สาหรับทุกหน่วยงาน 21/11/2560
ตัวชี้วัดที่ 2.5
ระดับความสาเร็จของหน่วยงาน มีผลงานวิจัย/R2R/KM ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์
อย่างน้อย 1 เรื่อง
ประเด็นยุทธศาสตร์
4. การปฏิรูประบบงานสู่องค์กรที่สมรรถนะสูงและมีธรรมมาภิบาล
เป้าประสงค์ยุทธศาสตร์ 10. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ (Leaning Organization)
กลุ่ม / Cluster
กลุ่มข้อมูล การจัดการความรู้ และการเฝ้าระวัง (KISS)
หน่วยงานเจ้าภาพหลัก สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม
หน่วยงานรับการประเมิน ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
- หน่วยงานสายวิชาการ ประเมินกรณีผลงานวิจัย หรือ R2R
- หน่วยงานสายสนับสนุน ประเมินกรณีผลงานการจัดการความรู้
คานิยาม
งานวิ จั ย หมายถึ ง การศึ ก ษา ค้ น คว้ า วิ เ คราะห์ หรื อ ทดลองอย่ า งเป็ น ระบบทาง
วิ ท ยาศาสตร์ ตามระเบี ย บวิ ธี ก ารวิ จั ย โดยอาศั ย เครื่ อ งมื อ หรื อ วิ ธี ก ารเพื่ อ ให้ ค้ น พบ
ข้อเท็จจริง หรือหลักการไปใช้ในการตั้งกฎ ทฤษฎี หรือแนวทางในการปฏิบัติ ทั้งงานวิจัย
ในระบบบริหารจัดการงานวิจัยแห่งชาติ (ระบบ NRMS) และแหล่งทุนอื่น
R2R (Routine to Research) หมายถึง การทางานวิจัยจากงานประจา หรือทางาน
ประจา จนเป็นงานวิจัย มุ่งเน้นการนากระบวนการหรือระเบียบวิธีการวิจัยไปพัฒนาการ
ทางานประจาของตนให้ดีขึ้น ไม่เน้นความเป็นเลิศทางวิชาการ แต่ให้ความสาคัญกับการ
การแก้ไขปัญหาจากงานประจา และใช้ผลของการวิจัยนั้นมาพัฒนางานประจาที่ตนเอง
รับผิดชอบ ทั้งนี้ประเภทงานวิจัยสามารถดาเนินการได้ทั้งการวิจัยเชิงปริมาณและคุณภาพ
โดยเป็นการวิจัยระดับใดก็ได้ แต่ต้องมีระเบียบวิธีการที่ถูกต้อง ไม่ว่าจะเป็นการศึกษาเชิง
พรรณนา (Descriptive Study) การวิจัยกึ่งทดลอง (Quasi-Experimental study) การวิจัย
เชิงปฏิบัติการ (Action research) เป็นต้น
การจัดการความรู้ของหน่วยงาน หมายถึง หน่วยงานสังกัดกรมอนามัยทั้งในส่วนกลาง
และภูมิภาค ดาเนินงานเพื่อให้ได้องค์ความรู้ตามกระบวนการการจัดการความรู้ และนา
องค์ความรู้นั้นไปใช้แล้วเกิดประโยชน์ในวงกว้าง หรือส่งผลต่อบุคลากรกรมอนามัย หรือ
ประชาชนอย่างเป็นรูปธรรม ทั้งนี้ องค์ความรู้นั้นจะเป็นองค์ความรู้เดิมที่หน่วยงานมีอยู่
หรือเป็นองค์ความรู้ที่สร้างขึ้นมาใหม่ก็ได้ (อ้างถึง: คู่มือการประเมินผลการจัดการความรู้
กระทรวงสาธารณสุข หน่วยงานระดับกรมและเขตสุขภาพ)

