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รายงานประเมินการจัดการข้อมูลความรู้ งานวิจัยและนวัตกรรมและสรุปบทเรียน
สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ
ตามแผนขับเคลื่อนการดาเนินงานตามขอเสนอนโยบาย/มาตรการ/ประเด็นความรู้ ผู้บริหารได้มีการ
ถ่ายทอดตัวชี้วัดลงสู่ระดับบุคคล 1 พบว่า กิจกรมที่กาหนดไว้รอบ 6 เดือนแรก สามารถดาเนินการได้ตาม
เป้าหมาย 100% ผู้บริหารมีนโยบายชัดเจนและสนับสนุนงบประมาณในขับเคลื่อนผลงานทางวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง และมีรูปแบบในการพัฒนาศักยภาพของบุคลาการจากงานประจาสู่งานวิจัยเพื่อผลิตผลงานวิชาการ
พร้อมสร้างเครือข่ายการทางาน2 และสร้างช่องทางเผยแพร่องค์ความรู้ หน้าเว็บไซส์ของสถาบันพัฒนาอนามัย
เด็กแห่งชาติ ที่ http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM
จากการดาเนินงานให้บุคลากรมีการนา ข้อมูล ความรู้ที่แต่ละบุคคลมีเผยแพร่บนเว็บไซส์ จากจานวน
ข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจา พนักงานราชการ3 63 คน เผยแพร่ 61 คน คิดเป็นร้อยละ 96.8

ประเมินตามแผนการดาเนินงาน
ที่ กิจกรรม
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เป้าหมาย หน่วยนับ ผลงาน

วันที่เริ่ม

วันที่สิ้นสุด ผู้รับผิดชอบ

กิจกรรม 1.1 คณะกรรมการ กพว.
ให้การสนับสนุนและประชุมติดตาม
การขับเคลื่อนผลงานวิชาการอย่าง
ต่อเนื่อง 2 เดือน/ครั้ง
กิจกรรม 1.2 สร้างภาคีเครือข่ายใน
การพัฒนาผลงานประจาสู่งานวิจัย
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ครั้ง

1 ครั้ง (ก.พ.)
(2เดือน/ครั้ง)

ก.พ.63

ส.ค.63

เลขา กพว.

3

แห่ง

3 แห่ง

มี.ค. 63

มี.ค. 63

กลุ่ม วนถ.

กิจกรรม 2.1 ขับเคลื่อนการพัฒนา
งานประจาสู่งานวิจัย 6 ครั้ง
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พ.ย.62
[พ.ย.62/ 3 ครั้ง
ม.ค.63/ 2 ครั้ง
ก.พ.63/1 ครั้ง]

ก.พ.63

กลุ่ม วนถ.

กิจกรรม 3.1 รวบรวมองค์ความรู้
ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ 1 ครั้ง
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ก.พ.63

ก.พ.63

กลุ่ม บรย.

-กรมพลาธิการ
-รร.พิชยศึกษา
-เทศบาลนนทบุรี

ครั้ง

6 ครั้ง

กลุ่ม

1-5 จัดที่ สพด.
6 จัดทีก่ รม
พลาธิการ
4 กลุ่มงาน
อานวยการ
บริหารยุทธศาสตร์
ศูนย์สาทิตฯ
วิจัย นวตกรรมฯ

การถ่ายทอดตัวชี้วัด ปี 2563 เข้าถึงข้อมูล วันที่ 28 มี.ค.2563 http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/SAR/SAR_01.png
รายงานสรุปโครงการการขับเคลื่อนการพัฒนางานประจาสู่งานวิจัย (Routine to research) ปี 2563 เข้าถึงข้อมูล วันที่ 28 มี.ค.2563
http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=583
3 สรุปผลงานจัดการ ความรู้ ของบุคลากรสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เข้าถึง วันที่ 28 มี.ค. 2563
http://nich.anamai.moph.go.th/download/2563/DMKM/DMKM.pdf
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ช่องทางการเผยแพร่องค์ความรู้ http://nich.anamai.moph.go.th/main.php?filename=DMKM

สรุปบทเรียนแนวทางการดาเนินงาน รอบ 6 เดือนหลัง เน้น 2 ประเด็น
1. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ มอบหมายกลุ่มงานวิจัย ถ่ายทอดเทคโนโลยีฯ
2. กาหนดวันที่ประชุมของคณะกรรมการ กพว.ให้ชัดเจน มอบหมายเลขานุการคณะกรรมการ
การกาหนดแนวทางการขับเคลื่อนได้ใช้ข้อมูลจาก 1) แบบสอบถามออนไลน์รับฟังข้อเสนอแนะใน
การพัฒนาโครงการวิจัยสู่งานประจา ปี 2563 และ 2) จากการประชุมแต่ละกลุ่มงาน และให้หัวหน้ากลุ่ม
นาเข้าพิจารณาในการประชุมคณะกรรมการ กพว.สถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ โดยมีนายแพทย์ธีระชัย
บุญยะลีพรรณ เป็นประธาน ผู้อานวยการสถาบันพัฒนาอนามัยเด็กแห่งชาติ เป็นที่ปรึกษา และนางทับทิมศรี
วิไล เป็นเลขาฯ
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1. ส่งเสริมสนับสนุนการเผยแพร่ผลงานวิชาการ
1.1 เผยแพร่โปสเตอร์นิทรรศการ เรื่อง รูปแบบสถานพัฒนาเด็กปฐมวัยวิถีใหม่ ผลงานวิชาการ
“มหกรรมงานวิจัยแห่งชาติ 2563” วิจัยเพื่อพัฒนาประเทศสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง และยั่งยืน สนับสนุนการ
ดาเนินงานตามมาตการศูนย์บริหารสถานการณ์แพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (ศบค.)

