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จัดทาโดย
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๑. วิสัยทัศน์ พันธกิจ และ ค่านิยม กรมแพทย์ทหารเรือ
วิสัยทัศน์ :
กรมแพทย์ทหารเรือเป็นองค์กรที่มีขีดสมรรถนะสูงและเป็นเลิศด้านเวชศาสตร์ทางทะเล
พันธกิจ :
๑. เตรียมความพร้อมของกาลังพลกองทัพเรือด้านสุขภาพ
๒. ให้บริการทางการแพทย์สนับสนุนปฏิบัติการทางทหารของกองทัพเรือ
๓. ให้บริการสุขภาพแก่กาลังพลและครอบครัวกองทัพเรือเป็นหลัก และสนับสนุนนโยบายรัฐบาลในการ
รักษาพยาบาลประชาชน
๔. ดาเนินการฝึก ศึกษาอบรมเหล่าทหารแพทย์ รวมทั้งวิจัย และพัฒนาด้านการแพทย์
ค่านิยม
เป็นทหาร รับผิดชอบในงาน ให้บริการด้วยหัวใจแห่งความเป็นมนุษย์ ไม่หยุดพัฒนา
๒. ความเป็นมาและความสาคัญ
พระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธี การบริหารกิจการบ้านเมือง ที่ดี เป็นกฎหมายที่ออกมาเพื่อ
ผลักดันแนวคิด ธรรมาภิบาล (Good Governance) ให้เกิดผลเป็นรูปธรรมขึ้น ในมาตรา ๑๑ กาหนดว่า ส่วน
ราชการมีหน้าที่พัฒนาความรู้ในส่วนราชการ เพื่อให้มีลักษณะเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างสม่าเสมอ โดยต้อง
รับรู้ข้อมูลข่าวสารและสามารถประมวลผลความรู้ในด้านต่างๆ เพื่อนามาประยุก ต์ใช้ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้อง รวดเร็ว และเหมาะสมกับสถานการณ์ รวมทั้งต้องส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความสามารถ สร้างวิสัยทัศน์
และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของข้าราชการในสังกัดให้เป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพและมีการเรียนรู้ร่วมกัน ทั้งนี้เพื่อ
ประโยชน์ในการปฏิบัติราชการของส่วนราชการให้สอดคล้องกับการบริหารราชการให้เกิดผลสัมฤทธิ์ตามพระราช
กฤษฎีกานี้ จึงเป็นที่มาของการประเมินผลงานหน่วยราชการต่างๆ โดยมีการจัดการความรู้ เป็นข้อหนึ่งด้วย หน่วย
ราชการไทยจึงต้องมีการการจัดการความรู้
ยุคโลกาภิวัฒน์ มีวิวัฒนาการ การเปลี่ยนแปลง การพัฒนา อย่างรวดเร็วตลอดเวลา อาทิ สภาพแวดล้อม
การสื่อสารข้อมูล เป็นต้น ทาให้ องค์ความรู้ ที่ใช้อยู่ปัจจุบันมีอายุของความทันสมัยที่สั้นลง ดังนั้น นวัตกรรม
เทคโนโลยี สารสนเทศ และการจัดการความรู้จะช่วยให้องค์กรสามาร ถดาเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ และเป็น
องค์แห่งการเรียนรู้ต่อไปตาม พ.ร.ฎ.ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ.๒๕๔๖ มาตรา ๑๑
กอปรกับเกณฑ์การบริหารจัดการภาครัฐสู่ควา มเป็นเลิศ (PMQA) หมวด ๔ การวัด การวิเคราะห์ และการจัดการ
ความรู้ ที่จะส่งผลไปยัง ๖ หมวดเพื่อสร้างผลลัพ ธ์ตามเป้าหมายที่องค์กรต้องการ มุ่งเน้นกระบวนการพัฒนาอย่าง
ต่อเนื่อง โดยการจัดการความรู้ถือเป็นหัวใจสาคัญที่จะเป็นฐานให้เกิดการพัฒนาไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ อย่าง
ยั่งยืน
กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) ได้ตระหนักถึงความสาคัญดังกล่าว จึงได้ ดาเนินการจัดการความรู้ ตั้งแต่
ปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๔๙ เป็นต้นมา – ปัจจุบัน โดยเริ่มจากการแต่งตั้ง คณะกรรมการจัดการความรู้ พร .จานวน
๒ ชุด (ดังแผนภูมิโครงสร้าง ) ประกอบด้วย ชุดที่ ๑ เป็นคณะกร รมการอานวยการจัดการความรู้ (Chief
Knowledge Officer : CKO) มี รอง จก.พร.เป็นประธานกรรมการ และมีผู้บริหารระดับ นขต.พร.เป็นกรรมการ มี
หน้าที่ในการศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้ของ พร . จัดทาแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ของ พร.ให้มีความสอดคล้องกับประเด็นยุทธศาสตร์หลักของ พร. และเสนอให้คณะกรรมการจัดการความรู้
ทร.ให้ความเห็นชอบ พร้อมเผยแพร่แก่บุคลากรของกรมแพทย์ทหารเรือผลักดันการดาเนินการตามแผนการ
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ปฏิบัติการจัดการความรู้ประจาปีของ พร .อย่างเป็นรูปธรรม ติดตามและประเมินผล รวมทั้งรายงานผลการ
ดาเนิน การจัดการความรู้โดยให้ข้อเสนอแนะเพื่อการปรับปรุงที่เป็นประโยชน์ และรายงานผลสัมฤทธิ์ตาม
แผนปฏิบัติการจัดการความรู้ประจาปีของ พร .และชุดที่ ๒ เป็นคณะทางานจัดการความรู้ (KM Knowledge
Management Team : KM Team) มีเลขานุการคณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้เป็นประธา นกรรมการ
และมีผู้บริหารระดับรอง /ผู้แทน นขต .ทร.เป็นกรรมการ มีอานาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการสร้าง แสวงหา
ความรู้ที่มีอยู่ในแหล่งต่างๆ รวบรวม กาหนดรูปแบบ จัดทา และพัฒนาระบบข้อมูลความรู้ เพื่อให้บุคลากรของ
พร.สามารถนาประโยชน์ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิท ธิภาพ และรายงานผลการดาเนินงานต่อ
คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ พร.
แผนภูมโิ ครงสร้างการบริหารคณะกรรมการจัดการความรู้ พร. รอง จก.พร.(๒)
กรมแพทย์ทหารเรือ
จก.พร.