กระบวนการจัดการความรู้ (Knowledge Management Process) หมายถึง
กระบวนการที่ทาให้เกิดการจัดการความรู้ ประกอบด้วย 7 ขั้นตอนดังนี้
1) การบ่งชี้ความรู้ เช่น พิจารณาว่า วิสัยทัศน์/ พันธกิจ/ เป้าหมาย คืออะไร และ
เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย เราจาเป็นต้องรู้อะไร, ขณะนี้เรามีความรู้อะไรบ้าง, อยู่ใน
รูปแบบใด, อยู่ที่ใคร
2) การสร้ า งและแสวงหาความรู้ เช่ น การสร้ า งความรู้ใ หม่ , แสวงหาความรู้ จ าก
ภายนอก, รักษาความรู้เก่า, กาจัดความรู้ที่ใช้ไม่ได้แล้ว
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ เป็นการวางโครงสร้างความรู้ เพื่อเตรียมพร้อมสาหรับ
การเก็บความรู้อย่างเป็นระบบในอนาคต
4) การประมวลและกลั่นกรองความรู้ เช่น ปรับปรุงรูปแบบเอกสารให้เป็นมาตรฐาน,
ใช้ภาษาเดียวกัน, ปรับปรุงเนื้อหาให้สมบูรณ์
5) การเข้าถึงความรู้ เป็นการทาให้ผู้ใช้ความรู้นั้นเข้าถึงความรู้ที่ต้องการได้ง่ายและ
สะดวก เช่น ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT), Web board, บอร์ดประชาสัมพันธ์
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6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ ทาได้หลายวิธีการ โดยกรณีเป็น Explicit
Knowledge อาจจัดทาเป็น เอกสาร, ฐานความรู้, เทคโนโลยีสารสนเทศ หรือกรณี
เป็น Tacit Knowledge อาจจัดทาเป็นระบบ ทีมข้ามสายงาน, กิจกรรมกลุ่ม
คุณภาพและนวัตกรรม, ชุมชนแห่งการเรียนรู้, ระบบพี่เลี้ยง, การสับเปลี่ยนงาน,
การยืมตัว, เวทีแลกเปลี่ยนความรู้ เป็นต้น
7) การเรียนรู้ ควรทาให้การเรียนรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เช่น เกิดระบบการเรียนรู้จาก
การสร้างองค์ความรู้นาความรูไ้ ปใช้เกิดการเรียนรู้และประสบการณ์ใหม่ และ
หมุนเวียนต่อไปอย่างต่อเนื่อง
(อ้างถึง: โครงการพัฒนาส่วนราชการให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้และจัดการความรู้ในส่วน
ราชการ โดย สานักงาน ก.พ.ร.)

ความรู้ที่สาคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Knowledge) หมายถึง องค์ความรู้ที่จาเป็นใน
การปฏิบัติงานส่งผลต่อการบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และช่วยให้บรรลุเป้าหมายเชิง
ยุทธศาสตร์ขององค์กรได้ เช่น
 เป็นนโยบายสาคัญของหน่วยงาน/Cluster/กรมอนามัยและเป็นสถานการณ์
Hot issue ในปัจจุบัน ที่สอดคล้องกับนโยบายการเปลี่ยนแปลงกรมอนามัย
 เป็นความรู้ที่สอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์ และแผนยุทธศาสตร์ของกรม
อนามัย
 องค์ความรู้นั้นจาเป็นต่อการตัดสินใจในการบริหารงาน หรือการปฏิบัติงาน
ตามกระบวนงานหลักขององค์กร (Core business process)
 มีความจาเป็นอย่างเร่งด่วนในการจัดการ/จัดเก็บองค์ความรู้นน
ั้ ๆ
อันเนื่องมาจากสาเหตุต่างๆ เช่น ผู้รู้/ผู้เชี่ยวชาญจะเกษียณอายุราชการหรือ
ย้ายงาน ผู้รบั ผิดชอบงานนัน้ มีการสับเปลี่ยนหมุนเวียนบ่อย มีพนักงานใหม่เข้ามา
ทางาน ฯลฯ
 เป็นองค์ความรู้ที่ทาให้คนในองค์กรสามารถสร้างสรรค์และเรียนรู้ที่จะทาให้เกิด
การสร้างนวัตกรรมให้องค์กรเติบโตอย่างมีทิศทางในอีก 5–10 ปี ข้างหน้า

กลุ่มเป้าหมาย
ค่าเป้าหมาย
วิธีการจัดเก็บข้อมูล

แหล่งข้อมูล

การนาไปใช้ประโยชน์
 กรณีผลงานวิจัย/R2R และผลงานการจัดการความรู้
หน่วยงานได้ดาเนินการจนเกิดผลเป็นรูปธรรม แล้วนาไปใช้ประโยชน์ได้จริง
และสามารถแสดงข้อมูลเชิงประจักษ์เช่น จานวนการ Download จานวนผู้ใช้ที่มี
ความพึงพอใจ การนาไปต่อยอดเพื่อการพัฒนา/ ปรับปรุงงาน ฯลฯ
ทุกหน่วยงานในสังกัดกรมอนามัย
- หน่วยงานสายวิชาการ ประเมินกรณีผลงานวิจัย หรือ R2R
- หน่วยงานสายสนับสนุน ประเมินกรณีผลงานการจัดการความรู้
ผลงานวิจัย/ R2R/ การจัดการความรู้ อย่างน้อย 1 เรื่อง ที่ดาเนินการในปีงบประมาณ
พ.ศ. 2561 ที่ถูกนาไปใช้ประโยชน์อย่างน้อยหน่วยงานละ 1 เรื่องต่อปี
1. หน่วยงานส่งรายงานการประเมินตนเอง และสรุปบทเรียน Small Success
(special report) ในระบบศูนย์ติดตามผลการปฏิบตั ิงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง
2. นาผลงานวิจัย/ R2R/ ผลงานการจัดการความรู้ แนบหลักฐานขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน
หน่วยงานที่รับผิดชอบตัวชี้วัดนี้
สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์จัดการความรู้ วิจัย และนวัตกรรม

