แบบฟอร์ม KP1

แผนการจัดการความรู้ ของ พร. ประจาปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๗
องค์ความรู้ที่ ๑ การพัฒนาระบบการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านสาธารณภัย
ชื่อส่วนราชการ
: กรมแพทย์ทหารเรือ
หน้าที่ : ………../…………
ประเด็นยุทธศาสตร์
: ความพร้อมของ ทร. ด้านสุขภาพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น
: การพัฒนาระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
: คู่มือและความพร้อมของทีมในการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : คู่มือและทีมการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัยมีความพร้อม จานวน ๔ เล่ม และ ๔ ทีม
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
๑. การบ่งชี้ความรู้
การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ พร.เพื่อพิจารณา
พ.ย.๕๖ หัวข้อระบบการ
๑
CKO พร.
CKO พร.
ระยะ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจ พร. ปีงบประมาณ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
หัวข้อเรื่อง
เตรียมการ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ธ.ค. ๒๕๕๖)
ทางการแพทย์เพื่อ
๑.๒ กาหนดขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Area) ด้านความ
รองรับสาธารณภัย
พร้อมของ ทร. ด้านสุขภาพ
๑.๓ คัดเลือกหรือบ่งชีค้ วามรู้การพัฒนาระบบการปฏิบัตกิ าร
ฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย
๑.๔ ดาเนินการจัดทาแผนการจัดการความรู้การพัฒนาระบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ ทีมในการช่วยเหลือทางการแพทย์ด้านสาธารณภัย สร้างและ
พ.ย.๕๖ เอกสารความรู้ระบบ
อย่างน้อย ๕
CKO พร.
CKO พร.และ
ระยะ
แสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ทั้งภายในและองค์กร
การปฏิบัติการฉุกเฉิน
ฉบับ
และ
KM Team พร. เตรียมการ
ภายนอกที่เกี่ยวข้อง
ทางการแพทย์เพื่อ
KM Team พร.
๒.๒ รวบรวมองค์ความรู้เป็นเอกสารประกอบการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
รองรับสาธารณภัย
ภายในองค์กร

หมายเหตุ
KMP 1
CMP 1, 3

KMP 2
CMP 3, 5

แบบฟอร์ม KP1
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
๓.๑ ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์และทีมงานการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัยในการจัด
หมวดหมู่ความรู้ภายหลังที่ดาเนินกิจกรรม รวบรวมความรู้ที่ได้จาก
การศึกษา ค้นคว้า การประชุมศึกษาเพิ่มเติม นามาพิจารณาจัด
หมวดหมู่ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล
๓.๒ แบ่งแยกชนิดและประเภทของความรู้ รวบรวมความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่
๓.๓ รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทาฐานข้อมูลเป็น
Knowledge Base
๓.๔ กาหนดประเภทหัวข้อความรู้ระบบการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย เพื่อจัดทาระบบให้ง่ายและ
สะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
๔. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification & Refinement)
๔.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่มีประสบการณ์และทีมงาน
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย เพื่อการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้องและสมบูรณ์ของเนื้อหา
๔.๒ จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of practice : CoPs)
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และทีมงานปฏิบตั ิการ
ฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย เกี่ยวกับระบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย เพื่อ
ร่วมกันกลั่นกรองความรู้ในการดาเนินการฯ
๕.

การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
๕.๑ แจกจ่ายคู่มือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับ
สาธารณภัย

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ
ระยะ
ดาเนินการ

หมายเหตุ

ธ.ค.๕๖

บัญชีรายการหมวดหมู่ อย่างน้อย ๑
ฐานความรู้และคลัง
หมวดหมู่
ความรู้

ทีมงานปฏิบัติการ KM Team พร.
ฉุกเฉินทางการ
แพทย์เพื่อรองรับ
สาธารณภัยและ
KM Team พร.

