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2. ผูຌขຌารวมกิจกรรม 
 

 1. นางสาวนิตยา  ขวัญสุวรรณ  ผูຌจัดการความรูຌ ิKM   Manager) 

 โ. นางสุมาลี  รืไนสุข    คุณอ านวย ิFacilitator) 
 ใ. นางสาวรสสุคนธ์  อຌวนผักเหม    คุณลิขิต ิNote Taker) 

 ไ.  นางสาวพาณาวรรณ  ภูสี   คุณกิจ 

 5. นางสุคนธ์ทิพย์  จริญฤทธิ์  คุณกิจ 
 ๆ. นางสาวสุรีพร  กุลมณี คุณกิจ 
 ็. นางสาวบุษยา  ฉมฉิน   คุณกิจ 
 ่. นางสาวอรุณี  จันทร์สง   คุณกจิ 

 

ใ. หลักการละหตุผล 

 งานนยบายละผน คณะพทยศาสตร์ ปฏิบัติงานกีไยวกับการวิคราะห์นยบายละผน 
ศึกษาวิคราะห์วิจัย ประสานผน ประมวลผน พิจารณาสนอนะพืไอประกอบการก าหนดนยบาย จัดท า
ผนงานหรือครงการ  ติดตามประมินผลการด านินงานตามผน ละครงการตาง โ จัดท าค าขอตัๅง
งบประมาณ พิจารณากลัไนกรองงบประมาณ จัดท าผนการของบประมาณพืไอขอกรอบอัตราก าลัง฿หຌ
สอดคลຌองกับปริมาณงาน ตลอดจนด านินการดຌานพัฒนาคุณภาพ฿หຌบรรลุตามวัตถุประสงค์ชิงกลยุทธ์ ฿หຌลຌว
สรใจทันตามวลา ตลอดจนควบคุม ตรวจสอบ ฿หຌค านะน าปรึกษา ปรับปรุงกຌเข ละกຌปัญหาขัดขຌอง฿น
การปฏิบัติงานดຌานนยบายละผนของหนวยงาน 

 จากงานดังกลาวขຌางตຌน สิไงหนึไงทีส าคัญส าหรับหนวยงาน฿นการผลักดันนยบาย ยุทธศาสตร์ 
SMART ของคณะพทยศาสตร์฿หຌบรรลุผลส ารใจตามป้าหมายทีไตัๅงเวຌ  ทัๅงนีๅครงการป็นอีกหนึไงครืไองมือทีไ
ขับคลืไอนยุทธศาสตร์ SMART ฿หຌบรรลุเดຌ  ดังนัๅนการขียนครงการ฿หຌสอดคลຌองละตอบสนองตอผน
ยุทธศาสตร์จึงป็นสิไงทีไจ าป็นละส าคัญอยางยิไง฿นการจัดท าผนปฏิบัติการประจ าปี พืไอ฿หຌเดຌผลลัพธ์ทีไมี
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล  

 

 

แ. การจัดการความรูຌของหนวยงาน.....นโยบายและแผน 

 

หัวขຌอ฿นการจัดการความรูຌิKnowledge Vision) 
 

รืไอง......การบริหารจัดการโครงการให้มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ประจ าปี........ 
วัน/ดือน/ปี ทีไจัดการความรูຌ..............มิ.ย. 2 0– พ.ย. 0................................ 

 

บบสรุปการจัดการความรูຌ 
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ลักษณะของครงการทีไดี  จะตຌองป็นครงการทีไสามารถกຌปัญหาขององค์กรเดຌ ดยมี
รายละอียด นืๅอหาสาระครบถຌวน ชัดจน ละจ าพาะจาะจง ดยสามารถตอบค าถามตอเปนีๅเดຌ 

- ครงการอะเร = ชืไอครงการ 

- ท าเมตຌองริริไมครงการ = หลักการละหตุผล 

- ท าพืไออะเร = วัตถุประสงค์ 
- ปริมาณทีไท าทาเหร = ป้าหมาย 

- ท าอยางเร = วิธีด านินการ 

- จะท ามืไอเหร นานทา฿ด = ระยะวลาด านินการ 

- ฿ครท า = ผูຌรับผิดชอบครงการ 

- บรรลุวัตถุประสงค์หรือเม = การประมินผล 

- มืไอสรใจสิๅนครงการลຌวจะเดຌอะเร = ผลประยชน์ทีไคาดวาจะเดຌรับ 

  ซึไงรายละอียดทีไกลาวขຌางตຌนของครงการ ตຌองมีความกีไยวนืไองสัมพันธ์กัน ชน วัตถุประสงค์
ตຌองสอดคลຌองกับหลักการละหตุผล วิธีด านินการตຌองป็นทางทีไท า฿หຌบรรลุวัตถุประสงค์เดຌ ป็นตຌน  
  การขียนครงการของคณะพทยศาสตร์ สวน฿หญจะด านินการ฿นลักษณะของงานประจ า  
ขาดความสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ ดยภาควิชา/หนวยงาน จะค านึงถึงสิไงทีไภาควิชา/หนวยงานอยากท า 
ดยสวน฿หญจะป็นครงการตามพันธกิจป็นงานประจ าทีไตຌองปฏิบัติทุกปี จึงเมสามารถน ามาตอบผน
ยุทธศาสตร์ SMART  คณะพทยศาสตร์เดຌ 
 