ประธาน CKO
รอง จก.พร. (๒)

คณะกรรมการ CKO
หัวหน้า นขต.พร.
สานักงาน KM
เลขานุการฯ/ผอ.กวก.ศวก.พร.

๓. การดาเนินการจัดการความรู้ พร.
คณะทางาน KM Team
๓.๑ คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ (CKO) ประขุมวางแผนการจัดการความรู้ของ พร.และ
ผู้แทน นขต.พร.
กาหนดองค์ความรู้หลักของ พร.ตามแบบแผนการจัดการความรู้ที่ ทร.กาหนด (KM Action Plan)
๓.๒ คณะทางานจัดการความรู้ (KM Team) จัดประชุมวางแผนการดาเนินงานตามแผนการจัดการความรู้
พร. (KM Action Plan) และดาเนินการจัดกิจกรรมตามแผนฯ และรายงานผลการดาเนินงานในที่ป ระชุม
คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ (CKO)
๓.๓ คณะกรรมการอานวยการจัดการความรู้ (CKO) ควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ประเมินผลงานในการ
ดาเนินกิจกรรม ของคณะทางานจัดการความรู้ (KM Team) อย่างเป็นระบบตามวงจรคุณภาพ (PDCA) โดยให้
คณะทางานจัดการความรู้ (KM Team) รายงานผลการดาเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ ตามแบบรายงาน KR1 ที่
ทร.กาหนดและประเมินตนเองตามแบบรายงาน KR2-(Knowledge Management Assessment Too : KMAT)
ปีละ ๒ ครั้ง
๔. หลักการและแนวคิด
๔.๑ การจัดการความรู้
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๔.๑.๑ ความหมาย การจัดการความรู้ (Knowledge management - KM) คือ การรวบรวม สร้าง
จัดระเบียบ แลกเปลี่ยน และประยุกต์ใช้ความรู้ในองค์กร โดยพัฒนาระบบจากข้อมูลไปสู่สารสนเทศ เพื่อให้เกิด
ความรู้และปัญญาในที่สุด
๔.๑.๒ ประเภทของการจัดการความรู้
๑) ความรู้แฝงเร้นหรือความรู้แบบฝังลึก (Tacit Knowledge) คือ ความรู้ที่ฝังอยู่ในตั วคน
ไม่ได้ถอดออกมาเป็นลายลักษณ์อักษร หรือบางครั้งก็ไม่สามารถถอดเป็นลายลักษณ์อักษรได้ ความรู้ที่สาคัญส่วน
ใหญ่ มีลักษณะเป็นความรู้แฝงเร้น อยู่ในคนทางาน และผู้เชี่ยวชาญในแต่ละเรื่อง จึงต้องอาศัยกลไกแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ให้คนได้พบกัน สร้างความไว้วางใจกัน และถ่ายทอดความรู้ระหว่างกันและกัน
๒) ความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) คือ ความรู้ที่เขียนอธิบายออกมาเป็นตัวอักษร เช่น
คู่มือปฏิบัติงาน หนังสือ ตารา เว็บไซต์ Blog เป็นต้น
และมีการกล่าวถึงยุทธศาสตรการจัดการความรู้แบบ 4x3 ที่กล่าวว่ามีประเภ ทความรู้เพิ่ มอีก
๑ ประเภท คือ ความรู ที่แฝงอยู ในองคกร (embedded knowledge) ไดแก อยู ในวิธีการทางา น คู มือทางาน
วัฒนธรรมองค กร กฎระเบียบ ผลิตภัณฑ กระบวนการผลิต เป นตน ซึ่งความรู้ประเภทนี้ เมื่อวิเคราะห์แล้วพบว่า
เป็นลักษณะหนึ่งของความรู้ชัดแจ้งแต่มปี รากฎอยู่ในองค์กร
๔.๑.๓ กระบวนการจัดการความรู้มี ๗ กิจกรรม
๑) การบ่งชี้ความรู้ คือ การระบุประเด็นความรู้ รูปแบบ และผู้รู้ที่สอดรับกับนโยบาย ขอบเขต
และเป้าหมายขององค์กร
๒) การสร้างและแสวงหา ความรู้ คือ การรวบรวมความรู้ใหม่ รักษาความรู้เดิม และกรอง
ความรู้ที่ไม่ใช้ออกจากแหล่งรวบรวม
๓) การจัดความรู้ให้เป็นระบบ คือ การวิเคราะห์และคัดแยกความรู้เป็นกลุ่มประเด็นให้ง่ายต่อ
การเข้าถึงอย่างมีขั้นตอน
๔) การประมวลและกลั่นกรอง ความรู้ คือ การปรับปรุงให้ความรู้มีรูปแบบมาตรฐาน ไม่
ซ้าซ้อน มีความสมบูรณ์ มีความถูกต้องและน่าเชื่อถือ
๕) การเข้าถึงความรู้ คือ การสร้างแหล่งเผยแพร่ที่สามารถเข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลา
๖) การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ คือ การนาความรู้เข้าสู่เวทีแลกเปลี่ยนที่มีฐานความรู้หรือ
ฐานข้อมูลรองรับให้ง่ายต่อการเข้าถึงและสืบค้น
๗) การเรียนรู้ คือ การใช้ความรู้เป็นส่วนหนึ่งของงาน เป็นวงจรความรู้ที่มีการเรียนรู้และ
พัฒนาให้เกิดประสบการณ์ใหม่อยู่เสมอ
๔.๑.๔ การบริหารจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
๑) องค์ประกอบของการบริหารจัดการความรู้
๑.๑) คน (People) เป็นทั้งแหล่งความรู้ และเป็นผู้นาความรู้ไปใช้ประโยชน์
๑.๒) เทคโนโลยี (Technology) เป็นเครื่องมือเพื่อให้คนสามารถค้นหา จัดเก็บ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ รวมทั้งนาความรู้ไปใช้ได้อย่างง่ายและรวดเร็วขึ้น
๑.๓) กระบวนการจัดการความรู้ เป็นการ นาความรู้จากแหล่งความรู้ไปให้ผู้ใช้ เพื่อทาให้
เกิดการปรับปรุงประสิทธิภาพในการทางานและเกิดนวัตกรรม
๑.๔) กระบวนการบริหารการเปลี่ยนแปลง
(Change Management Process : CMP) เป็น
กระบวนการที่ช่วยให้องค์กรเกิดการปรับตัวต่อการเปลี่ยนแปลง เป็นกรอบความคิดแบบหนึ่งของการจัดการ
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ความรู้เพื่อให้องค์กรที่ต้องการจัดการความรู้ได้มุ่งเน้ นถึงปัจจัยแวดล้อมภายในองค์กร ที่จะมีผลกระทบต่อการ
จัดการความรู้ โดยกระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงประกอบด้วย ๖ องค์ประกอบ ดังภาพ