ระยะเวลาประเมินผล

3
รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561)
รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)

เกณฑ์การประเมิน: รอบที่ 1: 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560–กุมภาพันธ์ 2561)
กรณีที่ 1 สาหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจยั ผ่านระบบ NRMS และแหล่งทุนอื่นๆ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับขั้น
เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนแรก
ความสาเร็จ
(ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
1
ดาเนินการเสนอโครงร่างการวิจัยเพื่อขอรับ
การพิจารณาจริยธรรมการวิจยั
2
3
4
5

คะแนน

หลักฐาน

1

- เอกสารหลักฐานขอรับการพิจารณา
จริยธรรมการวิจัย
- โครงร่างวิจัย
ใบรับรองโครงร่างจริยธรรมการวิจัย
- แผน/ขั้นตอนการดาเนินงานวิจัย
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินตาม
แผนงานวิจัยในระบบ NRMS และ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณ ในระบบศูนย์
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย
(DOC 4.0)
- จัดทาเอกสารรายงานผลฯ
ประกอบการพิจารณาให้คะแนน/ หรือ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
พร้อมแนบหลักฐานในระบบศูนย์
ติดตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย
(DOC 4.0) และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน

โครงการวิจัยผ่านการพิจารณาจริยธรรมการวิจัย
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 10 ในระบบ NRMS
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 10.01-20.00 ในระบบ NRMS
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 20.01-30.00 ในระบบ NRMS

1
1

คะแนนรวม

5

1
1

กรณีที่ 2 สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้พัฒนาโครงร่างวิจัย/ และ R2R
ระดับขั้น
ความสาเร็จ
1

เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนแรก
(ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
สารวจสถานการณ์/ ประเมินโครงการวิจัยในปีที่
ผ่านมา เพื่อจัดทาโครงร่างวิจัย/ และ R2R

คะแนน

2

จัดทาแผนและพัฒนาโครงร่างวิจัย/ และ R2R
ของหน่วยงาน

1

3

นาเสนอโครงร่างวิจัย/ และ R2R แก่คณะกรรมการ
พัฒนาวิชาการของหน่วยงาน (กพว.หน่วยงาน) ใน
ขั้นตอนกระบวนการประเมิน/ พัฒนาโครงร่างวิจัย/
และ R2R ที่เหมาะสม
โครงร่างวิจัย/ และ R2R ที่สมบูรณ์

1

สรุปแผนงานโครงร่างวิจัย/ และ R2R ส่งหน่วยงาน
เจ้าภาพตัวชี้วัด
คะแนนรวม

1

4
5

1

1

5

หลักฐาน
เอกสารหลักฐานแสดงการวิเคราะห์
โครงร่างวิจัย/ และ R2R ของ
หน่วยงาน/ หรือรายงานการประชุม
แผนการพัฒนาโครงร่างวิจัย/ และ
R2R ของหน่วยงานและแผนการ
ติดตามประเมินผล
- เอกสารหลักฐานแนวทางในการ
ประเมิน/ พัฒนาโครงร่างวิจัย/ และ
R2R ของหน่วยงาน
- รายงานการประชุม
โครงร่างวิจัย/ และ R2R
รายงานสรุปโครงร่างวิจัย/ และ R2R
ของหน่วยงาน

4
กรณีที่ 3 ผลงานการจัดการความรู้ (กรณีนี้สาหรับหน่วยงานสายสนับสนุนเท่านั้น)
ระดับขั้น
เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนแรก
ความสาเร็จ
(ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561)
1
ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ บ่งชี้ข้อมูล/ ความรู้
ที่สาคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Knowledge)

คะแนน

หลักฐาน

1

เอกสารหลักฐานแสดงกระบวนการ
ประชุมระดมสมองหรือแสดงวิธีการ
บ่งชี้ข้อมูล/ความรู้ที่สาคัญอย่างยิ่งยวด
(Critical Knowledge)
แผนและขั้นตอนการดาเนินงานการ
จัดการความรู้ในประเด็นทีส่ าคัญอย่าง
ยิ่งยวดขององค์กร และแผนปฏิบตั ิการ
เพื่อขับเคลื่อนการดาเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินตาม
แผนปฏิบัติการและผลผลิตทีเ่ กิดจาก
KM Process ครบทุกขั้นตอน
เอกสารถอดบทเรียนการจัดการความรู้
และผลการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ หรือ ขยายผลในหน่วยงาน
เอกสารถอดบทเรียนการจัดการความรู้
และผลการจัดการความรู้ไปใช้
ประโยชน์ หรือ ขยายผลในระดับกรม/
เขต/ ประเทศ

