
แผนการพัฒนางานวิชาการ วิจัยและนวัตกรรม สำนักส่งเสริมสุขภาพ ปี 2565   รอบ 5 เดือนหลัง 

โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย PIRAB หน่วยงานที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

1.แผนการ
พัฒนา   
งานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 
สำนักส่งเสริม
สุขภาพ ปี 
2565 
 เป้าหมาย 
"การเป็นองค์กร 
แห่งการเรียนรู้” 
(Learning 
Organization) 
และมีสรรถนะสูง 
(High 
Performance 
Organization)" 

1. การขับเคลื่อนวิชาการของ
คณะกรรมการพัฒนาและ
ขับเคลื่อนวิชาการ ผลักดันให้เกิด
การศึกษาวิจัย สร้างนวัตกรรม 
และการจัดการความรู้ของ
หน่วยงาน สู่การเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ (Learning 
Organization: LO) 
 
 
 

มีระบบการ
กำกับติดตาม 
แบบ 
Coaching 
 

1.1 ประชุมคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ (กพว.) สำนักส่งเสริมสุขภาพ จำนวน 6 ครั้ง 
1.1.1 แต่งตั้งคณะกรรมการพัฒนาและขับเคลื่อน
วิชาการ สำนักส่งเสริมสุขภาพ (กพว.) ปี 2565 
1.1.2 ประชุมชี้แจงการขับเคลื่อนตัวชี้วัดที่ 2.4   
และขับเคลื่อนงานเป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้        

P: Partner งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

 

1.2 ประกาศนโยบายเพื่อการขับเคลื่อนวิชาการและ
การวิจัย สำนักส่งเสริมสุขภาพ 2565      

I: Invest งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

พ.ย.64  

1.3 สำรวจความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่อ
ข้อมูลและความรู้ที่สำคัญและจำเป็นต่อภารกิจ
หน่วยงาน 

R: Regulate 
and 
Legislate 

งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

พ.ย.64  

1.4. สื่อสาร ประชาสัมพันธ์ให้บุคลากรที่สนใจเข้าร่วม
อบรมหลักสูตร/การประชุมเพ่ือการพัฒนางานวิชาการและ
การวิจัยกับหน่วยงานภายในและภายนอก     

A: Advocate กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ต.ค. 64 – 
ก.ย.65 

 

2.พัฒนาศักยภาพของบุคลากร
ให้มีความเชี่ยวชาญ ในการสร้าง
งานวิจัยและนวัตกรรม เพ่ือต่อ
ยอดความรู้ในการทำงานประจำ
ให้เกิดประสิทธิภาพประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายของหน่วยงาน 
 

การพัฒนา
ทักษะด้านการ
นำเสนอ 

2.1 การพัฒนาศักยภาพบุคลากรสำนักส่งเสริม
สุขภาพด้านทักษะการนำเสนอด้วยการใช้สื่อมัลติมิเดีย
และดิจิทัล (Multimedia & Digital) อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

B: Build 
Capacity 

กลุ่มสร้างเสริม
ศักยภาพฯ 

11-12 
พ.ค.65 

 



 
โครงการ/
เป้าหมาย 

 
มาตรการดำเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย 

 
PIRAB 

 
หน่วยงานที่
ดำเนินงาน 

 
ระยะเวลา 

 
หมายเหตุ 

  พัฒนาทักษะ
ด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศ
เรื่อง การ

บริหารจัดการ
ข้อมูล 

2.2 อบรมบุคลากรด้านเทคโนโลยีสารสนเทศเรื่อง 
การบริหารจัดการข้อมูล “Data Management & 
Data Analytics” 

B: Build 
Capacity 

งานบริหาร
จัดการข้อมูล 
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

24-26 
พ.ย.64 

 

  แลกเปลี่ยน
เรียนรู้ /การ
จัดการข้อมูล

ความรู้ 

2.3 การประชุมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เรื่อง“การพัฒนา
แผนปฏิบัติราชการส่งเสริมสุขภาพ พ.ศ. 2564 – 
2570” 
 