ที่มา : Robert Osterhoff อ้างตามสานักงาน คณะกรรมการพัฒนาระบบราชการและ
สถาบันเพิ่มผลผลิตแห่งชาติ (๒๕๔๗)
๒) กระบวนการบริหารจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
ขั้นที่ ๑ กาหนดเป้าหมายร่วม (Share Vision) โดยกาหนดและสร้างทีมงานจัดการองค์
ความรู้ในองค์กร (Knowledge Management Team) ทาหน้า ที่รับผิดชอบในการจัดการความรู้ ของหน่วย
ประสานงานกับ ชุมชนนักปฏิบัติ หรือกลุ่มแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยหลักการจะมีผู้ จัดการองค์ความรู้เฉพาะด้าน
(Subject Manager) ผู้เชื่อมโยงองค์ความรู้จากหลายกลุ่มผู้เชี่ยวชาญไปยังผู้ ใช้ที่ต้องการ (Knowledge Broker)
ผู้เชี่ยวชาญกระบวนการ จัดการความรู้ ซึ่งทาหน้าที่เป็นโค้ชในองค์กร (KM Coordinator) และที่ปรึกษา (KM
Project Consultant)
ขั้นที่ ๒ ประเมินตนเอง (Self-Assessment) ประเมินสถานการณ์จัดการองค์ความรู้ใน
องค์กร รวมทั้งทรัพยากรที่ต้องการใช้ เพื่อส่งผลให้การจัดการความรู้บรรลุภารกิจ
ขั้นที่ ๓ การวางกลยุทธ์ การจัดการความรู้ โดยกาหนดกลยุทธ์การจัดการความรู้ด้วยการ
วิเคราะห์หาความสาคัญ ความเร่งด่วน และการตอบสนองต่อการเปลี่ยนแปลงของความรู้ เพื่อนามาวางแผนให้
สอดคล้องกับภารกิจองค์กรโดยคานึงถึงกลุ่มความรู้และองค์ประกอบของความรู้
ขั้นที่ ๔ ออกแบบและบูรณาการเข้าสู่งานประจา โดยกาหนดแผนปฏิบัติการและเครื่องมือ
ที่จะใช้ในการจัดการความรู้ตามบริบทของหน่วยต่างๆ ออกแบบรูปแบบการบริหารจัดการความรู้
ซึ่งเน้นการ
เชื่อมโยงกิจกรรมเพิ่มประสิทธิภาพการทางานที่มีอยู่เดิมรวมทั้งคานึงถึงการประยุกต์ใช้และการต่อยอดความรู้จาก
ปัจจุบัน โดยทั่วไปประกอบด้วย วัตถุประสงค์ กิจกรรม แผนงาน สิ่งที่จะส่งมอบ ปัจจัยเสี่ยงและวิธีการป้องกัน
รวมถึงทีมงานพร้อมบทบาทหน้าที่และความรับผิดชอบ
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ขั้นที่ ๕ บริหารจัดการความรู้ตามแผนปฏิบัติ การ โดยดาเนินงานบริหารจัดการความรู้ ซึ่ง
มีปัจจัยแห่งความสาเร็จที่ต้องคานึงถึง คือ
๑) การบริหารโครงการ ประกอบด้วย สร้างต้ นแบบ และให้ความรู้กับบุคลากรที่
เกี่ยวข้อง การรายงานความก้าวหน้า การติดตามผลการดาเนินงาน การจัดเตรียมพื้นที่ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และการผลักดันให้เป็นส่วนหนึ่งในการประเมินผลงานประจาปี
๒) การบริหารความเปลี่ยนแปลง
ประกอบด้วยการเยี่ยมชมงานKM ในองค์กรชั้นนาการ
สร้างต้นแบบแห่งการเปลี่ยนแปลง (Facilitator) และการสร้างความเข้าใจในกลุ่มเป้าหมาย(Communication)
ขั้นที่ ๖ การประเมินผลการดาเ นินงาน คือ การวัดความสาเร็จของการดาเนินงานกาหนด
ตามกลุ่มความรู้ที่ระบุในแผนการจัดการความรู้ การวัดผลประกอบด้วย การวัดผลทางตรงจากการบริหารจัดการ
ความรู้ โดยวัดจานวนความรู้ที่ได้รับการจัดการตั้งแต่ การจัดเก็บ การนามาเผยแพร่ การนาไปปฏิบัติ การ
แลกเปลี่ยน และ การวัดผลลัพธ์ทางประสิทธิภาพจากการบริหารจัดการความรู้ (KM Value) ในระดับบุคคล ระดับ
หน่วยงาน ระดับองค์กร
ขั้นที่ ๗ การเรียนรู้ขององค์กร เพื่อให้การดาเนินการเป็นไปอย่างต่อเนื่องและยกระดับการ
จัดการความรู้สู่กระบวนการบริหารจัดการภาครัฐสู่ความเป็นเลิศ (PMQA) โดยการจัดให้มีการสร้างเวทีแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ และการนาความรู้ไปใช้ประโยชน์ในวงกว้าง ทั้งนี้จะมีพื้นที่เวทีเสวนาจริงและเวทีเสมือนจริงผ่านระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
๔.๑.๕ การกาหนดขอบเขตของ KM (KM Focus Areas)
KM Focus Areas เริ่มต้นจากการวิเคราะห์องค์ประกอบต่างๆ ๓ กลุ่มที่มีความเกี่ยวข้องกัน ดังนี้
๑) พันธกิจ/วิสัยทัศน์ ประเด็นยุทธศาสตร์ กลยุทธ์ กระบวนงาน (Work process)
๒) ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กร เช่น ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความสัมพันธ์กั บผู้มีส่วนได้ส่วนเสียต่างๆ
ประสบการณ์ความรู้ที่องค์กรสั่ง สม ความรู้เกี่ยวกับกระบวนการ ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการ ความรู้ที่มี
อยู่ในบุคคล เป็นต้น
๓) ปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร
เมื่อ ผ่านการวิเคาะห์แล้วนามาสังเคราะห์เป็น ขอบเขตของ KM (KM Focus Areas) แล้วจึง
ดาเนินการตั้งเป้ามายของ KM (Desired State of KM Focus Areas จากนั้นจึง จัดทาแผนการจัดการความรู้
(KM Action Plans) ดังแผนภูมิต่อไปนี้
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แผนภูมิแสดงขั้นตอนการกาหนด KM Focus Areas
๔.๒ การสร้างแรงจูงใจในการจัดการความรู้
ตามหลักการของ Tannenbaum และ Alliger (2000) ประกอบด้วยแรงจูงใจ ๔ ด้าน ดังนี้
๑) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ (Share) เป็นการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเกิดการ
แบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้ด้วยความเต็มใจ (Motivation to Share) การแบ่งปันและแลกเปลี่ยนความรู้
(Knowledge Sharing) คือ การจัดการความรู้เพื่อให้บุคคลได้แลกเปลี่ย นความรู้ซึ่งกัน โดยถือเป็นขั้นแรกของการ
จัดการความรู้ ซึ่งการทาให้คนมีการแบ่งปันความรู้ด้วยความเต็มใจนั้นต้องอาศัยองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
๑.๑) องค์ความรู้ที่ดีทั้งจากผู้รู้คือผู้ปฏิบัติเชี่ยวชาญในเรื่องนั้น
๑.๒) แรงจูงใจจากผู้เชี่ยวชาญที่ทาให้เกิดความต้องการในการแบ่งปันความรู้
๑.๓) ความสามารถที่จะนาความรู้ออกมาถ่ายทอดหรือสื่อสารกับคนอื่นได้
๑.๔) มีเทคนิควิธีการอื่นๆ ในการถ่ายทอด เช่น การสัมภาษณ์ การติดตามเพื่อถอดรหัสความรู้
ดังนั้นผู้ที่มีความรู้ที่ดี มีความชานาญ ในเรื่องต่างๆ แต่หากขาดแรงจูงใจที่จะถ่ ายทอด ก็ทาให้ไม่
อยากถ่ายทอด ซึ่งอาจจาเป็นต้องใช้การสังเกตจากการปฏิบัติ หรือการสัมภาษณ์ การติดตามถามไถ่ เพื่อสร้าง
ความคุ้นเคย และเกิดการถ่ายทอดความรู้ขึ้น อย่างไรก็ตาม แม้ว่า ผู้เชี่ยวชาญมีความรู้ แต่หากขาดความสามารถ
ในการสื่อสารแล้ว ก็ไม่สามารถจูงใจให้เกิดการแบ่งปันความรู้ได้
๒) การเข้าถึงความรู้ (Knowledge Accessibility) การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคคลเข้าถึง
ความรู้ (Motivation to Access) คือการจัดการความรู้ให้ทุกคนสามารถเข้าถึงความรู้ได้ง่ายและสะดวกในเวลาที่
