดคือบุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ประกอบด้วย 7 กลุ่มงาน ดังนี้ 1) กลุ่มขับเคลื่อน
ยุทธศาสตร์และพัฒนากาลังคน 2) กลุ่มอานวยการ 3)กลุ่มพัฒนาอนามัยแม่และเด็ก 4) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริม
สุขภาพวัยเรียน-วัยรุ่น 5) กลุ่มพัฒนาส่งเสริมสุขภาพวัยทางาน 6) กลุ่มพัฒนาการส่งเสริมสุขภาพวัยสู งอายุ 7)
กลุ่มพัฒนาอนามัยสิ่งแวดล้อม ซึ่งต้องอาศัยกลไกการขับเคลื่อนการดาเนินงานในด้านกระบวนการการจัดการ
ความรู้
สาหรับการวิเคราะห์(Assessment) ด้านการดาเนินงานที่ผ่านมาศูนย์อยามัยที่ 8 อุดรธานี เป็น
หน่วยงานที่ก่อตั้งขึ้นใหม่ เป็นหน่วยงานขนาดเล็กเมื่อเทียบกับพื้นที่รับผิดชอบในเขตสุขภาพที่ 8 จานวน 7
จั งหวัด ได้แก่ นครพนม สกลนคร บึ งกาฬ เลย หนองคาย หนองบัว ล าภู และอุดรธานี ทาให้ พบปั ญ หา
ดังต่อไปนี้
ข้อมูลทางด้านวิชาการ คือ ขาดระบบการจัดเก็บข้อมูลทางด้านวิชาการ โดยเริ่มมีระบบการจัดเก็บ
ข้อมูลด้านวิชาการในปี 2564 ทาให้มองเห็นสถานการณ์ข้อมูลทางด้านวิชาการที่ชัดเจนเพิ่มมากขึ้น โดยก่อน
หน้านั้นข้อมูลขาดการถูกจัดเก็บ เป็นข้อมูลที่อยู่กระจัดกระจาย ดังนั้นข้อมูลที่ใช้ในการนามาวิเคราะห์จึงเป็น

ผลการดาเนินงานในปีงบประมาณ 2564 ดังนี้ (1) มีงานวิจัยเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน จานวน 5 เรื่อง
ต่อบุคลากรจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 7.14 (2) เข้าร่วมประชุมและร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ ส่งเสริม
สุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 จานวน 2 เรื่อง ต่อบุคลากรจานวน 70 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 (3)
ส่งผลงานสมัครรางวัลคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ จานวน 3 ผลงาน ต่อบุคลากรจานวน 70 คน คิดเป็น
ร้อยละ 4.28 ดังแสดงในกราฟด้านล่าง
กราฟแสดงผลงานวิชาการ ในปีงบประมาณ 2565
ผลงานวิชาการ ปี งบประมาณ 2564
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ด้ า นของบุ ค ลากร พบว่ า มี จ านวนบุ ค ลากรทั้ ง หมด 70 คน ส่ ว นใหญ่ เ ป็ น กลุ่ ม Gen y
มีจานวน 53 คน คิดเป็นร้อยละ 75.71 รองลงมาเป็น Gen X จานวน 15 คน คิดเป็นร้อยละ 21.43 และ
น้ อ ยที่ สุ ด เป็ น Gen BB จ านวน 2 คน คิ ด เป็ น ร้ อ ยละ 2.85 ส าหรั บ ระดั บ การศึ ก ษาพบว่ า ส่ ว นใหญ่ จ บ
การศึกษาระดับปริญญาตรี จานวน 45 คน คิดเป็นร้อยละ 64.28 รองลงมาจบการศึกษาระดับปริญญาโท
จานวน 13 คน คิดเป็นร้อยละ 18.57 ระดับต่ากว่าปริญญาตรี จานวน 12 คน คิดเป็นร้อยละ 17.14 และจบ
การศึกษาระดับ ปริ ญญาเอก จ านวน 2 คน คิดเป็นร้อยละ 2.85 จากข้อมูล ข้างต้นเห็ นได้ว่าลั กษณะของ
บุคลากรศูนย์อยามัยที่ 8 อุดรธานี ส่วนใหญ่เป็น Gen Y ส่งผลให้ขาดประสบการณ์ ขาดทักษะองค์ความรู้
นอกจากนั้นยังพบว่าขาดระบบการเป็นพี่เลี้ยงในด้านของวิชาการและขาดแนวทางการดาเนินงานทางด้าน
วิชาการที่ชัดเจน จึงทาให้มีการผลิตผลงานวิชาการน้อย แต่ในขณะเดียวกัน Gen Y มีจุดแข็งคือ สามารถ