ไ. วัตถุประสงค์  
 1.  พืไอ฿หຌมีครงการทีไผลักดัน฿หຌยุทธศาสตร์ SMART บรรลุป้าประสงค์ทีไตัๅงเวຌ 

โ.  พืไอกຌปัญหาภาควิชา/หนวยงาน ขียนครงการ฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ 
 3.  พืไอ฿หຌภาควิชา/หนวยงานขຌา฿จบริบทของการขียนครงการพืไอวางผนการท างาน฿นอนาคต 
ทัๅงระยะสัๅนละระยะยาว 
  
5. ป้าหมาย/ตัวชีๅวัด 

 รຌอยละของครงการทีไสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ ≥ รຌอยละ 5เ 
 
6. วิธีการ/รูปบบการจัดการความรูຌ***ิกรุณาระบุี*** 
 

  Dialog 
  Success Story Telling (SST) 
  The World Cafe 
 อืไนโ กรุณาระบุ.................................................................................................................  
............................................................................................................................. ................................. 
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7. กระบวนการจัดการความรูຌ 
ผนผังกຌางปลา 

 

 
 
 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  
  
  

การบริหารจัดการ
ครงการ฿หຌมคีวาม
สอดคลຌองกับ
ยุทธศาสตร์
ประจ าป ี

Man 

บุคลากรงานผนเมมี
การด านินงานชิงรุก 

วัตถุประสงค์ละตัวชีๅวัด
ครงการเมตอบตัวชีๅวัด SMART 

Machine 

รูปบบการจัด Webpage มีความซับซຌอน
ขຌาถึงยาก 

Management 

นยบายการบริหารของ
ผูຌบริหารดຌาน
งบประมาณ 

ขาดกระบวนการ
วิคราะห์ครงการกอน
น าสนอขຌาผน 

Money 

งบประมาณเมพียงพอตอครงการ฿หญ โ ทีไ
ตอบสนองยุทธศาสตร์ 

กรอกบบฟอร์มเมครบถຌวน 

ครงการทีไสนอป็นงานประจ าตามพันธกิจ 

ความรูຌความขຌา฿จของบุคลากร เม฿หຌความส าคัญ
กับยุทธศาสตร์ 

ตัวชีๅวัดครงการเมสามารถวัด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผล 

ครงการยังเมสอดคลຌอง
กับ SMART 
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กระบวนการ รายละอียด สรุป/วิคราะห์/ประมินผล 

ก าหนดหัวขຌอ จัดการประชุมพูดคุย ลกปลีไยน ภาย฿น
หนวยงาน    

สรุปหัวขຌอ฿นการจัดท า KM 

คຌนหาสาหตุ จัดการประชุมพูดคุย ลกปลีไยน ภาย฿น
หนวยงาน พืไอหาสาหตุของปัญหา 

ครัๅงทีไ แ วันทีไ ใเ มิถุนายน 256เ 

-ภาควิชา/หนวยงาน กรอก
รายละอียดบบฟอร์มครงการเม
ครบถຌวน 
- ครงการยังเมสอดคลຌองกับผน
ยุทธศาสตร์ประจ าปี ของศูนย์
การพทย์ฯละคณะพทยศาสตร์ 
- วัตถุประสงค์ละตัวชีๅวัดของ
ครงการเมสามารถตอบตัวชีๅวัด
ของผนยุทธศาสตร์ประจ าปี 
- ตัวชีๅวัดครงการเมสามารถวัด
ประสิทธิภาพละประสิทธิผลเดຌ
อยางทຌจริง 
- ภาควิชา/หนวยงาน สนอ
ครงการมาจ านวนมาก ตสวน
฿หญมักป็นลักษณะงานประจ า ซึไง
เมสามารถบรรจุอยู฿นสวนของผน
ยุทธศาสตร์เดຌ 
 

  ครัๅงทีไ 2  วันทีไ 2ไ ตุลาคม 256เ 

- บุคลากรเม฿หຌความส าคัญกับ
ยุทธศาสตร์ 
- บุคลากรงานผนเมมีการ
ด านินงานชิงรุก 
- รูปบบการจัด Webpage มี
ความซับซຌอนขຌาถึงยาก 
- ขาดกระบวนการวิคราะห์
ครงการกอนน าสนอขຌาผน 
- นยบายการบริหารของผูຌบริหาร
ดຌานงบประมาณ 
- งบประมาณเมพียงพอตอ
ครงการ฿หญ โ ทีไตอบสนอง
ยุทธศาสตร์ 
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กระบวนการ รายละอียด สรุป/วิคราะห์/ประมินผล 