2

จัดทาแผนปฏิบัติการและกาหนดงบประมาณ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานตาม
กระบวนการ KM Process

1

3

ดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
จนเกิดผลผลิตจาก KM Process ครบทุกขั้นตอน

1

4

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และนาผลการ
จัดการความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ หรือ ขยายผลใน
หน่วยงาน
- นาผลการจัดการความรูไ้ ปใช้ประโยชน์และขยายผล
ในระดับกรม/ เขต/ ประเทศ
- รายงานผลการจัดการความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์

1

คะแนนรวม

5

5

1

เกณฑ์การประเมิน: รอบที่ 2: 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)
กรณีที่ 1 สาหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจยั ผ่านระบบ NRMS และแหล่งทุนอื่นๆ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
ระดับขั้น
เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนหลัง
ความสาเร็จ
(มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)
1
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 50.00-59.99 ในระบบ NRMS
2
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 60.00-69.99 ในระบบ NRMS
3
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 70.00-79.99 ในระบบ NRMS
4
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 80.00-89.99 ในระบบ NRMS
5
ผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจยั ครบถ้วน
และรายงานความก้าวหน้าการดาเนินการเบิกจ่าย
งบประมาณร้อยละ 90.00-100.00 ในระบบ NRMS
คะแนนรวม

คะแนน

หลักฐาน

1

- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินตาม
แผนงานวิจัยในระบบ NRMS และ
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินการ
เบิกจ่ายงบประมาณในระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
- จัดทาเอกสารรายงานผลฯ
ประกอบการพิจารณาให้คะแนน/ หรือ
ระบุแหล่งที่มาของข้อมูลให้ชัดเจน
พร้อมแนบหลักฐานในระบบศูนย์ติดตาม
ผลการปฏิบตั ิงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน
- สรุปรายงานผลโครงการวิจัย

1
1
1
1
5

5
กรณีที่ 2 สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้พัฒนาโครงร่างวิจัย/และ R2R
ระดับขั้น
เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนหลัง
ความสาเร็จ
(มีนาคม 2561–กรกฎาคม 2561)
1
จัดทาแผนการดาเนินงาน R2R ของหน่วยงาน

คะแนน

หลักฐาน

1

- แผนการดาเนินงาน R2R ของหน่วยงาน
- แผนการดาเนินงาน R2R จานวน 1 เรื่อง
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
R2R เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม รายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น
- แผนการดาเนินงาน R2R จานวน 1 เรื่อง
- เอกสารรายงานและหลักฐานการนา
ผลงาน R2R ไปใช้ประโยชน์ เช่น ภาพถ่าย
กิจกรรม บอร์ดนิทรรศการ เวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ LIKE Talk Award
คู่มือ SOP ฯลฯ จานวน 1 เรื่อง
- แผนการดาเนินงาน R2R จานวน 3 เรื่อง
- รายงานความก้าวหน้าการดาเนินงาน
R2R เช่น ภาพถ่ายกิจกรรม รายงาน
สรุปผลการจัดกิจกรรม เป็นต้น
- แผนการดาเนินงาน R2R จานวน 2 เรื่อง
- เอกสารรายงานและหลักฐานการนา
ผลงาน R2R ไปใช้ประโยชน์ เช่น ภาพถ่าย
กิจกรรม บอร์ดนิทรรศการ เวที
แลกเปลีย่ นเรียนรู้ LIKE Talk Award
คู่มือ SOP ฯลฯ จานวน 2 เรื่อง

2

ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน
จานวน 1 เรื่อง

1

3

ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน
จานวน 1 เรื่อง และเผยแพร่ผลงาน R2R
ไปใช้ประโยชน์ จานวน 1 เรื่อง

1

4

ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน
จานวน 2 เรื่อง

1

5

ดาเนินการตามแผน R2R ของหน่วยงาน
จานวน 2 เรื่อง และเผยแพร่ผลงาน R2R
ไปใช้ประโยชน์ จานวน 2 เรื่อง

1

คะแนนรวม

5

กรณีที่ 3 ผลงานการจัดการความรู้ (กรณีนี้สาหรับหน่วยงานสายสนับสนุนเท่านั้น)
ระดับขั้น
เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนหลัง
ความสาเร็จ
(มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561)
1
ทบทวน วิเคราะห์สถานการณ์ บ่งชี้ข้อมูล/ความรู้ที่
สาคัญอย่างยิ่งยวด (Critical Knowledge)