ต้องการใช้มากขึ้น ซึ่งมีองค์ประกอบต่างๆ ดังนี้
๒.๑) ความรู้ที่ได้จากการแบ่งปันความรู้
๒.๒) การจัดรูปแบบความรู้เพื่อให้เผยแพร่ได้
๒.๓) การเผยแพร่หรือกระจายความรู้ไปยังที่ที่บุคคลหรือกลุ่มเป้าหมายสามารถเข้าถึงได้ง่าย
ดังนั้น ความรู้ที่ได้รับจากการแลกเปลี่ยน การแบ่งปันความรู้ กับผู้ รู้หรือผู้มีประสบการณ์ในเรื่อง
ต่างๆ จนเกิดความรู้ใหม่หรือความรู้ที่ตกผลึกชัดแจ้งแล้ว หากแต่จะต้องการเผยแพร่ความรู้นั้น จึงควรมีการจัดวาง
รูปแบบความรู้เพื่อให้สามารถเผยแพร่ได้ โดยสื่อให้เข้าใจ และสามารถเข้าถึงได้ง่าย โดยอาจการใช้กิจกรรมเพื่อ
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แลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือถ่ายทอดความรู้ จากการแสดงออก หรือการปฏิบัติ เพื่อให้เกิดการเรียนรู้ เกิดความเข้าใจ
และเข้าถึงในความรู้นั้นๆ ได้ดียิ่งขึ้น
๓) เกิดการเรียนรู้ หรือการซึมซับความรู้ (Knowledge Assimilation) การกระตุ้นและสร้าง
แรงจูงใจให้บุคคลเกิดการเรียนรู้ (Motivation to learn) เป็นการนาพาความรู้จากบุคคลหนึ่งไปสู่ยังอีกบุคคลหนึ่ง
โดยอาศัยการกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจเพื่อให้เกิดการเรียนรู้และซึมซับความรู้ที่สามารถนาไปปฏิบัติได้ โดยมี
องค์ประกอบ ดังนี้
๓.๑) สามารถเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย
๓.๒) สามารถมองเห็นถึงคุณค่าและประโยชน์ ที่เกิดจากการเรียนรู้ ที่จะสามารถนาไปปฏิบัติได้
๓.๓) มีความเหมาะสมกับระดับการเรียนรู้ของแต่ละบุคคล เพื่อให้เกิดความพร้อมและ
ความสามารถในการเรียนรู้
ดังนั้นแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจในการเรียนรู้ อยู่ที่ความเหมาะสมกับตัวผู้ที่จะเรียนรู้ กล่าวคือต้อง
ไม่ยากและไม่ง่ายจนเกินไป สามารถเข้าใจและเข้าถึงความรู้ได้โดยง่าย และ เกิดประโยชน์หรือคุณค่ากับผู้เรียนรู้ ที่
สามารถนาไปใช้ในการปฏิบัติงานได้
๔) การนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ (Knowledge Apllication) การกระตุ้นและสร้างแรงจูงใจให้บุคคล
นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ให้เกิดประโยชน์ (Motivation to Apply) โดยการสร้างโอกาสให้บุคคลได้ใช้ความรู้ทันที
หลังการเรียนรู้ ซึ่งการนาความรู้ไปประยุกต์ใช้ จึงมีองค์ประกอบ ดังนี้
๔.๑) มีการรับ หรือการซึมซับความรู้
๔.๒) มีการปฏิบัติโดยเป็นลักษณะการทดสอบการเรียนรู้ หรือ การทดลองจากการปฏิบัติงานจริง
เพื่อให้บุคคลได้มีโอกาสได้ใช้ความรู้ทันทีหลังการเรียนรู้
๔.๓) มีการแรงกระตุ้นหรือแรงจูงใจ เช่น การยกย่อง ชื่นชมยินดี หรือการชมเชย เมื่อเห็นว่ามี
ผลงานดีขึ้น
๔.๔) ทาให้บุคคลเกิดความเชื่อมั่นหรือสามารถนาความรู้ ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ
๔.๓ องค์กรแห่งการเรียนรู้
Peter Senge ได้ให้ความหมายของ "Learning Organization" ว่า "เป็นองค์การที่ซึ่งคนใน
องค์การได้ขยายขอบเขตความสามารถของตนอย่างต่อเนื่อง ทั้งในระดับบุคคล ระดับกลุ่มและระดับองค์การเพื่อ
นาไปสู่จุดหมายที่บุคคลในระดับต่าง ๆ ต้องการอย่างแ ท้จริงเป็นองค์การที่มีความคิดใหม่ๆและการแตกแข นงของ
ความคิดได้รับการยอมรับเอาใจใส่และเป็นองค์การที่ซึ่งบุคคลเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง ในเรื่องของวิธีการที่จะเรียนรู้ไป
ด้วยกันทั้งองค์การ"
แนวความคิดของการสร้างองค์การแห่งการเรียนรู้ด้วยกรอบความรู้ ๕ สาขาวิชาการ ( The five
disciplines) ซึ่งจะเป็นแนวทางหลักในการสร้างองค์การการเรียนรู้ให้เกิดขึ้น The five disciplines ที่จะผลักดัน
และสนับสนุนให้เกิดองค์การแห่งการเรียนรู้ขึ้นประกอบด้วย
๑. การเรียนรู้ของสมาชิกในองค์กร (Personal Mastery) คือ ลักษณะการเรียนรู้ของคนในอง ค์กรซึ่ง
จะสะท้อนให้เห็นถึงการเรียนรู้ขององค์กรได้ สมาชิกขององค์การที่เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้นั้น จะมีลักษณะสน ใจ
และใฝ่หาที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ อยู่เสมอมีควา มปรารถนาที่จะเรียนรู้เพื่อเพิ่มศักยภาพของตน มุ่งสู่จุดหมาย และ
ความสาเร็จที่ได้กาหนดไว้
-๘-
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๒. ความมีสติ (Mental Model) คือ แบบแผนทางจิตสานึกของคนในองค์ก รซึ่งจะต้ องสะท้อนถึง
พฤติกรรมของคนในองค์ก ร องค์ก รแห่ งการเรียนรู้จะเกิดขึ้นได้เมื่อ สมาชิกในองค์ก รมีแบบแผนทางจิตสานึกหรือ
ความมีสติที่เอื้อต่อการสะท้อนภาพที่ถูกต้องชัดเจน และมีการจาแนกแยกแยะโดยมุ่งหวั
งที่จะปรับ ปรุงความ
ถูกต้องในการมองโลกและปรากฏการณ์ต่างๆ ที่เกิดขึ้นรวมทั้งการทาความเข้าใจในวิธีการที่จะสร้างความกระจ่าง
ชัด เพื่อการตัดสินใจได้อย่างถูกต้องหรือมีวิธีการที่จะตอบสนองความเปลี่ยนแปลงที่ปรากฏอยู่ได้อย่างเหมาะสม มี
Mental Ability ไม่ผันแปรเรรวนหรื อท้อถอยเมื่อเผชิญกับวิกฤตการณ์ต่าง ๆ ซึ่งการที่จะปรับ Mental model
ของคนในองค์กรให้เป็นไปในทางที่ถูกต้องอาจจะใช้หลักกการของศาสนาพุทธ ในการฝึกสติรักษาศีล และดารงตน
อยู่ในธรรมะ
๓. การมีวิสั ยทัศน์ร่วมกันของคนในองค์ก ร (Shared Vision) คือ การมี วิสัยทั ศน์ร่วมกันของคนทั้ง
องค์ก ร องค์ก รแห่งการเรียนรู้จะต้องเป็นองค์ก รที่สมาชิกทุกคนได้รับการ พัฒนาวิสัยทัศน์ของตนให้ส อดคล้องกับ
วิสัยทัศน์รวมขององค์กร ซึ่งจะสนับสนุนให้เกิดการรวมพลังของสมาชิกที่มีความคาดหวังต่อความ เปลี่ยนแปลงและ
ความก้าวหน้าต่อไปภายใต้จุดมุ่งหมายเดียวกันของคนทั้งองค์กร
๔. การเรียนรู้เป็นทีม (Team Learning) คือ การเรียนรู้ร่วมกันของสมาชิกในองค์ก รโดยอาศัย
ความรู้และควา มคิดของมวลสมาชิกในการแลกเปลี่ยน และพัฒนาความฉลาดรอบรู้และความสามารถของทีมให้
บังเกิดผลยิ่งขึ้น เรียกว่า การอาศัยความสามารถของสมาชิกแต่ละบุคคล องค์ก รแห่งการเรียนรู้จะเกิดไ ด้เมื่อมีการ
รวมพลังของกลุ่มต่างๆ ภายในองค์กรเป็นการรวมตัวของทีมงานที่มีประสิทธิภาพสูง ซึ่งเกิดจากการที่สมาชิกในทีม
มีการเรียนรู้ร่วมกันมีการแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและประสบการณ์กันอย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๕. ระบบการคิดของคนในองค์ก ร (Systems Thinking) คือ กระบวนการคิดอย่างเป็นระบบ เป็น
กระบวนการในการหาความสัมพันธ์ของสิ่งต่างๆ ที่เกิดขึ้น เห็นแบบแผน เห็นขั้นตอนของการพัฒนา