เรียนรู้และพัฒนาตนเองได้ดี มีความสามารถหลากหลาย โดยหากได้รับการพัฒนาศักยภาพในด้านของทักษะ
และองค์ความรู้ จึงจะทาให้สามารถผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการและนวัตกรรมได้
กราฟแสดงข้อมูลบุคลากรแบ่งตาม Generation ในปีงบประมาณ 2565
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ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ได้นากระบวนการจัดการความรู้มาเป็นกลไกขับเคลื่อนองค์กรสู่องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ โดยมีเป้าหมาย คือ 1. การพัฒนาคน 2. การพัฒนางาน และ3. การพัฒนาองค์กร โดยอาศัยความรู้
ที่ชัดแจ้ง Explicit Knowledge และความรู้ฝังลึกในตัวบุคคล Tacit Knowledge และใช้จุดแข็งของ Gen Y
คือ สามารถเรียนรู้และพัฒ นาตนเองได้ดี มีความสามารถหลากหลายเป็นรูปแบบการจัดการความรู้ และ
ขับเคลื่อนผลงานงานวิชาการที่ใช้ในศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี โดยจัดตั้งกลุ่มการจัดการความรู้ วิจัย และ
นวัตกรรม มีคณะกรรมการ กพว. ให้คาปรึกษา สนับสนุน ติดตามผลการดาเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
รวมถึ ง ความส ารวจความเชี่ ย วชาญของบุ ค ลากรเพื่ อ เป็ น พี่ เ ลี้ ยงในการผลิ ต ผลงานวิจั ย ผล งานวิ ช าการ
นวัตกรรม( Tacit Knowledge ) นอกจากนี้ได้สารวจ ความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียและความจาเป็น
ทางยุทธศาสตร์ที่ผ่านกระบวนการสร้างความร่วมมือนามาเป็นกรอบในการดาเนินงานเพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่ง
การเรี ย นรู้ ของศูน ย์ อนามัย ที่ 8 อุดรธานี โดยการพัฒ นาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิ ตผลงานวิช าการ ซึ่งมี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น เริ่มตั้งแต่ (1)หลักการเขียน
งานวิจัย ผลงานวิชาการ (การหาปัญหาวิจัย) (2) ระเบียบวิธีวิจัย (3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างเครื่องมือ
งานวิจัย (4) การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์ และ (5) จัดเวทีการนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงาน
วิชากร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรได้เตรียมความพร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนไปนาเสนอผลงานวิชาการผ่าน
เวทีประกวดผลงานต่างๆภายนอก และมีระบบการสนับสนุน การสร้างแรงจูงใจแก่ บุคลากรให้ผลิตผลงาน
วิจัย/ผลวิชาการ /นวัตกรรม โดยการจัดเวทีมอบใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้มีผลงาน งานวิจัย วิชาการและ
นวัตกรรม นอกจากนั้ น ยั งมีร ะบบคลั งความรู้ จัดเก็บข้อมูล ที่ส ามารถเข้าถึงและนาไปใช้ได้ง่าย น าระบบ
คอมพิวเตอร์เพื่อเชื่อมโยงเครือข่ายการสื่อสาร การให้บริการแก่ บุคลากรและเชื่อมโยงการสื่อสารแบบไร้ขีด
กาจัดกับส่วนกลาง เพื่อพัฒนาสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ตามยุทธศาสตร์ของกรมอนามัย

1.1.1 รายการข้อมูล สารสนเทศ และความรู้ที่นามาใช้ในการวิเคราะห์สถานการณ์ เพื่อกาหนดแนว
ทางการขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการ, GAP ข้อมูลและความรู้ที่สาคัญและจาเป็นต่อภารกิจของ
หน่วยงาน ต่อการเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ ดังนี้
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ดาเนินการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) โดยใช้ข้อมูลนาเข้าในการ
วิเคราะห์คือ ผลการดาเนินงานการพัฒนาและขับเคลื่อนงานวิชาการของศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานีใน
ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 และการสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ผลการวิเคราะห์มีรายละเอียดดังนี้
จุดแข็ง (S ภายใน)
1. มีนโยบายการดาเนินงานการขับเคลื่อนการ
ดาเนินงาน เพื่อเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างชัดเจน
2. ผู้บริหารเห็นความสาคัญในการผลักดันผลงานวิชาการ
3. มีกลไกการขับเคลื่อนผ่านคณะการพัฒนาวิชาการศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี (กพว.)
4. เจ้าหน้าที่ในหน่วยงานให้ความร่วมมือในการ
ดาเนินงานด้านวิชาการ และเห็นความสาคัญในการผลิต
ผลงานวิชาการ