วิธีการกຌเข จัดการประชุมพูดคุย ลกปลีไยน ภาย฿นทีม
ผูຌบริหาร ละประชุม฿นหนวยงานบงหนຌาทีไ
ความรับผิดชอบ฿นตละสวนงาน 

-จัดท าสืไอประชาสัมพันธ์
ยุทธศาสตร์฿หຌนาสน฿จมากยิไงขึๅน 
ชน การจัดท าป็นสืไอ Animation 
-จัดท าทีมยอยลงหนวยงาน
ประชาสัมพันธ์ยุทธศาสตร์ละ฿หຌ
ความรูຌ฿นการจัดท าครงการ 
- งานนยบายละผนจัดอบรม฿หຌ
ความรูຌกีไยวกับการขียนครงการ 
ิ฿นปีงบประมาณ โ5ๆแี 
- ประสานงานทคนลยี฿นการ
จัดท าหนຌา webpage ฿หຌขຌาถึงเดຌ
งายขึๅน 
-งานนยบายละผนตรวจสอบ
ละคัดยกครงการกอนขຌา
ประชุมคณะกรรมการกลัไนกรองฯ 
ละตรวจสอบวัตถุประสงค์ละ
ตัวชีๅวัด 
-สนอนะนวทางรางการจัดสรร
งบประมาณส าหรับการบริหาร
จัดการครงการตามยุทธศาสตร์
ละพันธกิจตอผูຌบริหาร 
 

 
 
8. Key Success Factor ิปัจจัยทีไท า฿หຌประสบความส ารใจ สรุปจากกระบวนการจัดการความรูຌ฿นขຌอ.็ี 

1) การ฿หຌความรูຌละท าความขຌา฿จ฿นการขียนครงการ฿หຌสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ 
 

้. นวัตกรรมหรือสิไงทีไเดຌจากการจัดการความรูຌิกรุณานบหลักฐานี 
  คูมือ 
  ผนพับ 

   ปสตอร์ 
   ปรกรมหรือระบบตางโ 
 หรือ   มีการผยพรความรูຌชองทางตางโ ระบุ..............................................................................  
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แเ. ผลจากการด านินการท ากิจกรรม KM  

งานนยบายละผนตรวจสอบละคัดยกครงการตามยุทธศาสตร์ พันธกิจ  ตรวจสอบวัตถุประสงค์
ตัวชีๅวัด ของครงการ฿หຌมีความสอดคลຌองกัน กอนละหลังประชุมคณะกรรมการกลัไนกรองฯ   
 
1แ. After Action Review (AAR)  

1. ทานคิดวาทานบรรลุ฿นรืไอง฿ดบຌาง 
1) มีการพูดคุย กัน฿นงานนยบายละผนพืไอลกปลีไยนรียนรูຌ ฿นการคຌนหาสาหตุ ละ

นวทางการกຌเปปัญหาดຌานครงการเมสอดคลຌองกับผนยุทธศาสตร์ 
2. ทานคิดวารืไอง฿ดทีไเมบรรลุ  

1)  ครงการสวน฿หญจะป็นธุรการของตละหนวยงานท า ซึไงจะสงบบดิม โ เมคอยท า
ความขຌา฿จกับนืๅอหาของครงการทาเหรวามีความสอดคลຌองกันหรือเม 

2) นยบายการจัดสรรงบประมาณส าหรับครงการ฿นตละปี 
3.  ทานตຌองการปรับขัๅนตอนการท างาน฿ดบຌาง 

1) ฿นการลกปลีไยนรียนรูຌครัๅงตอเปอาจจะตຌองชิญตัวทนของภาควิชา/หนวยงานมารวม 
กันลกปลีไยนรียนรูຌถึงปัญหาตาง โ ฿นการขียนครงการ หรือจัดทีมลงยีไยมหนวยงานละ฿หຌความรูຌดຌาน
ยุทธศาสตร์ละการขียนครงการ 

4. ทานสามารถน าเปปรับปรุงพัฒนาเดຌอยางเร 
1) การวางผนยุทธศาสตร์ละการจัดสรรงบประมาณประจ าปี  
2) การสรຌางสืไอทีไนาสน฿จ฿นการผยพรประชาสัมพันธ์ยุทธาสตร์ 
3) การปรับหนຌา webpage ฿หຌขຌาถึงเดຌงายขึๅน 

 
แ2. ขຌอสนอนะ 

 ............................................................................................................................. .....................
.............................................................................................................. ................................................................
............................................................................................................................. .................................................
................................................................................................................................ .............................................. 
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แใ. ภาพประกอบการท ากิจกรรม 
 
ครัๅงทีไ แ วันทีไ ใเ มิถุนายน โ5ๆเ 

 

 
 
 

ครัๅงทีไ โ วันทีไ โไ พฤศจิกายน โ5ๆเ 

        
   
 
 
 
 
 
 

                       
                                                                                   ินางสาวนิตยา  ขวัญสุวรรณี 
        หัวหนຌางานนยบายละผน 