2) นาเสนอ Oral Presentation นิทานสร้างคุณธรรม เวที LIKE Talk ANAMAI รอบคัดเลือก
หน่วยงานส่วนกลาง ประเภทงาน R2R ผลงาน R2R เรื่อง "ปลูกฝังคุณธรรม จริยธรรม ด้วยกิจกรรมเล่านิทาน
ในเด็กปฐมวัย อายุ 2-3 ปี (นิทานสร้างคุณธรรม) โดย นางวิภา ผุยมา ครูพี่เลี้ยง สถาบันพัฒนาการเด็ก
แห่งชาติ
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3) ตีพิมพ์เผยแพร่ 2 เรื่อง
1.เรื่อง ผลของการฝึกทักษะในการเฝ้าระวังและส่งเสริมพัฒนาการบุตรของมารดาหลังคลอด
หรือผู้เลี้ยงดูหลักในประเทศไทย The effect of coaching surveillance skills and promoting child
development of postpartum mothers or primary caregivers in Thailand.
2. เรื่อง การพัฒนาพื้นที่ต้น แบบสร้างสรรค์เด็กไทยเล่นเปลี่ยนโลก กรณีศึกษา : ศูนย์พฒ
ั นา
เด็กเล็กองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น 4 ภาค The implementation of the prototype play area in child
development centers of Subdistrict Administrative Organization in four regions.
กาหนดวันที่ประชุมของคณะกรรมการ กพว.ให้ชัดเจน
ในปี 2563 รอบ 6 เดือนแรก มีการประชุมคณะกรรมการ กพว. ครั้งที่ 1/2563 วันที่ 26 กุมภาพันธ์
2563 ได้สรุปผลการดาเนินงาน ทาให้รอบ 6 เดือนหลัง มีการกาหนดเห็นชอบให้ดาเนินการประชุมอย่างน้อย
2 เดือนต่อครั้ง ดังนี้
วันที่ 29 พฤษภาคม 2563 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=736 เป็น
การประชุมครั้งที่ 2
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วันที่ 23 มิถุนายน 2563 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=775 เป็นการ
ประชุมครั้งที่ 3
วันที่ 2 กันยายน 2563 http://nich.anamai.moph.go.th/ewt_dl_link.php?nid=825 เป็นการ
ประชุมครั้งที่ 4 เพื่อสรุปผลงานและการจัดทาแผนการดาเนินงาน ปี 2564
ปัจจัยแห่งความสาเร็จ ดังนี้
1. ผู้บริหารให้ความสาคัญในการพัฒนางานวิชาการ โดยได้กาหนดงานวิจัยให้เป็นตัวชี้วัดรายบุคคล
มีงบประมาณ โครงการสนับสนุน และสร้างขวัญกาลังใจ
2. กาหนดผู้รับผิดชอบงานชัดเจน โดยมีกลุ่มวิจัย นวัตกรรม ถ่ายทอดเทคโนโลยี เป็นกลุ่มงานที่
รับผิดชอบหลัก
3. มี ก ารก ากั บ ติ ด ตามอย่ า งต่ อ เนื่ อ ง เช่ น มี ก ารประชุ ม คณะกรรมการพั ฒ นาวิ ช าการสถาบั น ฯ
ทุกเดือน
ปัญหาและอุปสรรคการดาเนินงาน
1. บุคลากรบางคนยังขาดองค์ความรู้ และทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย รายงานผลงาน
2. ขาดการส่งเสริม และสนับสนุนความก้าวหน้าในตาแหน่งงาน
3. งบประมาณมีจากัด
ข้อเสนอเพื่อการจัดทาแผนปฏิบัติการ ปี 2564
1. พัฒนาคน : อบรมเพื่อองค์ความรู้ และทักษะในการเขียนรายงานการวิจัย รายงานผลงาน
2. พัฒนางาน : พัฒนางานประจาสู่งานวิจัย และสนับสนุนการขับเคลื่อนงานวิชาการอย่างต่อเนื่อง
3. พัฒนาระบบ : สนับสนุนงบประมาณอย่างเต็มที่