โอกาส (O ภายนอกกระทบเกิดผลดี)
1. มีการกาหนดตัวชี้วัดที่ชัดเจน ทาให้ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานง่ายขึ้น
2. มีคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิจากส่วนกลางเป็นที่
ปรึกษาและชี้แนะในการพัฒนางานวิชาการ
3. มีเวทีนาเสนอผลงานวิชาการทั้งในและต่างประเทศทา
ให้เจ้าหน้าที่มีโอกาสพัฒนาศักยภาพตนเอง

จุดอ่อน (Wภายใน )
1. ขาดแนวทางการจัดการความรู้ระหว่างบุคลากรใน
หน่วยงาน ในการส่งเสริมกิจกรรมด้านการพัฒนาวิชาการ
งานวิจัย และนวัตกรรม
2. เจ้าหน้าที่ส่วนใหญ่ขาดประสบการณ์และทักษะด้าน
การพัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ทาให้ผลิต
ผลงานวิชาการในแต่ละปีมีน้อย
3. ขาดแรงจูงใจและแรงสนับสนุนในการผลิตผลงาน
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

อุปสรรค (Tภายนอกกระทบแล้วไม่ดี)
1. การจัดสรรงบประมาณในการดาเนินงานไม่เพียงพอ
2. ช่องทางการได้มาของงบประมาณจากแหล่งทุน
ภายนอกค่อนข้างน้อยและขั้นตอนการขอทุนค่อนข้างยาก
และลาบาก
3. สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา
2019 (COVID -19) ทาให้การจัดอบรมพัฒนาศักยภาพ
เจ้าหน้าที่ค่อนข้างจากัดและดาเนินงานค่อนข้างลาบาก
เนื่องจากการพัฒนาต้องเกิดจากการฝึกปฏิบัติ

จากการวิเคราะห์สถานการณ์ (SWOT Analysis) ทาให้พบปัญหาและโอกาสพัฒนา เพื่อกาหนดแนวทางการ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการ ดังนี้
GAP
ขาดองค์ความรู้ ประสบการณ์และทักษะด้านการ
พัฒนาวิชาการ งานวิจัย และนวัตกรรม ทาให้ผลิต
ผลงานวิชาการในแต่ละปีมีน้อย

โอกาสพัฒนา
- พัฒนาศักยภาพบุคลากรให้เกิดองค์ความรู้ มี
ประสบการณ์และทักษะเพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้ มี
ผลงานวิชาการ
- สนับสนุนช่วยเหลือ สร้างทาเนียบผู้เชี่ยวชาญ ของ
บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ใน
การผลิตผลงานวิจัย ผลงานวิชาการ นวัตกรรม

ขาดแนวทางการดาเนินงานทางด้านวิชาการที่ชัดเจน - จัดทาแนวทางการจัดการความรู้ (KM) เพื่อให้บุคลากร
ทีส่ ามารถปฏิบัติเป็นแนวทางเดียวกัน
มีแนวทางในการปฏิบัติและสามารถปฏิบัติเป็นแนวทาง
เดียวกัน
- จัดทาแนวทางการส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย
ขาดแรงจูงใจและแรงสนับสนุนในการผลิตผลงาน
วิชาการ วิจัย และนวัตกรรม

- ระบบเฝ้าระวัง การแจ้งเตือน เมื่อถึงระยะเวลาที่ต้องทา
ผลงานเพื่อเลื่อนระดับ
- จัดเวทีมอบใบประกาศนียบัตรสาหรับผู้มีผลงาน
งานวิจัย วิชาการและนวัตกรรม