คะแนน

หลักฐาน

1

เอกสารหลักฐานแสดงกระบวนการประชุม
ระดมสมองหรือแสดงวิธีการบ่งชี้ขอ้ มูล/
ความรู้ที่สาคัญอย่างยิ่งยวด (Critical
Knowledge)
แผนและขั้นตอนการดาเนินงานการจัดการ
ความรู้ในประเด็นทีส่ าคัญอย่างยิ่งยวดของ
องค์กร และแผนปฏิบัติการเพื่อขับเคลื่อน
การดาเนินงาน
รายงานความก้าวหน้าการดาเนินตาม
แผนปฏิบัติการและผลผลิตทีเ่ กิดจาก KM
Process ครบทุกขั้นตอน
เอกสารถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และ
ผลการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือ
ขยายผลในหน่วยงาน

2

จัดทาแผนปฏิบัติการและกาหนดงบประมาณ
ขับเคลื่อนการดาเนินงานของหน่วยงานตาม
กระบวนการ KM Process

1

3

ดาเนินงานโครงการ/ กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
จนเกิดผลผลิตจาก KM Process ครบทุกขั้นตอน

1

4

ถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และนาผลการ
จัดการความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ หรือ ขยายผลใน
หน่วยงาน

1

6
ระดับขั้น
เกณฑ์การประเมิน 5 เดือนหลัง
ความสาเร็จ
(มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561)
5
- นาผลการจัดการความรูไ้ ปใช้ประโยชน์และขยาย
ผลในระดับกรม/ เขต/ ประเทศ
- รายงานผลการจัดการความรู้ที่นาไปใช้ประโยชน์
คะแนนรวม

คะแนน

หลักฐาน

1

เอกสารถอดบทเรียนการจัดการความรู้ และ
ผลการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์หรือ
ขยายผลในระดับกรม/ เขต/ ประเทศ

5

มาตรการสาคัญ (PIRAB) ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล: กรณีที่1 และกรณีที่ 2 ผลงานวิจัย/ และ R2R
(P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building capacity)
P : ประสานความร่วมมือ สานักงานคณะกรรมการวิจัยแห่งชาติ (วช.) เครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจยั แห่งชาติ
สถาบันการศึกษา หน่วยงานทางด้านวิชาการ และหน่วยงานต่าง ๆ ที่สนับสนุนวิจัยมีแนวทางในความร่วมมือระดับ
กระทรวงฯ, กรม, สานัก, กอง, ศูนย์อนามัย และจังหวัดในการผลักดันงานวิจัย
I : จัดหาแหล่งทุนงบประมาณแผ่นดิน ทุนวิจัยมุง่ เป้า ทุนวิจัยพื้นฐาน ทุนจากเครือข่ายที่สนับสนุนทั่วประเทศ และ
ต่างประเทศ เช่น วช. สวรส. สสส. สปสช. และ WHO เป็นต้น
R : กากับ ติดตาม ประเมินผลการดาเนินงานวิจัย/R2R โดย Cluster สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ
คณะอนุกรรมการพัฒนางานวิจยั และคณะกรรมการพัฒนาวิชาการกรมอนามัย โดยมีการติดตามในทุกเดือน
A : ชี้แจง แนะนา ให้คาปรึกษา แก้ไขปัญหา สนับสนุนและเสริมสร้างบรรยากาศของการดาเนินการวิจัย เช่น จัดให้มี
ช่องทางการสื่อสาร การให้ข้อมูลแลกเปลี่ยน ถาม-ตอบประเด็นต่างๆ ให้คาปรึกษาด้านงานวิจัย และจัดพี่เลี้ยงช่วยดูแล
สนับสนุน เสนอแนะแก่นักวิจัยมือใหม่ และชี้แจงกับแหล่งทุนต่างๆ ในการของบประมาณดาเนินงานวิจยั
B : พัฒนาศักยภาพนักวิจัยให้มีความชานาญและเชี่ยวชาญมากขึ้น พัฒนานักวิจัยมือใหม่ให้มีส่วนร่วมใน
การดาเนินงานวิจัย/ R2R ที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ พัฒนา Cluster ให้สามารถผลักดัน ขับเคลือ่ นงานวิจัย/ R2R
ได้อย่างมีคุณภาพ และประสิทธิภาพยิ่งขึ้น
มาตรการสาคัญ (PIRAB) ที่ทาให้ตัวชี้วัดบรรลุผล: กรณีที่ 3 ผลงานการจัดการความรู้
(P=Partnership, I=Investment, R=Regulation, A=Advocacy, B=Building Capacity)
หุ้นส่วน งบ/การลงทุน การควบคุม สร้างสื่อสาธารณะที่เข้าถึงง่าย เสริมสร้างศักยภาพ
P : ประสานความร่วมมือกับทีมแกนนาและบุคลากรของหน่วยงานในการดาเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้
I : เสริมสร้างความพร้อมในการดาเนินงานตามกระบวนการจัดการความรู้ และเสริมแรงจูงใจแก่บุคลากรในการทางาน
R : 1) ติดตาม กากับ สนับสนุนการดาเนินงานจัดการความรู้ ในระดับหน่วยงานและระดับกรม
2) ประสานการขับเคลื่อนแผนงาน/ กระบวนการดาเนินงานของหน่วยงาน ผ่านการกากับกิจกรรมตามตัวชี้วัดที่ 2.5
(กรณีเป็นผลงานการจัดการความรู้)
A : เสริมสร้างบรรยากาศและสร้างกระแสการจัดการความรู้ ผ่านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และเผยแพร่ผลงานการจัดการความรู้
ในรูปแบบต่าง ๆ เช่น ในเวทีประกวดต่าง ๆ Social Media, Website, เวทีนาเสนอผลงานการจัดการความรู้ระดับ
กรมและระดับกระทรวง เป็นต้น
B : พัฒนาศักยภาพบุคลากร เพิ่มพูนทักษะการจัดการความรู้ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานตามประเด็นยุทธศาสตร์และ
ภารกิจของหน่วยงาน