๕. แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ (พร.) พ.ศ.๒๕๕๗-๒๕๖๐ ดาเนินการจากแนวคิด
ดังกล่าวข้างต้น กอปรกับบริบทของกรมแพทย์ทหาร เรือ และจากการจัดการความรู้ที่กรมแพทย์ทหารเรือได้
ดาเนินการมาอย่างต่อเนื่อง นามาซึ่งการกาหนดยุทธศาสตร์ การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ พ .ศ.๒๕๕๗๒๕๖๐ เพื่อให้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือในการแปลงยุทธศาสตร์ของหน่วยไปสู่การปฏิบัติและเกิดผลลัพธ์ต่อ
องค์กรสูงสุด
วิสัยทัศน์
“เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการเป็นองค์กรคุณภาพทางการแพทย์ของกองทัพ
ไทยและการแพทย์ทางทะเล”
พันธกิจ
๑. พัฒนาความรู้ในกรมแพทย์ทหารเรือเพื่อให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องและสม่าเสมอ
๒. เผยแพร่ข้อมูลข่าวสาร และประมวลผลความรู้เพื่อนามาประยุกต์ใช้ ในการปฏิบัติราชการได้อย่าง
ถูกต้องรวดเร็วและเหมาะสมกับสถานการณ์
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๓. ส่งเสริมและพัฒนาความรู้ความ สามารถ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติ ของบุคลากรใน
สังกัดให้มีการเรียนรู้ร่วมกัน และเป็นบุคลากรที่มีประสิทธิภาพ
ประเด็นยุทธศาสตร์
๑. การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
๒. การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๓. การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรด้านการจัดการความรู้
๔. พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
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ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ ๕๗
เป้าประสงค์
๑. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาระบบและกลไกการจัดการความรู้
๑.๑ โครงสร้าง
๑) มีโครงสร้างบริหาร โครงสร้าง ๑
บริหารการจัดการ
การจัดการความรู้
ความรู้
๑.๑) กรรมการ
คน
๑๕
อานวยการจัดการ
ความรู้ (Chief
Knowledge Officer :
CKO)
๑.๒) คณะทางาน
คน
๓๐
จัดการความรู้
(Knowledge
Management Team :
KM Team)