1.2 ผลการวิเคราะห์ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเพื่อขับเคลื่อนตัวชี้วัด
1.2.1 ความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลกร
ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี มีการดาเนินงานสารวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียของ
บุคลากร จากการสารวจความต้องการพัฒนาศักยภาพของบุคลกร ประจาปี 2565 เกี่ยวกับประเด็นความรู้ที่
ต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ พบว่า หลักสูตรบุคลากรที่ต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพมากที่สุดคือ
การใช้โปรแกรมสถิติสาหรับการวิเคราะห์ข้อมูล ร้อยละ 49.1 รองลงมาความรู้เกี่ยวกับกฎหมายหรือระเบียบใน
การปฏิบัติงาน ร้อยละ 43.4 รองลงมาการการสื่อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ ร้อยละ 41.5 ดังแผนภูมิที่ 1
แผนภูมิที่ 1 หลักสูตรที่ต้องการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพ
การเจรจาต่อรอง
การบริ หาร/ผูน้ า
การแก้ปัญหาและการตัดสิ นใจ
การสื่ อสาร/เทคโนโลยีสารสนเทศ
การทางานร่ วมกับผูอ้ ื่น/การทางานเป็ นทีม
การพัฒนาความคิดสร้างสรรค์
การใช้ โปรแกรมสถิตสิ าหรับการวิเคราะห์ ข้อมูล
การสร้างแรงจูงใจในการปฏิบตั ิงาน
ความรู ้เกี่ยวกับกฎหมายหรื อระเบียบในการปฏิบตั ิงาน
การพัฒนา เช่น DSPM

การสารวจความรู้ที่สาคัญและจาเป็นต่อภารกิจของหน่วยงานตามสายอาชีพ ดังนี้
ตาแหน่งตามสายอาชีพ
งานการเงิน

งานพัสดุ
งานธุรการ

หลักสูตรที่ต้องการพัฒนา
1. ระเบียบการเบิกจ่ายตามที่กระทรวงการคลังกาหนด
2. กฎหมาย
3. การจัดทางบของหน่วยงานราชการ
1. การจัดซื้อจัดจ้าง
1. ระเบียบและกฎหมายเกี่ยวกับงานธุรการ
2. การเขียนรายงานการประชุมและหนังสือราชการ

งานโสตทัศนศึกษา
งานทันตสาธารณสุข

1. การตัดต่อเพื่อนาเสนอผลงาน
1. การพัฒนานวัตกรรมการคัดกรองสุขภาพช่องปาก
2. การตรวจคัดกรองรอยโรคมะเร็งช่องปาก
3. เทคโนโลยีที่ใช้ในงานทันตกรรม
4. การพัฒนางานบริการ

นักทรัพยากร

1. การจัดการข้อมูล
2. การบริหารงานบริหารคน/สอนงาน
3. ทักษะการสื่อสาร
1. โภชนาการในแต่ละช่วงวัย
2. การบริหาร
3. โภชนบาบัด
4. การจัดทาฐานข้อมูลด้านโภชนาการตามกลุ่มวัย
5. การส่งเสริมสุขภาพ
1. ผู้บริหารระดับกลาง
2. การวิเคราะห์นโยบาย ยุทธศาสตร์จากกรม ลงสู่การปฏิบัติ
3. การบริหารการเปลี่ยนแปลง
4. การจัดทาแผนยุทธศาสตร์และตัวชี้วัด
5. เครื่องมือการวิเคราะห์ระดับความสาเร็จของการดาเนินงานจากการใช้จ่าย
งบประมาณ
1. หลักสูตรด้านการบริหารเครื่องคอมพิวเตอร์แม่ข่าย
2. หลักสูตรด้านการบริหารซอฟต์แวร์เครื่องแม่ข่ายเสมือน
3. หลักสูตรด้านการบริหารระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์
1. จริยธรรมคุณธรรมตามมาตรฐานวิชาชีพสาธารณสุขชุมชน
2. แนวทางการทางานวิจัย/ผลงานวิชาการ
3. การวิเคราะห์ข้อมูลเชิงสถิติ
4. กฎหมายสาธารณสุข
5. การทาโครงการให้ประสบความสาเร็จ/การบริหารแผนงานโครงการ
6. ทักษะการคิดเชิงระบบ

งานโภชนาการ

นักวิเคราะห์นโยบายและแผน

นักวิชาการคอมพิวเตอร์

นักวิชาการสาธารณสุข

พยาบาล

7. ทักษะการสื่อสารและการนาเสนอ
8. การปรับเปลี่ยนพฤติกรรม/การส่งเสริมสุขภาพ
9. หลักสูตรด้านการสร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน
10. การบริหารจัดการทรัพยากร
11.พัฒนาทักษะการพัฒนาด้านเทคโนโลยี
1.การพยาบาลเฉพาะทาง
2.การพยาบาลเด็กและวัยรุ่น
3.การบริหารงานอย่างมีสมรรถนะ
4.การพยาบาลเวชปฏิบัติ
5.หลักสูตรเกี่ยวกับพัฒนาการเด็ก
6.การบริหารจัดการข้อมูล เพื่อการวางแผนแก้ปัญหากลุ่มวัย
7.พยาบาลฝังยา
8.การบริหารทางการพยาบาล