7
Small Success:
กรณีที่ 1 สาหรับหน่วยงานที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจยั ผ่านระบบ NRMS และแหล่งทุนอื่นๆ ประจาปี
งบประมาณ พ.ศ. 2561
กลไก
รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
ส่วนกลาง/ 1. วางแผนดาเนินการและ 1. ดาเนินงาน
1. ดาเนินงาน
1. ดาเนินงานโครงการวิจัย
ภูมิภาค
เตรียมเสนอโครงร่างการ
โครงการวิจัยตาม
โครงการวิจัยตาม
ตามแผนการดาเนินงาน
วิจัยเพื่อขอรับการ
แผนการดาเนินงาน แผนการดาเนินงาน 2. มีผลการดาเนินงานตาม
พิจารณาจริยธรรมการ 2. มีผลการดาเนินงาน 2. มีผลการดาเนินงาน แผนงานวิจัยและรายงาน
วิจัย
ตามแผนงานวิจยั
ตามแผนงานวิจยั และ ความก้าวหน้าการ
2. โครงร่างการวิจัยผ่านการ
และรายงาน
รายงาน
ดาเนินการเบิกจ่าย
รับรองจริยธรรมการวิจัย
ความก้าวหน้าการ ความก้าวหน้าการ
งบประมาณร้อยละ
3. มีผลการดาเนินงานตาม
ดาเนินการเบิกจ่าย ดาเนินการเบิกจ่าย
90-100 ในระบบ NRMS
แผนงานวิจัยและรายงาน
งบประมาณร้อยละ งบประมาณร้อยละ 3. รายงานความก้าวหน้าการ
ความก้าวหน้าการ
20.01-30.00
80.00-89.99 ใน
ดาเนินตามแผนงานใน
ดาเนินการเบิกจ่าย
ในระบบ NRMS
ระบบ NRMS
ระบบ NRMS และ
งบประมาณ
3. รายงานความ
3. รายงานผลในระบบ
รายงานความก้าวหน้า
ร้อยละ 10.01-20.00
ก้าวหน้าการดาเนิน ศูนย์ติดตามผลการ
การดาเนินการเบิกจ่าย
ในระบบ NRMS
ตามแผนงานใน
ปฏิบัติงานกรม
งบประมาณในระบบ
4. รายงานผลในระบบศูนย์
ระบบ NRMS และ อนามัย (DOC 4.0)
ศูนย์ติดตามผลการ
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
รายงานความ
และเว็ปไซต์ของ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย
กรมอนามัย (DOC 4.0)
ก้าวหน้าการ
หน่วยงาน
(DOC 4..0)
และเว็ปไซต์ของหน่วยงาน ดาเนินการเบิกจ่าย
4. จัดทาเอกสารรายงานผล
งบประมาณใน
ประกอบการพิจารณาให้
ระบบศูนย์ติดตาม
คะแนน/ หรือระบุ
ผลการปฏิบตั ิงาน
แหล่งที่มาของข้อมูลให้
กรมอนามัย
ชัดเจน พร้อมแนบ
(DOC 4..0)
หลักฐานในระบบศูนย์
4. จัดทาเอกสาร
ติดตามผลการปฏิบัติงาน
รายงานผล
กรมอนามัย (DOC 4..0)
ประกอบการ
และเว็ปไซต์ของ
พิจารณาให้
หน่วยงาน
คะแนน/ หรือระบุ
5. สรุปรายงานผล
แหล่งที่มาของ
โครงการวิจัย
ข้อมูลให้ชัดเจน
พร้อมแนบหลักฐาน
ในระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4..0)
และเว็ปไซต์ของ
หน่วยงาน
วิธีการ
หน่วยงานวิชาการที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณวิจัยผ่านระบบ NRMS หรืองบประมาณจากแหล่งทุนอื่นๆ
ประเมินผล รายงานผลการดาเนินงานตามแผนงานวิจัยและรายงานความก้าวหน้าผลการดาเนินการเบิกจ่ายงบประมาณ
วิจัย ในระบบ DOC 4.0 ไม่เกินวันที่ 25 ของทุกเดือนและในระบบ NRMS ไม่เกินวันที่ 25 ของแต่ละไตรมาส
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กรณีที่ 2 สาหรับหน่วยงานที่ไม่มีโครงการวิจัยประจาปีงบประมาณ พ.ศ. 2561 ให้พัฒนาโครงร่างวิจัย/ และ R2R
กลไก
ส่วนกลาง/
ภูมิภาค

