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 2. ผู้เข้าร่วมกิจกรรม 
 

 1. นางสาวนิตยา         ขวัญสุวรรณ            ผู้จัดการความรู้ (KM   Manager) 
 2. นางสุมาลี              รื่นสุข   คุณอ านวย (Facilitator) 

 3. นางสาวรสสุคนธ์      อ้วนผักไหม              คุณลิขิต (Note Taker) 
 4.  นางสาวพาณาวรรณ  ภู่สี             คุณกิจ 

 5. นางปาณิศา            อัคมโภคาสิน            คุณกิจ 
 6. นางสาวสุรีพร          กุลมณี           คุณกิจ 
 7. นางสาวบุษยา          โฉมฉิน   คุณกิจ 
 8. นางสาวอรุณี           จันทร์แสง   คุณกจิ 
 

3. หลักการและเหตุผล 
 งานนโยบายและแผน คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ เป็นหน่วยงานหลักในการ
ก ากับ ติดตาม แผนกลยุทธ์ SMART คณะแพทยศาสตร์ ให้บรรลุตามวิสัยทัศน์ โดยมีโครงการประจ าปีเป็น
เครื่องมือหนึ่งในการขับเคลื่อนแผนกลยุทธ์ SMART ดังกล่าว 
 ดังนั้น โครงการของภาควิชา/หน่วยงาน ที่ได้บรรจุอยู่ในแผนปฏิบัติการประจ าปี จึงมีส่วนขับเคลื่อน
ให้แผนกลยุทธ์ SMART บรรลุตามตัวที่ชี้วัดที่ตั้งไว้ทั้งทางตรงและทางอ้อม แต่ทว่าในแต่ละปีงบประมาณผล
การด าเนินงานของโครงการตามแผนปฏิบัติการไม่สามารถด าเนินการได้ครบตามเป้าหมายที่ก าหนด รวมถึง
การไม่ด าเนินการตามระยะเวลาที่ก าหนด การเปลี่ยนแปลงรายละเอียดการด าเนินการ เช่น ยุบ ยกเลิก รวม
โครงการระหว่างปี ซึ่งสิ่งเหล่านี้ล้วนส่งผลต่อผลการด าเนินการตามแผนกลยุทธ์ SMART รวมถึงการใช้จ่าย
งบประมาณไม่เป็นไปตามแผนที่มหาวิทยาลัยก าหนด 
 งานนโยบายและแผนจึงได้ระดมความคิดในการติดตามการด าเนินโครงการตามแผนปฏิบัติการ
ประจ าปีโดยเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงานแบบเชิงรุกไปยังภาควิชา/หน่วยงานให้มากขึ้น โดยเริ่มจากการ
ติดตามผ่านหนังสือเวียน เพ่ือให้ภาควิชา/หน่วยงานทราบระยะเวลาและมีการเตรียมเสนอขอจัดโครงการให้
ตรงตามระยะเวลาที่ก าหนด แทนการรอเอกสารขอจัดโครงการจากภาควิชา/หน่วยงาน อีกท้ังยังท าให้สามารถ
แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในการจัดโครงการได้ก่อนก าหนดจัดโครงการ  
 

 
1. การจัดการความรู้ของหน่วยงาน งานนโยบายและแผน 

 

หัวข้อในการจัดการความรู้ (Knowledge Vision) 
 

เรื่อง ประสิทธิภาพการติดตามการด าเนินการโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปี 
วัน/เดือน/ปี ท่ีจัดการความรู้ ตั้งแต่เดือน ส.ค.2562 - ม.ค. 2563  

 

แบบสรุปการจัดการความรู้ 
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 ในการนี้ งานนโยบายและแผนได้ริเริ่มใช้ความก้าวหน้าของระบบสารสนเทศเป็นเครื่องมือในการ
ติดตามเสนอขอจัดโครงการช่วยเรื่องบันทึกข้อมูลผ่าน Google Sheet ซึ่งเป็นแอปสเปรดชีตออนไลน์ส าหรับ
สร้าง และจัดรูปแบบสเปรดชีตที่ท างานร่วมกับคนอ่ืน ๆ รวมทั้งการติดตามผลการด าเนินโครงการ ตัวชี้วัด 
งบประมาณ ที่ออกแบบให้ผู้ที่รับผิดชอบในแต่ละส่วนงานสามารถเข้ามาแก้ไข และแชร์ข้อมูลร่วมกันได้ ข้อมูล
ที่ได้จะเชื่อมโยงกันระหว่างผู้ติดตาม ซึ่งเป็นการเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการติดตามโครงการ รวมถึงลดความ
ผิดพลาดในการจัดเก็บข้อมูลการขอเสนอจัดโครงการประจ าปี และการสรุปรายงานผลการด าเนินการให้
น้อยลง  
 อนึ่ง คณะแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยศรีนครินทรวิโรฒ ได้แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนแผน       
กลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-2565 เพ่ือให้การติดตาม ก ากับดูแล ประเมินผล 
พัฒนาปรับปรุงแผนกลยุทธ์ เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและบรรลุผลส าเร็จตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ ซึ่งเป็นหนึ่งใน
ขั้นตอนการติดตามการด าเนินโครงการที่จะท าให้รู้ถึงสาเหตุ แก้ปัญหา พร้อมการวางแผนปรับกลยุทธ์ให้
ประสบผลส าเร็จ 
   