1.2.2. การผลิตผลงานวิจัย
ในปี 2564 ศู น ย์ อ นามั ย ที่ 8 อุ ด รธานี มี ผ ลงานวิ ช าการ จ านวน 7 เรื่ อ ง โดยแบ่ ง เป็ น
ผลงานวิจัยที่มีการเผยแพร่ในเว็บไซต์หน่วยงาน ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 จานวน 5 เรื่อง และเป็นผลงาน
วิชาการเข้าร่วมประชุมและร่วมนาเสนอผลงานวิชาการ ส่งเสริมสุขภาพสิ่งแวดล้อมแห่งชาติครั้งที่ 14 จานวน
2 เรื่อง เมื่อเทียบกับสัดส่วนของเจ้าหน้าที่ในการผลิตผลงานวิชาการ เท่ากับร้อยละ10 โดยมีเจ้าหน้าที่ทั้งหมด
จานวน 70 คน ส่วนใหญ่ (ร้อยละ 79.1) เป็น Gen Y และส่วนใหญ่มีอายุราชการ 1-5 ปี (ร้อยละ 57) จาก
ข้อมูลข้างต้นมีความสอดคล้องและเชื่อมโยงให้เห็นว่า บุคลากรศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี ยัง ขาดประสบการณ์
ขาดทักษะองค์ความรู้ ส่งผลให้มีผลงานวิชาการเผยแพร่ออกมาน้อย

2. Advocacy / Intervention
2.1 การกาหนดมาตรการและประเด็นความรู้ที่จะใช้ในการขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการของหน่วยงาน
ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
- ข้อมูลการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่สอดคล้องกับ PIRAB
มาตรการ

หลักการ/เหตุผลการ
กาหนด
1. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เพื่อจัดให้มีคลังความรู้ทาง
มีการจัดการข้อมูลและ
วิชาการเพื่อเป็นแหล่ง
ความรู้ในหน่วยงานอย่าง รวบรวมผลงาน เป็นช่อง
เป็นระบบ
ทางการเข้าถึงข้อมูลและ
ความรู้ที่จาเป็นต่อการ
ปฏิบัติงาน และค้นหาได้
อย่างสะดวก รวดเร็ว

กิจกรรมการขับเคลื่อน
1.พัฒนาคลังข้อมูลความรู้
- รวบรวมความรู้ทางวิชาการและมีการ
จัดเก็บอย่างเป็นระบบ เข้าถึงได้ง่าย และ
มีความสะดวก
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์และส่งมอบ
องค์ความรู้แก่ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อสนับสนุน ส่งเสริม ให้ 2. จัดตั้งคลินิกวิจัย
เป็นแหล่งข้อมูลทางด้าน
วิชาการ รวบรวมเอกสาร
การวิจัย วารสารการตีพิมพ์
ของหน่วยงานต่างๆ
สามารถค้นหาได้
เพื่อให้บุคลกรได้ทราบ
3. แนวทางปฏิบัติการส่งโครงการวิจัยเข้า
แนวทางส่งโครงการวิจัยเข้า รับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
รับการพิจารณาจริยธรรม
การวิจัย ทาให้เกิดความ
สะดวกและง่าย โดยที่ผ่าน

ความสอดคล้อง
กลยุทธ์ PIRAB
A-Advocate
B-Build Capacity

มาพบว่า บุคลากรมีไม่
ทราบแนวทางการส่ง มีการ
ปฏิบัติที่หลากหลาย
เพื่อให้บุคลกรได้มีแนวทาง 4. แนวทางปฏิบัติการจัดการความรู้ (KM)
ในการปฏิบัติและสามารถ
ปฏิบัติได้เป็นแนวทาง
เดียวกัน เกิดความเข้าใจได้
ง่าย ต่อการจัดการความรู้
2. ส่งเสริมและสนับสนุนให้
บุคลากรมีศักยภาพ ในการ
ผลิตผลงานวิชาการ ( วิจัย
นวัตกรรม บทความ
วิชาการ)