ก.พ.๕๖

คู่มือระบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์เพื่อ
รองรับสาธารณภัยใน
แต่ละทีม

ทีมงานปฏิบัติการ
ฉุกเฉินทางการ
แพทย์เพื่อรองรับ
สาธารณภัย และ
KM Team พร.

ทีมงาน
ระยะ
ปฏิบัติการ
ดาเนินการ
ฉุกเฉินทางการ
แพทย์เพื่อรองรับ
สาธารณภัย และ
KM Team พร.

KMP 4
CMP 3, 4

มี.ค.๕๗

- จานวนทีมงานและผู้ - ร้อยละ
ที่เกี่ยวข้องที่ได้รับคู่มือ ๑๐๐

KM Team พร.

KM Team พร.
กวส.พร.

KMP 5
CMP 3,4,5

๔ เล่ม
๔ ทีม

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 3
CMP 3

แบบฟอร์ม KP1
ลาดับ

๖.

๗.

กิจกรรมการจัดการความรู้
๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคู่มือระบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และข่าวสารแพทย์นาวีเกี่ยวกับ
คู่มือและทีมงาน

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
๖.๑ จัดมหกรรมจัดการความรู้ พร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๖.๒ นาเสนอผลการจัดการความรู้ในมหกรรมจัดการความรู้ของ
ทร.
การเรียนรู้ (Learning)
๗.๑ บรรจุเนื้อหาคู่มือระบบการปฏิบัติการฉุกเฉินทางการแพทย์
เพื่อรองรับสาธารณภัยไว้ในหลักสูตรผลิตและพัฒนาบุคลากร พร.
๗.๒ ศึกษา/ดูงาน/การเข้าร่วมในการฝึกการปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัย
๗.๓ ให้รางวัล ยกย่องชมเชยทีมงานปฏิบัติการฉุกเฉินทางการ
แพทย์เพื่อรองรับสาธารณภัยที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็น
แบบอย่างที่ดี (Best Practice)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
- ฐานข้อมูลระบบการ
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์เพื่อ
รองรับสาธารณภัย
- จานวนทีม
ปฏิบัติการฉุกเฉิน
ทางการแพทย์เพื่อ
รองรับสาธารณภัย ร้อยละของหน่วยที่
เกี่ยวข้องกับการจัดชุด
ปฏิบัติการแพทย์
ช่วยเหลือผู้ประสบภัย
ส่งกาลังพลเข้าร่วม
ประชุม

มิ.ย.๕๗ - จานวนหน่วยที่เข้า
๓๑ ก.ค.๕๗ ร่วมมหกรรมฯ
- ผลงานจัดการความรู้
ที่นาเสนอ ทร.
มิ.ย.๕๗

- จานวนหลักสูตรที่
บรรจุเนื้อหา
- จานวนรางวัล

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

นขต.พร.

KM Team พร.
และ นขต.พร.

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 6
CMP 1, 2,
3, 4, 5, 6

นขต.พร.

KM Team พร. ระยะ
กผ.พร.และ นขต. ดาเนินการ
พร.