4. วัตถุประสงค์ 

1. เพ่ือก ากับ ติดตาม โครงการตามแผนปฏิบัติการ  
2. เพ่ือติดตามผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการ 
3. เพ่ือลดความผิดพลาดในการจัดท าข้อมูลรายงานการด าเนินการโครงการ 

 
5. เป้าหมาย/ตัวช้ีวัด     

1. โครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีมีการด าเนินการ ร้อยละ 80  
2. ผลการด าเนินงานตามตัวชี้วัดในโครงการตามแผนปฏิบัติการ บรรลุตามเป้าหมาย ร้อยละ 90 
3. ลดความผิดพลาดในการจัดท าข้อมูล ร้อยละ 100  

 
6. วิธีการ/รูปแบบการจัดการความรู้    ***(กรุณาระบุ)*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
  อ่ืนๆ กรุณาระบุ................................................................................ ................................. 
................................................................................................ .............................................................. 
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7. กระบวนการจัดการความรู้  
 

กระบวนการ  รายละเอียด สรุป/วิเคราะห์/ประเมินผล 
ก าหนดหัวข้อ - จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนภายใน

หน่วยงาน 
 

- สรุปหัวข้อในการจัดท า KM 

ค้นหาสาเหตุ - จดัการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนภายใน
หน่วยงาน เพ่ือหาสาเหตุของปัญหา 
- สรุปประเด็นปัญหาที่ค้นพบในขณะปฏิบัติงาน 
 

- สรุปประเด็นปัญหาที่พบขณะ
ปฏิบัติงาน ดังนี้ 
1.การเสนอโครงการของภาควิชา/
หน่วยงาน ไม่ค่อยระบุระยะเวลาที่
จัดโครงการแน่นอน แต่จะระบุ
ครอบคลุมทั้งปี 
2.ภาควิชา/หน่วยงานระบุตัวชี้วัด
ไม่สอดคล้องกับโครงการที่จัด 
3.เมื่อจัดโครงการแล้วภาควิชา/
หน่วยงานไม่ส่งแบบประเมิน
โครงการตามระยะเวลาที่ก าหนด 
4.ภาควิชา/หน่วยงานมีการ
เปลี่ยนแปลงรายละเอียดต่าง ๆ
โครงการ เช่น การยุบ ยกเลิก รวม
โครงการ เปลี่ยนเป็นกิจกรรมแล้ว
ไม่มีการรายงานผล 
5.การติดตาม การจัดเก็บ และสรุป
ข้อมูลมีผู้เกี่ยวข้องหลายคน ท าให้
ข้อมูลที่ได้มีการคลาดเคลื่อน 
ผิดพลาด 

วิธีการแก้ไข - ก าหนดแนวทางข้ันต้นและจัดท าเป็นเอกสาร
แจ้งภาควิชา/หน่วยงาน 
- จัดการประชุมพูดคุย แลกเปลี่ยนภายใน
หน่วยงานแบ่งหน้าที่ความรับผิดชอบ ข้อตกลง
ในแต่ละส่วนงานให้เชื่อมโยงกันต่องานกันอย่าง
เป็นระบบ 
 

- งานนโยบายและแผนเริ่มจัดท า
สรุปโครงการเสนอมาโดยแยกเป็น
รายเดือนที่ระบุตามแผนปฏิบัติการ
ซึ่งจะมีรายละเอียดเกี่ยวกับ
งบประมาณ ระยะเวลา ตัวชี้วดั 
เป้าหมาย แจ้งไปยังภาควิชา/
หน่วยงานเพื่อกระตุ้นให้เตรียม
ด าเนินการเนื่องจากขั้นตอนการ
เสนอโครงการต้องใช้เวลาหลายวัน
หากต้องแก้ไขสามารถจัดการได้ทัน
ตามก าหนด ทั้งนี้ภาควิชา/
หน่วยงานสามารถท าหนังสือชี้แจง
มายังงานนโยบายและแผนหาก
ประสงค์ต้องการเปลี่ยนแปลง
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รายละเอียดโครงการเพ่ือเสนอ 
ผู้บริหารเพ่ือสรุปพิจารณาปรับปรุง
แผนปฏิบัติการและการติดตามการ
ด าเนินการโครงการต่อไป 
- จัดตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อน
แผนกลยุทธ์คณะแพทยศาสตร์ 
ประจ าปีงบประมาณ พ.ศ. 2562-
2565 เพ่ือให้การติดตาม ก ากับ
ดูแล ประเมินผล พัฒนาปรับปรุง
แผนกลยุทธ์ 
- จัดท ารูปแบบของแบบฟอร์มที่
เป็นส่วนกลางภายในหน่วยงานโดย
สามารถบันทึกข้อมูลต่อกันได้โดย
ไม่ซ้ าซ้อน และสามารถตรวจสอบ
การขออนุมัติงบประมาณค่าใช้จ่าย
ในการจัดโครงการในภาพรวม การ
ก าหนดระยะเวลาที่ส่งแบบประเมิน
แบบคราว ๆ ได้ เพ่ือใช้ในการ
เร่งรัดการติดตามแบบประเมิน
โครงการ 
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ตารางสรุปจ านวนโครงการตามแผนปฏิบัติการ 
 