-เพื่อให้บุคลากรมีความรู้
ความสามารถ เกิดทักษะใน
การผลิตผลงานวิชาการ (
วิจัย นวัตกรรม บทความ
วิชาการ)

1.อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อ
ผลิตผลงานวิชาการ โดยมี
กระบวนการพัฒนาอย่างเป็นขั้นตอนที่
ชัดเจนเพื่อให้เกิดความเข้าใจเพิ่มมากขึ้น
ในประเด็นดังต่อไปนี้
1.1 หลักการเขียนงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ (การหาปัญหาวิจัย)
1.2 ระเบียบวิธีวิจัย
1.3 การวิเคราะห์ข้อมูล การสร้าง
เครื่องมืองานวิจัย
1.4 การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้
ได้รับการตีพิมพ์
1.5 จัดเวทีการนาเสนอผลงานวิจัย
ในหน่วยงานเพื่อเป็นการเตรียมความ
พร้อมและสร้างความมั่นใจ
ก่อนนาเสนอในเวทีภายนอก

B-Build Capacity
A-Advocate

-เพื่อสนับสนุน ให้
คาปรึกษา เกิดระบบการ
เป็นพี่เลี้ยงทางด้านวิชาการ
ในการผลิตผลงานวิจัย
ผลงานวิชาการและ
นวัตกรรม ในหน่วยงาน
3.ส่งเสริมและสนับสนุนให้ เพื่อสนับสนุนให้บุคลากร
บุคลากรเผยแพร่ผลงาน เผยแพร่ผลงานวิชาการ เช่น
วิชาการ
การตีพิมพ์ เวทีประกวด
ผลงาน การนาเสนอด้วย
วาจา หรือ โปสเตอร์

2. สารวจความรู้ความเชี่ยวชาญของ
บุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี และ
จัดทาเป็นทาเนียบ เพื่อเป็นพี่เลี้ยง ให้
คาปรึกษาในการผลิตผลงานวิจัย ผลงาน
วิชาการ และนวัตกรรม ร่วมกับ
คณะกรรมการ กพว.
1. จัดเวทีการนาเสนอผลงานวิจัยใน
A-Advocate
หน่วยงานเพื่อเป็นการเตรียมความพร้อม B-Build
และสร้างความมั่นใจก่อนนาเสนอในเวที Capacity
ภายนอก โดยเชิญผู้เชี่ยวชาญจาก
ภายนอกเป็นคณะกรรมการเพื่อให้ข้อ
ชี้แนะ

เพื่อสนับสนุน สร้าง
2. จัดเวทีมอบใบประกาศนียบัตรเพื่อเชิด
แรงจูงใจแก่บุคลากร ในการ ชูเกียรติสาหรับผู้มีผลงาน งานวิจัย
ผลิตผลงานวิจัย/ผลวิชาการ วิชาการและนวัตกรรม

2.2 ประเด็นความรู้ที่ให้แก่ผู้รับบริการ (C)/ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (SH) เพื่อกาหนดแนวทางการขับเคลื่อน
องค์กรแห่งการเรียนรู้
1) ประเด็นความรู้การอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากรเพื่อผลิตผลงานวิชาการ โดยมี
กระบวนการพัฒ นาอย่ า งเป็ น ขั้น ตอนที่ชัดเจนเพื่ อให้ เกิ ดความเข้าใจตั้ง แต่ พื้นฐานของกระบวนการวิ จั ย
ตลอดจนสามารถผลิตผลงานออกมาได้โดยเริ่มตั้งแต่ (1)หลักการเขียนงานวิจัย ผลงานวิชาการ (การหาปัญหา)
(2) ระเบียบวิธีวิจัย (3) การวิเคราะห์ข้อมูลและการสร้างเครื่องมืองานวิจัย (4) การเขียนผลงานวิจัยอย่างไรให้
ได้รับการตีพิมพ์ และ (5) จัดเวทีการนาเสนอผลงานวิจัย/ผลงานวิชากร เพื่อสนับสนุนให้บุคลากรเตรียมความ
พร้อมและสร้างความมั่นใจก่อนนาเสนอผลงานวิชาการผ่านเวทีประกวดผลงานต่างๆภายนอก
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้ : เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากรมีความรู้ความสามารถ
เกิดทักษะในการผลิตผลงานวิชาการ (วิจัย นวัตกรรม บทความวิชาการ)
- เอกสารการอบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร ตาม Link
https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/knowledge