KMP 7
CMP 2, 3,
4, 5, 6

อย่างน้อย ๔
ทีม
- ร้อยละ
๑๐๐ ของ
หน่วยที่
เกี่ยวข้องฯ

๑๘ หน่วย
อย่างน้อย ๑
ผลงาน
อย่างน้อย
๑ หลักสูตร
๔ รางวัล

แบบฟอร์ม KP1
องค์ความรู้ที่ ๒ ระบบการแพทย์ทางไกล กรมแพทย์ทหารเรือ
ชื่อส่วนราชการ
: กรมแพทย์ทหารเรือ
ประเด็นยุทธศาสตร์
: ด้านการบริหารจัดการ
องค์ความรู้ที่จาเป็น
: การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
: ระบบการแพทย์ทางไกล กรมแพทย์ทหารเรือ
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : ระบบปฏิบัติการแพทย์ทางไกล กรมแพทย์ทหารเรือ จานวน ๔ ระบบ
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
๑. การบ่งชี้ความรู้
การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ พร.เพื่อพิจารณา
พ.ย.๕๖ หัวข้อระบบ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์และพันธกิจ พร. ปีงบประมาณ
สารสนเทศเพื่อ
๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ธ.ค. ๒๕๕๖)
การแพทย์ทางไกล
๑.๒ กาหนดขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Area) ด้านการ
บริหารจัดการ
๑.๓ คัดเลือกหรือบ่งชี้ความรู้ การพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางไกล
๑.๔ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้การพัฒนาระบบ
สารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ มอบหมายคณะทางาน KM และผู้รับผิดชอบระบบสารสนเทศ
พ.ย.๕๖ เอกสารความรู้ระบบ
พร.ในการสร้างและแสวงหาความรู้เพิ่มเติมจากแหล่งต่างๆ ทั้ง
สารสนเทศเพื่อ
ภายในและภายนอกองค์กรที่เกี่ยวข้อง
การแพทย์ทางไกล
๒.๒ รวบรวมองค์ความรู้เป็นเอกสาร เป็นเอกสารประกอบการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในองค์กร

หน้าที่ : .........../………….

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

๑
หัวข้อเรื่อง

CKO พร.และ
KM Team พร.

CKO พร.และ
KM Team พร.

ระยะ
เตรียมการ

KMP 1
CMP 1, 3

๔ ระบบ

CKO พร. KM
CKO พร.และ
Team พร.และ
KM Team พร.
ผู้รับผิดชอบระบบ
สารสนเทศ

ระยะ
เตรียมการ

KMP 2
CMP 3, 5

แบบฟอร์ม KP1
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
๓.๑ ประชุมผู้เชี่ยวชาญ/ผู้มีประสบการณ์ และทีมงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกลในการจัดหมวดหมู่ความรู้
ภายหลังที่ดาเนินกิจกรรม รวบรวมความรู้ที่ได้จากการศึกษา
ค้นคว้า การประชุมศึกษาเพิ่มเติม นามาพิจารณาจัดหมวดหมู่ เพื่อ
จัดทาเป็นฐานข้อมูล
๓.๒ แบ่งแยกชนิดและประเภทของความรู้ รวบรวมความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่
๓.๓ รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทาฐานข้อมูลเป็น
Knowledge Base
๓.๔ กาหนดประเภทหัวข้อความรู้ระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์
ทางไกล เพื่อจัดทาระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหาและใช้งาน
๔.

๕.

การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification & Refinement)
๔.๑ จัดประชุมเชิงปฏิบัติการผู้ที่มีประสบการณ์และทีมงานที่
รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล เพื่อการ
ตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้องและความสมบูรณ์ของเนื้อหา
๔.๒ จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of practice : CoPs)
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และทีมงานระบบ
สารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล เพื่อร่วมกันกลั่นกรองความรู้ใน
การดาเนินการฯ
๔.๓ จัดทาระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกล
การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
๕.๑ แจกจ่ายแผนและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับระบบสารสนเทศเพื่อการแพทย์ทางไกลให้แก่
หน่วยงานเครือข่ายที่เกี่ยวข้อง

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

ธ.ค.๕๖

บัญชีรายการหมวดหมู่ อย่างน้อย ๑
ฐานความรู้และคลัง
หมวดหมู่
ความรู้

ทีมงานระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางไกล
และ KM Team
พร.

ทีมงานระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การแพทย์
ทางไกลและ
KM Team พร.

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 3
CMP 3

มี.ค.๕๗

ระบบสารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางไกล

๔ ระบบ

ทีมงานระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางไกล
และ KM Team
พร.

ทีมงานระบบ
สารสนเทศเพื่อ
การแพทย์
ทางไกลและ
KM Team พร.

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 4
CMP 3, 4

เม.ย.๕๗

- จานวนหน่วยที่
เกี่ยวข้องที่ได้รับแผนฯ

๙๖ หน่วย

KM Team พร.
กวส.พร.

KM Team พร.