รอบ 3 เดือน
รอบ 6 เดือน
รอบ 9 เดือน
รอบ 12 เดือน
1. หน่วยงานสารวจข้อมูล มีแผนงานโครงร่างวิจัย/ ดาเนินการตามแผน R2R ดาเนินการตามแผน R2R
สถานการณ์/ ประเมิน R2R ส่งหน่วยงาน
ของหน่วยงาน
ของหน่วยงาน และ
โครงการวิจัยเพื่อจัดทา เจ้าภาพตัวชี้วัด
เผยแพร่ผลงาน R2R ไป
โครงร่างวิจัย
ใช้ประโยชน์
2. มีแผนการพัฒนาโครง
ร่างการวิจัยของ
หน่วยงาน
วิธีการประเมินผล รายงานผลการดาเนินการตามแผนโครงร่างวิจัย/ และ R2R และรายงานความก้าวหน้าส่งสานัก
คณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ

กรณีที่ 3 ผลงานการจัดการความรู้
กลไก
ส่วนกลาง

รอบ 3 เดือน
1. ทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์บ่งชี้ข้อมูล/
ความรู้ที่สาคัญอย่างยิ่งยวด
(Critical Knowledge)
2. จัดทาแผนปฏิบัติการและ
กาหนดงบประมาณ
ขับเคลื่อนการดาเนินงาน
ของหน่วยงาน (KM
Process)
3. ดาเนินงานโครงการ/
กิจกรรมตามแผนปฏิบตั ิการ
จนเกิดผลผลิตจาก KM
Process
1) การบ่งชี้ความรู้
2) การสร้างและแสวงหา
ความรู้
3) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ
4) การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้
5) การเข้าถึงความรู้
6) การแบ่งปันแลกเปลี่ยน
ความรู้
7) การเรียนรู้

รอบ 6 เดือน
1. ถอดบทเรียนการ
จัดการความรู้ และ
นาผลการจัดการ
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์หรือ ขยาย
ผลในหน่วยงาน
2. นาผลการจัดการ
ความรู้ไปใช้
ประโยชน์และขยาย
ผลในระดับกรม/
เขต/ ประเทศ
3. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน และผล
การประเมินการ
นาไปใช้ประโยชน์
4. นาผลงานการจัดการ
ความรู้ ขึ้นระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4.0)
และเว็บไซต์ของ
หน่วยงาน
5. รายงานผลฯ พร้อม
แนบหลักฐานและ
ลิงค์ URL ของ
ผลงานฯ ขึ้นใน
ระบบศูนย์ติดตามผล
การปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4.0)

รอบ 9 เดือน
1. ทบทวน วิเคราะห์
สถานการณ์บ่งชี้
ข้อมูล/ความรู้ที่
สาคัญอย่างยิ่งยวด
(Critical
Knowledge)
2. จัดทาแผนปฏิบตั ิ
การและกาหนด
งบประมาณ
ขับเคลื่อนการ
ดาเนินงานของ
หน่วยงาน (KM
Process)
3. ดาเนินงาน
โครงการ/กิจกรรม
ตามแผนปฏิบัติการ
จนเกิดผลผลิตจาก
KM Process
1) การบ่งชี้ความรู้
2) การสร้างและ
แสวงหาความรู้
3) การจัดความรู้ให้
เป็นระบบ
4) การประมวลและ
กลั่นกรองความรู้
5) การเข้าถึงความรู้
6) การแบ่งปัน
แลกเปลีย่ น
ความรู้
7) การเรียนรู้