2) ประเด็นความรู้แนวทางการส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัยของศูนย์
อนามัยที่ 8 อุดรธานี
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้: เพื่อส่งเสริมและสนับสนุนให้บุคลากร มีความรู้ ความเข้าใจ
เกี่ยวกับขั้นตอน แนวทางการ ส่งโครงการวิจัยเข้ารับการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย เพื่อลดการปฏิบัติ ที่
หลากหลายทาให้เสียเวลาในการดาเนินการขอจริยธรรม และลดความยุ่งยากในการปฎิบัติ
- แนวทางการส่งผลงานวิจัยผลงานวิชาการ
- ตาม Link https://hpc8.anamai.moph.go.th/th/knowledge

3) ประเด็นความรู้ ข้อมูลความรู้ความเชี่ยวชาญของบุคลากรในศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้: เพื่อส่งเสริม สนับสนุน ให้คาปรึกษา เกิดระบบการเป็นพี่เลี้ยง
ทางด้ า นวิ ช าการในการผลิ ตผลงานวิ ช าการ ( วิ จั ย นวั ต กรรม บทความวิ ช าการ) รายละเอี ย ดตามลิ งค์
https://drive.google.com/file/d/1OPowyM5MwAxI_0WkfD6SJZMSPyS1WKw/view?usp=sharing
4) ประเด็นความรู้ ทาเนียบรายชื่อและระยะเวลาของบุคลากรที่ต้องทาผลงานเพื่อเลื่อน
ระดับเหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้: เพื่อส่งเสริม สนับสนุนและกระตุ้นให้บุคลากรได้ผลิตผลงาน
วิชาการเพื่อเลื่อนระดับ โดยได้มีระบบการเฝ้าระวัง และระบบการแจ้งเตือน คือ ได้จัดทาเอกสารรายชื่อ และ
ระยะเวลาที่ต้องทาผลงานเพื่อเลื่อนระดับ จากนั้นมีระบบการแจ้งเตือนโดยแจ้งที่ตัวบุคคลโดยตรงและส่ง
เอกสารเข้ากลุ่มไลน์ เพื่อง่ายต่อเข้าถึงและนาไปใช้ประโยชน์ได้ง่าย รายละเอียดตามลิงก์
https://drive.google.com/file/d/1bBKyBjZbzn8FWsToFX5lRuTYdOgjJt_m/view?usp=sharing

5) ประเด็นความรู้ 1) การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้: เพื่อสร้างความเข้าใจในเกี่ยวกับการจัดการความรู้
- สานักงานบริหารและพัฒนาองค์ความรู้การจัดการความรู้ (KM) คืออะไร. สืบค้นเมื่อ 10 มกราคม
2564 จาก http://www.okmd.or.th/upload/pdf/chapter1_kc.pdf)
6) ประเด็นความรู้ เทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจาปี 2564
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้: เพื่อให้มีเทคนิคการเขียนผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการบริหาร
ราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี 2564
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564 ที่มา
https://www.opdc.go.th/content/Nzc
https://drive.google.com/file/d/1ZctsOpVKz6_FmISA0FCMyRf5dYoEb619/view
7) ประเด็นความรู้ แนวทางการพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (Public Sector
Management Quality Award. : PMQA)
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้ : เพื่อพัฒนาให้ศูนย์อนามัยที่ 8 อุดรธานี เป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูง
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564 ที่มา
https://www.opdc.go.th/content/Nzc
https://drive.google.com/file/d/1a7qG4xOcYpNqaaYwW9Zbz37mwUHZ1s7K/view
8) ประเด็นความรู้ หลักเกณฑ์ในการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้:เพื่อให้บุคลากรรู้แนวทางการเขียนผลงานรางวัลเลิศรัฐ ประจาปี พ.ศ. 2565
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564) จาก
https://www.opdc.go.th/content/MzM
https://drive.google.com/file/d/1etDUD82DlJWSQPDDqEpG_8lcleZpDYdL/view
9) ประเด็นความรู้ แนวทางการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการบริหารราชการ
แบบมีส่วนร่วม ประจาปี 2565
เหตุผลการนาประเด็นความรู้มาใช้: เพื่อให้ทราบแนวทางการส่งผลงานเพื่อสมัครขอรับรางวัลบริการการ
บริหารราชการแบบมีส่วนร่วม ประจาปี 2565
- สานักงานคณะกรรมการพัฒนาระบบราชการ ค้นเมื่อ 20 มกราคม 2564) จาก
https://www.opdc.go.th/content/MzM
https://drive.google.com/file/d/1qdVwgP_cGvUGdsHFLIsLQuEomLA256OS/view