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 5
CMP 3,4,5

แบบฟอร์ม KP1

ลาดับ

กิจกรรมการจัดการความรู้
๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับระบบสารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางไกล
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Website และข่าวสารแพทย์นาวีเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการแพทย์ทางไกล พร.

๖.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
๖.๑ จัดมหกรรมจัดการความรู้ พร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๖.๒ นาเสนอผลการจัดการความรู้ในมหกรรมจัดการความรู้ของ
ทร.

๗.

การเรียนรู้ (Learning)
ให้รางวัล ยกย่องชมเชยทีมงานพัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อ
การแพทย์ทางไกลของ พร. ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบอย่าง
ที่ดี (Best Practice)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด
- ฐานข้อมูล
สารสนเทศเกี่ยวกับ
ระบบปฏิบัติการ
แพทย์ทางไกล พร.

มิ.ย.๕๗ - จานวนหน่วยที่เข้า
๓๑ ก.ค.๕๗ ร่วมมหกรรมฯ
- ผลงานจัดการความรู้
ที่นาเสนอ ทร.
มิ.ย.๕๗

- จานวนรางวัล

เป้าหมาย
- ร้อยละ
๑๐๐ ระบบฯ
ที่จัดเก็บ

๑๘ หน่วย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

นขต.พร.

KM Team พร.
และ นขต.พร.

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 6
CMP 1, 2,
3, 4, 5, 6

นขต.พร.

KM Team พร.
และ นขต.พร.

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 7
CMP 2, 3,
4, 5, 6

อย่างน้อย ๑
ผลงาน
๔ รางวัล

แบบฟอร์ม KP1
องค์ความรู้ที่ ๓ การบริการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ชื่อส่วนราชการ
: กรมแพทย์ทหารเรือ
หน้าที่ : ………../…………
ประเด็นยุทธศาสตร์
: ความพร้อมของ ทร. ด้านสุขภาพ
องค์ความรู้ที่จาเป็น
: การบูรณาระบบบริการทางการแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคารับรอง
: คู่มือการบูรณาระบบบริการทางการแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคารับรอง : คู่มือการบูรณาระบบบริการทางการแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ จานวน ๑ เล่ม
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
ระยะเวลา
ตัวชี้วัด
เป้าหมาย
กลุ่มเป้าหมาย
ผู้รับผิดชอบ
สถานะ
๑. การบ่งชี้ความรู้
การเตรียมการและการปรับเปลี่ยนพฤติกรรม
๑.๑ ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ พร. เพื่อพิจารณา
พ.ย.๕๖ หัวข้อความรู้การ
๑ หัวข้อเรื่อง CKO พร. และ
CKO พร.
ระยะ
วิเคราะห์ประเด็นยุทธศาสตร์ วิสัยทัศน์และพันธกิจ พร.
บูรณาการระบบ
KM Team พร.
เตรียมการ
(ปีงบประมาณ ๒๕๕๕ – ๒๕๕๘ (ฉบับปรับปรุง ธ.ค. ๒๕๕๖)
บริการทางการแพทย์
๑.๒ กาหนดขอบเขตองค์ความรู้ (KM Focus Area) ด้านความ
กองทัพเรือ เพื่อ
พร้อมของ ทร. ด้านสุขภาพ
สนับสนุนการ
๑.๓ คัดเลือกหรือบ่งชี้ความรู้การบูรณารการะบบบริการทาง
ปฏิบัติการทางทหาร
การแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓
ใน ๓ จังหวัดชายแดน
จังหวัดชายแดนภาคใต้
ภาคใต้
๑.๔ ดาเนินการจัดทาแผนปฏิบัติการจัดการความรู้การบูรณาการ
ระบบบริการทางการแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๒. การสร้างและแสวงหาความรู้
๒.๑ มอบหมายคณะทางาน KM ทีมบริการทางการแพทย์ฯและทีม
ธ.ค.๕๖ เอกสารความรู้การ
๑ เล่ม
CKO พร.และKM CKO พร.และ
ระยะ
ที่เกี่ยวข้องสร้างแสวงหาความรูจ้ ากตารา เอกสารที่เกี่ยวข้องกับ
บูรณาการระบบ
Team พร. ทีมการ KM Team พร. เตรียมการ
บริการทางการแพทย์เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารในการ
บริการทางการแพทย์
บริการทาง
รักษาความสงบของประเทศต่างๆ ที่มีรูปแบบใกล้เคียง รวมทั้ง
กองทัพเรือ เพื่อ
การแพทย์เพื่อ
ความรู้ที่รวบรวมจากประสบการณ์ของผู้ปฏิบัติงานในแต่ละสาขาที่
สนับสนุนการ
สนับสนุนการ
นาความรู้ลงไปปฏิบัติงานจริงใน เพื่อเป็นแนวทางในการรวบรวม
ปฏิบัติการทางทหาร
ปฏิบัติการทาง
จัดทาเนื้อหาองค์ความรู้ให้ตรงกับความต้องการของ พร.
ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ทหารใน ๓ จังหวัด
๒.๒ รวบรวมองค์ความรู้เป็นเอกสาร
ภาคใต้
ชายแดนภาคใต้