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๖๐

๑

๑

๑

๑๕

๑๕

๑๕

๓๐

๓๐

๓๐

กลยุทธ์

๑) ทบทวนและปรับปรุง
โครงสร้างบริหารจัดการ
ความรู้
๒) ทบทวนและปรับ
คณะกรรมการการจัด
ความรู้ พร.
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ
จัดการความรู้ พร.

กิจกรรม/โครงการ

๑) ประชุมพิจารณาปรับ
โครงสร้างบริหารจัดการ
ความรู้
๒) ให้ นขต.พร.พิจารณาส่ง
รายชื่อข้าราชการในสังกัด
เป็นคณะกรรมการ
อานวยการจัดการความรู้
(Chief Knowledge
Officer : CKO) และ
คณะทางานจัดการความรู้
(Knowledge
Management Team :
KM Team)
๓) ลงคาสั่งแต่งตั้ง
คณะกรรมการจัดการ
ความรู้ พร.

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐
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- ๑๑ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
๑.๒ จัดทา
แผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ

๑.๓ จัดการความรู้
พร.ประจาปี
งบประมาณ

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๑) พร.มีแผนปฏิบัติการ
จัดการความรู้ประจาปี
งบประมาณ
๒) หน่วยขึ้นตรง พร.
(นขต.พร.) มีแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณที่
สอดคล้องกับ KM
Focus Areas ของ พร.
หรือสอดคล้อง
กับยุทธศาสตร์หน่วย

แผน

๓

๓

๓

๓

แผน

๑

๑

๑

๑

๑) ร้อยละของการ
ดาเนินงานจัดการ
ความรู้ตามแผนปฏิบัติ
การจัดการความรู้
ประจาปีงบประมาณ

ร้อยละ

๑๐๐ ๑๐๐ ๑๐๐

๖๐

กลยุทธ์
๑) กาหนดขอบเขตองค์
ความรู้ เพื่อวางเป้าหมาย
และจัดทาแผนการจัดการ
ความรู้
๒) พร.และ นขต.พร.จัดทา
แผนการจัดการความรู้ ของ
หน่วย ประจาปีงบประมาณ

๑๐๐ จัดการความรู้ของหน่วย
ตามแผนที่กาหนด

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๑) วิเคราะห์ วิสัยทัศน์
   
พันธกิจ ประเด็นยุทธศาสตร์
กลยุทธ์ กระบวนการ
(Work process เพื่อทราบ
ถึงปัญหา/ความรู้ที่สาคัญ
ของ พร.
๒) พร.กาหนด KM Focus
Areas
๓) พร.จัดทาแผนการ
จัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ
๔) นขต.พร.จัดทาแผนการ
จัดการความรู้ ประจาปี
งบประมาณ
โครงการจัดการความรู้ พร.    
ประจาปีงบประมาณ
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- ๑๒ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
ตัวชี้วัด
หน่วยนับ
เป้าประสงค์
๑.๔ สร้างแรงจูงใจ ๑) ร้อยละที่เพิ่มขึ้นของ ร้อยละ
ในการจัดการความรู้ บุคลากรในการเข้าร่วม
กิจกรรมการจัดการ
ความรู้ พร.แต่ละ
ปีงบประมาณ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๖๐