3. Management and Governance
3.1 การจัดทาแผนปฏิบัติการขับเคลื่อนการดาเนินงานวิชาการ ของศูนย์อนามัยที่8 อุดรธานี ให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้

KR1: มีคลังจัดเก็บข้อมูล ความรู ้ วิชาการ จานวน 1 คลังความรู ้
KR2: พัฒนาศักยภาพบุคลากรในการผลิตผลงานวิชาการ วิจยั
และนวัตกรรม อย่างน้อย 1 ครั้ง
KR3: มีผลงานวิชาการ (วิจยั /นวัตกรรม/บทความวิชาการ/
รางวัลเลิศรัฐ) อย่างน้อย 1 ผลงาน

Objective 1
การขับเคลื่อนพัฒนางานวิชาการ

ลาดั
บ
1

2.

กิจกรรม

วัตถุประสงค์

เป้าหมาย

ระยะเวลา
กลุ่มเป้าหมาย งบประมาณ
ดาเนินการ
1. ต.ค. 64 - 31 บุคลากรศูนย์
ไม่ใช้
มี.ค.65
อนามัยที่ 8
งบประมาณ

พัฒนาคลังข้อมูลความรู้
- รวบรวมองค์ความรู้ด้าน
การส่งเสริมสุขภาพตามกลุ่ม
วัย และอนามัยสิ่งแวดล้อม
ให้เป็นระบบ
- เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์
และส่งมอบองค์ความรู้แก่ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย

เพื่อให้มีคลัง
ความรู้ทาง
วิชาการและ
เผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
สามารถเข้าถึงง่าย
และนาไปใช้
ประโยชน์ได้

1.มีคลังจัดเก็บ
ข้อมูลจานวน 1
คลัง
2.มีการเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์
อย่างน้อย1
ช่องทาง

อบรมพัฒนาศักยภาพบุคลากร
เพื่อผลิตผลงานวิชาการ

เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้
บุคลากรมีความรู้

1.บุคลากรได้รับ
การพัฒนา
ศักยภาพบุคลากร - พ.ย. 64

2. มี.ค.-ก.ค.65

บุคลากรศูนย์
อนามัยที่ 8

36,000

3

2.1 หลักการเขียนงานวิจัย
ผลงานวิชาการ (การหาปัญหา)
2.2 ระเบียบวิธีวิจัย
2.3 การวิเคราะห์ข้อมูลการ
สร้างเครื่องมืองานวิจัย
2.4 การเขียนผลงานวิจัย
อย่างไรให้ได้รับการตีพิมพ์
2.5 เวทีการนาเสนอ
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชากร
(ผู้เชี่ยวชาญวิพาก)
(Tele conference)
สนับสนุนบุคลากรให้ผลิตผลงาน
วิจัย/ผลวิชาการ /การทาเลื่อน
ระดับผลงาน /รางวัลเลิศรัฐ
3.1 จัดตั้งคลินิกปรึกษา
งานวิจัย/งานวิชาการ)
3.2 งานวิจัย/ผลงานวิชาการ/
นวัตกรรม มีการเผยแพร่ในเวป
ไซด์ในหน่วยงาน
3.3 มอบใบประกาศนียบัตร
ส่งผลงานเข้ารับการประกวด

ความสามารถ เกิด
ทักษะในการผลิต
ผลงานวิชาการ (
วิจัย นวัตกรรม
บทความวิชาการ)

เพื่อสนับสนุนให้
บุคลากรผลิต
ผลงานวิชาการ
และ เผยแพร่
ผลงานวิชาการ

ในการผลิตผลงาน
วิชาการ วิจัย และ
นวัตกรรม อย่าง
น้อย 1 ครั้ง
2. มีผลงาน
วิชาการ (วิจัย/
นวัตกรรม/
บทความวิชาการ)
อย่างน้อย 1
ผลงาน

-พ.ย. 64
- พ.ย. 64
- ธ.ค. 64

- เม.ย. 65

มีผลงานวิชาการ ต.ค. 64 -ก.ค.65 บุคลากรศูนย์
(วิจัย/นวัตกรรม/
อนามัยที่ 8
บทความวิชาการ/
รางวัลเลิศรัฐ)
อย่างน้อย 1
ผลงาน

1,000