หมายเหตุ
KMP 1
CMP 1, 3

KMP 2
CMP 3, 5

แบบฟอร์ม KP1
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
๓. การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ
๓.๑ ประชุมคณะกรรมการ และทีมบริการทางการแพทย์ฯในการ
จัดหมวดหมู่ความรู้ภายหลังที่ดาเนินกิจกรรม รวบรวมความรู้ที่ได้
จากการศึกษา ค้นคว้า การประชุมศึกษาเพิ่มเติม นามาพิจารณาจัด
หมวดหมู่ เพื่อจัดทาเป็นฐานข้อมูล
๓.๒ แบ่งแยกชนิดและประเภทของความรู้ รวบรวมความรู้ให้เป็น
หมวดหมู่
๓.๓ รวบรวมความรู้เป็นหมวดหมู่และจัดทาฐานข้อมูลเป็น
Knowledge Base
๓.๔ กาหนดประเภทหัวข้อความรู้ระบบการบริการทางการแพทย์
กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ เพื่อจัดทาระบบให้ง่ายและสะดวกต่อการค้นหา
และใช้งาน
๔. การประมวลผลและกลั่นกรองความรู้
(Knowledge Codification & Refinement)
๔.๑ จัดสัมมนาผู้ที่มีประสบการณ์ทีมการบริการทางการแพทย์ฯ
และผู้ทรงคุณวุฒิเกี่ยวกับระบบการบริการทางการแพทย์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
เพื่อการตรวจสอบ วิเคราะห์ ความถูกต้อง สมบูรณ์ของเนื้อหา
๔.๒ จัดชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of practice : CoPs)
โดยเชิญผู้ทรงคุณวุฒิ ผู้มีประสบการณ์ และทีมงานปฏิบตั ิการ
บริการทางการแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทาง
ทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ เพื่อร่วมกลั่นกรองความรู้ใน
การดาเนินการฯ
๔.๓ จัดทาคู่มือการบูรณาการระบบบริการทางการแพทย์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

เป้าหมาย

กลุ่มเป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

ธ.ค.๕๖

บัญชีรายการหมวดหมู่ อย่างน้อย ๑
ฐานความรู้และคลัง
หมวดหมู่
ความรู้

KM Team พร. KM Team พร.
และทีมการ
บริการทาง
การแพทย์เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทาง
ทหารใน ๓
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 3
CMP 3

มี.ค.๕๗

คู่มือการบริการ
ทางการแพทย์
เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหาร
ใน ๓ จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

KM Team พร. KM Team พร.
ผู้ทรงคุณวุฒิ
และทีมการ
บริการทาง
การแพทย์เพื่อ
สนับสนุนการ
ปฏิบัติการทาง
ทหารใน ๓
จังหวัดชายแดน
ภาคใต้