B: Build 
Capacity 

งานสนับสนุน
วิชาการและ

การวิจัย 

7 ธ.ค.64  

 ๓. การพัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศที่เอ้ือต่อการเรียนรู้ 
การจัดการความรู้ (KM) และการ
ทำงาน โดยหน่วยงานมีการนำ
เทคโนโลยีมาใช้ในการส่งเสริม
การจัดการความรู้ 

เกิดกระบวน 
การ พัฒนา
ระบบการ
เผยแพร่
ผลงาน
วิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม 

3.1. รวบรวมองค์ความรู้ นวัตกรรม ข้อมูลที่มีอยู่และ
ความรู้ที่ขาดหาย  ของทุกกลุ่มฝ่ายเผยแพร่ผ่านเว็บ
ไซด์สำนักส่งเสริมสุขภาพ 
 
 

I: Invest  งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย        
กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ต.ค. 64 –
ก.ย.65 

 



 
โครงการ/
เป้าหมาย 

 
มาตรการดำเนินงาน 

 
เป้าประสงค์ 

 
กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย 

 
PIRAB 

 
หน่วยงานที่
ดำเนินงาน 

 
ระยะเวลา 

 
หมายเหตุ 

 4. สนับสนุน /เสริมพลังเพื่อ
เพ่ิมพูนความรู้และแลกเปลี่ยน
ประสบการณ์พัฒนางานวิจัยและ
นวัตกรรม 

การสร้าง
ผลงาน และ
การ
แลกเปลี่ยน
ประสบการณ์
พัฒนางานวิจัย
และนวัตกรรม 

4.1 สนับสนุนการส่งผลงานเข้าร่วมงานวิชาการกรม
อนามัย  และการส่งผลงานเข้ารับประเมินรางวัล 
TPSA/TEPGA ปี 2565  

A: Advocate กลุ่มบริหาร
ยุทธศาสตร์ 

ต.ค. 64–
ก.ย.65 

 

  4.2 กำกับติดตาม การดำเนินงานผลงานวิชาการ วิจัย
และนวัตกรรม  (ตัวชี้วัดที่2.4ตามคำรับรองฯ ทุก
เดือน และนำขึ้นเว็บไซต์ของหน่วยงาน ภายในวันที่ 
10 ของเดือนถัดไป 

A: Advocate งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

ต.ค. 64 –
ก.ย.65 

 

 5.การประเมินผลการดำเนินงาน
สรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

ประเมินผล
การดำเนินงาน
สรุปบทเรียน
การเป็น
องค์กรแห่ง
การเรียนรู้ 

5.1 วิเคราะห์ผลการขับเคลื่อนการดำเนินงานวิชาการ
ของหน่วยงานให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้  

R : Regulate 
and 
Legislate 

งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

เม.ย.65  

  5.2 วิเคราะห์ผลการดำเนินงานสร้างหรือพัฒนา
ผลงานวิจัย/ผลงานวิชาการ/นวัตกรรม 
 

R : Regulate 
and 
Legislate 

งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

เม.ย.65  

  5.3 สรุปประเด็นความรู้ให้แก่บุคลากรเพ่ือขับเคลื่อน
การดดำเนินงานวิชาการของหน่วยงานให้เป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้ 

R : Regulate 
and 
Legislate 

งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

เม.ย.65  

 



โครงการ/
เป้าหมาย 

มาตรการดำเนินงาน เป้าประสงค์ กิจกรรมสำคัญ/โครงการ/กิจกรรมย่อย PIRAB หน่วยงานที่
ดำเนินงาน 

ระยะเวลา หมายเหตุ 

   5.4  รายงานผลการดำเนินงาน /การประเมินผลการ
ดำเนินงานพร้อมสรุปบทเรียนการเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้ 

R : Regulate 
and 
Legislate 

งานสนับสนุน
วิชาการและ
การวิจัย 

ก.ค.65  

 