กลยุทธ์

๕

๑๐

๒๐

๑) จัดเวทีในการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้

๑๕

๒) จานวนผู้เข้าเยี่ยมชม คน/เดือน ๕๐๐ ๗๐๐ ๙๐๐ >๑,๐๐๐ ๒) พัฒนาเว็บไซด์การ
เว็บไซด์การจัดการ
จัดการความรู้ พร. ให้
ความรู้ พร.
ทันสมัยและเข้าถึงง่าย

กิจกรรม/โครงการ
๑) โครงการจัดการความรู้
ตามแผนปฏิบัติการจัดการ
ความรู้ พร.ประจาปี
งบประมาณ
๒) โครงการมหกรรมการ
จัดการความรู้ พร.
๓) พัฒนาเว็บไซด์และ
ประชาสัมพันธ์การจัดการ
ความรู้ พร.ผ่านสื่อต่างๆ
และเว็บไซด์

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐
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- ๑๓ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

๑.๕ พัฒนาระบบ
เทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู้

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๓) จานวนองค์ความรู้ ที่
นขต.พร.นาไปใช้อย่าง
เป็นรูปธรรม

จานวน

๒

๓

๔

>๕

๓) ส่งเสริมและสนับสนุนให้
นขต.พร.นาองค์ความรู้
ภายหลังจากการจัดการ
ความรู้ไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม และให้การยกย่อง
ชมเชย

๔) จัดสรรงบประมาณ
ประจาปี เพื่อส่งเสริมและ
สนับสนุนให้ นขต.พร.นา
องค์ความรู้ไปใช้ในหน่วย
อย่างมีประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผล
๕) สารวจ/ติดตามการนา
องค์ความรู้ภายหลังจากการ
จัดการความรู้ไปใช้อย่างเป็น
รูปธรรม และวิธีการให้การ
ยกย่องชมเชยหน่วยงานที่
นาองค์ความรู้ไปใช้
ทุกปีงบประมาณ

มีการพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้ที่
รองรับ/สอดคล้องกับ
การจัดการความรู้ของ
ทร.

ระบบ

๑

๑

๑

๑

ปรับปรุงและพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อ
การจัดการความรู้ พร.ที่
รองรับ/สอดคล้องกับการ
จัดการความรู้ของ ทร.

โครงการปรับปรุงและ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศเพื่อการจัดการ
ความรู้ พร.ที่รองรับ/
สอดคล้องกับการจัดการ
ความรู้ของ ทร.

๖๐

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

   

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

- ๑๔ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๒. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาองค์ความรู้เพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๒.๑ พัฒนาองค์
๑) จานวนองค์ความรู้ที่ ฉบับ/
๓
๓
ความรู้ภายในองค์กร จัดเก็บอย่างเป็นระบบ
เรื่อง
ประจาปีงบประมาณ
๒) ร้อยละของ นขต.พร. ร้อยละ ๑๐๐ ๑๐๐
ที่มีการจัดเก็บองค์
ความรู้ ประจาปี
งบประมาณ
๓) จานวนองค์ความรู้
จานวน
๓
๓
ภายใน พร.ที่ได้รับการ
พัฒนาประจาปี
งบประมาณ
๒.๒ องค์ความรู้ที่
๑) จานวนองค์ความรู้ที่ จานวน
๑
๑
เป็นเลิศ/ดีเด่นของ เป็นเลิศ/ดีเด่นของ พร.
พร.
(จานวนต่อ
ปีงบประมาณ)

๖๐

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๓

   

๓

๓

๑

๑

๒) พัฒนาองค์ความรู้ภายใน ๒) โครงการวิเคราะห์และ
พร.เพื่อมุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่ สังเคราะห์องค์ความรู้ที่
เป็นเลิศ
จัดเก็บ/องค์ความรู้ใหม่เพื่อ
มุ่งไปสู่วิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศ
๑) จัดเวทีประกวดการ
๑) กาหนดรูปแบบการ
   
นาเสนอองค์ความรู้ของ
นาเสนอองค์ความรู้ที่เป็น
หน่วย และคัดเลือกองค์
เลิศ/ดีเด่นของ นขต.พร.เพื่อ
ความรู้ที่เป็นเลิศของ พร. เข้ารับการคัดเลือกเป็นองค์

๓
๑๐๐

๑) ส่งเสริม/สนับสนุนการ ๑) ทบทวนและปรับปรุง
จัดเก็บองค์ความรู้อย่างเป็น ระบบการจัดเก็บความรู้ให้
ระบบและทันสมัย
สามารถเข้าถึงง่ายและมี
๑๐๐
ความทันสมัย

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

- ๑๕ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๖๐

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

ความรู้ที่เป็นเลิศ/ดีเด่นของ
พร.ประจาปีงบประมาณ
๒) จัดเวที/นิทรรศการ
เพื่อให้ นขต.พร.นาเสนอ
องค์ความรู้ของหน่วย
๓) แต่งตั้งคณะกรรมการ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่เป็น
เลิศ/ดีเด่นของ พร.
๔) จัดเก็บองค์ความรู้ที่เป็น
เลิศ/ดีเด่นไว้ในคลังความรู้
ของ พร.เพื่อการเผยแพร่
และเป็นตัวอย่างที่ดีแก่
หน่วยภายในและภายนอก
พร.
๓. ประเด็นยุทธศาสตร์ : การพัฒนาขีดสมรรถนะของบุคลากรด้านการจัดการความรู้
๓.๑ เพิ่มพูนความรู้ ๑) ร้อยละของกาลังพล ร้อยละ >๕๐ >๖๐ >๗๐ >๘๐ ๑) สารวจขีดสมรรถนะด้าน
และขีดสมรรถนะ
พร.มีความรู้และขีด
การจัดการความรู้ของกาลัง
ด้านการจัดการ
สมรรถนะด้านการ
พล พร.
ความรู้แก่บุคลากรใน จัดการความรู้
๒) สร้าง/เสริมความรู้
องค์กร
ความสามารถด้านการ

๑) โครงการสารวจขีด
   
สมรรถนะด้านการจัดการ
ความรู้ของบกาลังพล พร.
๒) โครงการประชุมวิชาการ
เรื่อง การพัฒนาขีด
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