ปี 
งบประมาณ 

โครงการตาม
แผนปฏิบัติการ 

 
รวม 

โครงการ 
ที่ด าเนินการ 

 
รวม 

โครงการที่ด าเนินการ
คิดเป็นร้อยละ 

เฉลี่ย
ร้อย
ละ กลยุทธ์ พันธกิจ กลยุทธ์ พันธกิจ กลยุทธ์ พันธกิจ 

2561 111 68 179 65 45 110 58.55 66.17 61.45 
2562 69 88 157 51 71 122 73.91 80.68 77.70 
2563 92 29 121 อยู่ระหว่างด าเนินการ 

 
 

ปีงบประมาณ โครงการตามแผนปฏิบัติ
การที่ขอรับจัดสรร (บาท) 

โครงการที่ด าเนินการ
อนุมัติ (บาท) 

คิดเป็นร้อยละ 

2561 12,865,510 10,450,558 81.22 
2562 15,288,550 12,669,127 82.86 

2563 (ต.ค. –ธ.ค. 62) 13,005,700 2,878,945 
 

22.13 

 
หมายเหตุ *** ข้อมูลจากแหล่งงบประมาณเงินรายได้เท่าน้ัน 
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8. Key Success Factor (ปัจจัยที่ท าให้ประสบความส าเร็จ สรุปจากกระบวนการจัดการความรู้ในข้อ.7)
1. ภาควิชา/หน่วยงาน มีการด าเนินการจัดโครงการตามระยะเวลาที่ก าหนดมากข้ึน
2. มีการใช้งบประมาณในภาพรวมทั้งปีตามเป้าหมายที่ก าหนดไว้ แต่เมื่อติดตามเป็นไตรมาสยังมีผล

การเบิกจ่ายที่ต่ ากว่าเป้าหมายที่ก าหนดไว้
3. ลดความผิดพลาดของข้อมูลได้ ร้อยละ 95

9. นวัตกรรมหรือสิ่งท่ีได้จากการจัดการความรู้ (กรุณาแนบหลักฐาน)
  คู่มือ 
  แผ่นพับ 
  โปสเตอร์ 
  โปรแกรมหรือระบบต่าง ๆ 
  มีการเผยแพร่ความรู้ช่องทางต่าง ๆ เช่น Website ระบุ............................................................ 

10. ผลจากการด าเนินการท ากิจกรรม KM
ภาควิชา/หน่วยงานให้ความส าคัญในการจัดโครงการให้ตรงตามก าหนดเวลามากข้ึน เกิดรูปแบบการ

จัดเก็บข้อมูลภายในหน่วยงานที่เป็นระบบมาตรฐาน ลดความคลาดเคลื่อนและความผิดพลาดของข้อมูล ซึ่ง
ส่งผลต่อการบริหารจัดการงบประมาณให้เป็นไปตามเกณฑ์ก าหนด 

11. After Action Review (AAR)
1. ท่านคิดว่าท่านบรรลุในเรื่องใดบ้าง

การด าเนินการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีตามระยะเวลาที่ก าหนด ส่งผลให้
แผนกลยุทธ์ SMART บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ อีกท้ังยังเป็นการพัฒนางานของบุคลากรภายในหน่วยงานให้
มีประสิทธิภาพ และเป็นการสานสัมพันธ์ความสามัคคีภายในหน่วยงานมากขึ้น 

2. ท่านคิดว่าเรื่องใดท่ีไม่บรรลุ
การผลักดันให้มีการจัดโครงการตามแผนปฏิบัติการประจ าปีครบทุกโครงการโดยลดปริมาณการ

ยกเลิกโครงการ 

3. ท่านต้องการปรับขั้นตอนการท างานใดบ้าง
การจัดการระบบติดตามโครงการให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น เพิ่มขั้นตอนการกรอกข้อมูล

รายละเอียดโครงการในการตรวจสอบโครงการ และเพ่ิมขั้นตอนการติดตามก่อนจัดโครงการไปยังภาควิชา/
หน่วยงาน 

4. ท่านสามารถน าไปปรับปรุงพัฒนาได้อย่างไร
4.1 สามารถน าไปพัฒนาการปฏิบัติงานระบบติดตามโครงการ
4.2 สามารถน าข้อมูลที่ได้ไปวางแผนการติดตามโครงการให้รวดเร็วขึ้น