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 4
CMP 3, 4

๕ หัวข้อเรื่อง

แบบฟอร์ม KP1
ลาดับ
กิจกรรมการจัดการความรู้
๕. การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Access)
๕.๑ แจกจ่ายคู่มือและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างทีมงานและผู้ที่
เกี่ยวข้องกับการบริการทางการแพทย์ กองทัพเรือเพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๒ พัฒนาระบบข้อมูลสารสนเทศเกี่ยวกับคู่มือการบูรณาการ
ระบบบริการทางการแพทย์ กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการ
ปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๕.๓ ประชาสัมพันธ์ผ่าน Websiteและข่าวสารแพทย์นาวีเกี่ยวกับ
คู่มือและทีมงาน

๖.

๗.

การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing)
๖.๑ จัดมหกรรมจัดการความรู้ พร. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๕๗
๖.๒ นาเสนอผลการจัดการความรู้ในมหกรรมจัดการความรู้ของ
ทร.
การเรียนรู้ (Learning)
๗.๑ บรรจุเนื้อหาคู่มือการบูรณาการระบบบริการทางการแพทย์
กองทัพเรือ เพื่อสนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้ไว้ในการฝึกอบรมกาลังรบของ ทร. ในการเตรียม
กาลังพลก่อนปฏิบัติงานและระหว่างปฏิบัติงาน การอบรมกาลังพล
สายแพทย์ที่จะไปปฏิบัติงานใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้
๗.๒ ให้รางวัล ยกย่องชมเชยทีมงานการบริการทางการแพทย์เพื่อ
สนับสนุนการปฏิบัติการทางทหารใน ๓ จังหวัดชายแดนภาคใต้ของ
พร. ที่มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้เป็นแบบอย่างที่ดี (Best Practice)

ระยะเวลา

ตัวชี้วัด

พ.ค.๕๗

เป้าหมาย

ผู้รับผิดชอบ

สถานะ

หมายเหตุ

- จานวนหน่วยแพทย์
ทร. ทีเ่ กี่ยวข้องกับการ
บริการทางแพทย์ฯที่
ได้รับคู่มือฯ

- ร้อยละ ๑๐๐ KM Team พร. KM Team พร.
ของหน่วยแพทย์ กวส.พร.
ทร. ที่เกี่ยวข้อง
กับการบริการ
ทางแพทย์ฯ

ระยะ
ดาเนินการ

KMP 5
CMP 3, 4,
5

- ฐานข้อมูลการบูรณา
การระบบบริการทาง
การแพทย์ กองทัพเรือ
เพื่อสนับสนุน
การปฏิบัติการทาง
ทหารใน ๓ จังหวัด
ชายแดนภาคใต้

- ร้อยละ ๑๐๐
ขององค์ความรู้
ที่จัดเก็บเป็น
ระบบฐานข้อมูล

KM Team พร. ระยะ
พัน พ.กรม สน. ดาเนินการ
พล นย.,พัน พ.
กรม สน.สอ.รฝ.,
รพ.อาภากรฯ

KMP 6
CMP 1, 2,
3, 4, 5, 6

KM Team พร.
และ นขต.พร.

KMP 7
CMP2, 3,
4, 5, 6

มิ.ย.๕๗

- จานวนหน่วยที่เข้า
ร่วมมหกรรมฯ

มิ.ย.๕๗

- จานวนกิจกรรมที่
บรรจุเนื้อหา

- อย่างน้อย
๑ กิจกรรม

- จานวนรางวัล

- ๔ รางวัล

กลุ่มเป้าหมาย

- ร้อยละ ๑๐๐ นขต.พร.
ของหน่วยแพทย์
ทร.
๓๑ ก.ค.๕๗ - ผลงานจัดการความรู้ - อย่างน้อย ๑
ที่นาเสนอ ทร.
ผลงาน
นขต.พร.

ระยะ
ดาเนินการ

แบบฟอร์ม KP1