- ๑๖ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๖๐

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

จัดการความรู้แก่กาลังพล พร.
๓) ส่งเสริมให้กาลังพล พร.
ที่เกี่ยวข้องกับการจัดการ
ความรู้เข้าสู่เวทีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ทัศนศึกษา
และส่งเสริมให้ได้รับ
การศึกษาอบรมใน
หลักสูตร/โครงการที่ ทร./
หน่วยนอก ทร.จัดขึ้น

สมรรถนะกาลังพล พร.ด้าน
การจัดการความรู้
๓) จัดเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้
แก่กาลังพล พร.ประจาปี
งบประมาณ
๔) โครงการทัศนศึกษา
หน่วยงานที่เป็นเลิศด้านการ
จัดการความรู้
๕) จัดส่งกาลังพล พร.ที่
เกี่ยวข้องกับการจัดาร
ความรู้เข้ารับการศึกาอบรม
ในหลักสูตร/โครงการที่
ทร./หน่วยนอก ทร.จัดขึ้น
๔) จัดทาทาเนียบ
๖) จัดทาทาเนียบ
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง
ทางด้านการแพทย์และการ ทางด้านการแพทย์และการ
จัดการความรู้ของ พร.
จัดการความรู้ของ พร.
๔. ประเด็นยุทธศาสตร์ : พัฒนาวัฒนธรรมองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้
๔.๑ พัฒนาระบบ
๑) จานวนระบบการ
ระบบ
๑
๑
๑
การทางานของ
ทางานขององค์กรตาม
องค์กรตามแผน
แผนยุทธศาสตร์การ

๑

๑) คัดเลือกระบบการ
ทางานที่สอดคล้อง
สนับสนุนกับแผน

๑) คณะกรรมการ
อานวยการจัดการความรู้/
คณะกรรมการควบคุม

   

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

- ๑๗ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์
ยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ เพื่อ
การพัฒนาคุณภาพ
การทางานอย่าง
ต่อเนื่อง

จัดการความรู้ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพ
๒) ระดับคะแนนเฉลี่ย
ผลสัมฤทธิ์ในการพัฒนา
ระบบการทางาน

๔.๒ พัฒนาระบบ
ความคิดของกาลังพล
พร.ในการทางาน/
สร้างสรรค์การ
ทางานเป็นทีม

๑) จานวนทีมงาน/
คณะกรรมการ พร.ที่มี
กาลังพลของ นขต.พร.
ร่วมกันทางาน/
สร้างสรรค์ผลงาน

ตัวชี้วัด

๔.๓ สร้างภาคี
๑) ฐานข้อมูลภาคี
เครือข่ายการจัดการ เครือข่ายด้านการ
ความรู้ทั้งจากภายใน จัดการความรู้
และภายนอก พร.

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๖๐

กลยุทธ์

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

ยุทธศาสตร์ของ พร.

ภายใน พร.จัดสรร
งบประมาณและติดตาม
คะแนน >๓.๐๐ > ๓.๕๐ >๔.๐๐ > ๔.๕๐ ๒) สร้างแรงจูงใจในการ
ประเมินผลระบบการทางาน
ทางานอย่างเป็นระบบ
ของ นขต.พร.ตามแผน
ยุทธศาสตร์ พร.
๒) โครงการพัฒนาระบบ
การบริหารงานจัดการ
องค์กรตามแผนยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้ เพื่อการ
พัฒนาคุณภาพการทางาน
อย่างต่อเนื่อง
จานวน
๒
๓
๔
๕ ๑) ส่งเสริม/สนับสนุนการ ๑) ปรับโครงสร้างการ
   
ทางานในรูปของ
สร้างสรรค์ผลงานจาก
คณะกรรมการ
รายบุคคลเป็นทีมงาน
๒) ให้รางวัล/กาลังใจ/การ
ยกย่องชมเชยผลงานที่มา
จากการทางานเป็นทีม
ฐาน
๑
๑
๑
๑ ๑) การจัดการหมวดหมู่ภาคี ๑) จัดทาฐานข้อมูลภาคี
   
เครือข่ายและองค์ความรู้ที่ เครือข่าย
สนับสนุนแผนยุทธศาสตร์
ของ พร.
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

- ๑๘ -

ประเด็น
ยุทธศาสตร์/
เป้าประสงค์

ตัวชี้วัด

หน่วยนับ

๕๗

ค่าเป้าหมาย
๕๘ ๕๙

๒) จานวนองค์ความรู้ที่
เกิดขึ้นจากความร่วมมือ
ขององค์กรภาคี
เครือข่าย

เรื่อง

๑

๑

๑

๖๐
๑

กลยุทธ์
๒) การมีส่วนร่วมของ
องค์กรภาคีเครือข่ายด้าน
การจัดการความรู้ทั้งจาก
ภายในและภายนอก พร.

กิจกรรม/โครงการ

ระยะเวลาดาเนินการ
๕๗ ๕๘ ๕๙ ๖๐

๒) โครงการพัฒนาองค์
ความรู้จากความร่วมมือและ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้กับภาคี
เครือข่าย

เอกสารอ้างอิง
๑. แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ ทร. พ.ศ.๒๕๕๗ – ๒๕๖๐
๒. มือใหม่นักจัดการฯ ตอนที่ ๓ : แรงจูงใจกับการจัดการความรู้ (๒). [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ ๒๑ เม.ย.๕๗]. ที่มา: http://www.l3nr.org/posts/429063
๓. การจัดการความรู้ (Knowledge Management). [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ ๒๓ เม.ย.๕๗]. ที่มา: http://www.thaiall.com/km/indexo.html
๔. การจัดการความรู้. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๗]. ที่มา: http://th.wikipedia.org/wiki/การจัดการความรู้
๕. ยุทธศาสตรการจัดการความรู้. [อินเทอร์เน็ต]. [เข้าถึงเมื่อ ๒๕ เม.ย.๕๗]. ที่มา: http://huahin.dusit.ac.th/bg/KM/KMStrategy.pdf

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ กรมแพทย์ทหารเรือ
พ.ศ.๒๕๕๗ - ๒๕๖๐

- ๑๙ -