รอบ 12 เดือน
1. ถอดบทเรียนการ
จัดการความรู้ และนา
ผลการจัดการความรู้ไป
ใช้ประโยชน์หรือ ขยาย
ผลในหน่วยงาน
2. นาผลการจัดการ
ความรู้ไปใช้ประโยชน์
และขยายผลใน ระดับ
กรม/ เขต/ประเทศ
3. จัดทารายงานผลการ
ดาเนินงาน และผลการ
ประเมินการนาไปใช้
ประโยชน์
4. นาผลงานการจัดการ
ความรู้ขึ้นระบบศูนย์
ติดตามผลการ
ปฏิบัติงานกรมอนามัย
(DOC 4.0) และ
เว็บไซต์ของหน่วยงาน
5. รายงานผลฯ พร้อม
แนบ หลักฐานและ ลิงค์
URL ของผลงานฯ ขึ้น
ในระบบศูนย์ตดิ ตามผล
การปฏิบัติงานกรม
อนามัย (DOC 4.0)
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วิธีการประเมินผล - หน่วยงานนาผลงานการจัดการความรู้ขึ้นระบบศูนย์ตดิ ตามผลการปฏิบัติงานกรมอนามัย (DOC 4.0)
และเว็บไซต์ของหน่วยงาน ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง
- หน่วยงานนารายงานผลฯ พร้อมแนบหลักฐานและลิงค์ URL ของผลงานการจัดการความรู้ขึ้นใน ระบบ
ศูนย์ติดตามผลการปฏิบตั ิงานกรมอนามัย (DOC 4.0) ในรอบ 5 เดือนแรก และรอบ 5 เดือนหลัง
หมายเหตุ
- 5 เดือนแรก (ตุลาคม 2560-กุมภาพันธ์ 2561) ผลการจัดการความรูไ้ ปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน/ ระดับ
กรม/ ระดับเขต/ ระดับประเทศ จานวน 1 ชิ้น/ผลงาน
- 5 เดือนหลัง (มีนาคม 2561-กรกฎาคม 2561) ผลการจัดการความรู้ไปใช้ประโยชน์ในหน่วยงาน/ ระดับ
กรม/ ระดับเขต/ ระดับประเทศ จานวน 1 ชิ้น/ผลงาน

ผู้กากับตัวชี้วัด

กรณีผลงานวิจัย/ และ R2R
1. นางสุณี วงศ์คงคาเทพ
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)
โทรศัพท์ 08 1668 3412 E-mail: suneewong@gmail.com
2. นางปิยพร เสาร์สาร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
โทรศัพท์ 08 1783 1956 E-mail: psaosarn@gmail.com
กรณีการจัดการความรู้
1. นายแพทย์ชยั พร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
โทรศัพท์ 08 1668 3412 E-mail: chaipornpromsingh@gmail.com
2. นายแพทย์สมพงษ์ ชัยโอภานนท์ รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านโภชนาการ)
โทรศัพท์ 08 1825 2206 E-mail: dr.spc@hotmail.com
ผู้ให้ข้อมูลทางวิชาการ/ กรณีผลงานวิจัย R2R
ผู้ประสานงานตัวชี้วัด 1. นางสุณี วงศ์คงคาเทพ
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)
โทรศัพท์ 08 1668 3412 E-mail: suneewong@gmail.com
2. นางสาวกันตนา โมงขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4143
มือถือ 09 8746 0963
E-mail: kantana.m@anamai.mail.go.th
กรณีการจัดการความรู้
1. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4595
มือถือ 08 5488 6599
E-mail: dethpong@gmail.com
2. นางสาวชนกพร แสนสุด นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4596
มือถือ 08 8582 8086
E-mail: chanokphorn.s@anamai.mail.go.th
หน่วยงานประมวลผล สานักคณะกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ และศูนย์จัดการความรู้ วิจัย นวัตกรรม
และจัดทาข้อมูล
ผู้รับผิดชอบการรายงาน กรณีผลงานวิจัย/ และ R2R
1. นางสุณี วงศ์คงคาเทพ
ทันตแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านทันตสาธารณสุข)
ผลการดาเนินงาน
มือถือ 08 1668 3412
E-mail: suneewong@gmail.com
2. นางปิยพร เสาร์สาร รก.นักวิชาการสาธารณสุขทรงคุณวุฒิ (ด้านอนามัยสิ่งแวดล้อม)
มือถือ 08 1783 1956
E-mail: psaosarn@gmail.com
3. นางสาวกันตนา โมงขุนทด นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4143 มือถือ 09 8746 0963
E-mail: kantana.m@anamai.mail.go.th
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กรณีการจัดการความรู้
1. นายแพทย์ชยั พร พรหมสิงห์ นายแพทย์ทรงคุณวุฒิ (ด้านส่งเสริมสุขภาพ)
โทรศัพท์ 08 1668 3412
E-mail: chaipornpromsingh@gmail.com
2. นางสาวสมพร อิทธิเดชพงศ์ นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชานาญการพิเศษ
โทรศัพท์ 0 2590 4595
มือถือ 08 5488 6599
E-mail: dethpong@gmail.com
3. นางสาวชนกพร แสนสุด
นักวิชาการสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4596
มือถือ 08 8582 8086
E-mail: chanokphorn.s@anamai.mail.go.th
หน่วยงาน/ ผู้รับผิดชอบ ร่วมประเมินผลให้คะแนนตัวชี้วัด
นางสาวเพ็ญแข ลาภยิ่ง
ทันตแพทย์เชี่ยวชาญ สานักทันตสาธารณสุข
โทรศัพท์ 0 2590 4213
มือถือ 08 6894 4696
E-mail: phenkhael@gmail.com

