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การรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง
ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้
กลุ่มที่ 1 กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป
1.1

การพัฒนาตนเอง
1) คํานิยาม
 ระดับการพัฒนาตนเอง คือ จํานวนครั้งที่มีรายชื่อเข้าอบรม ฝึกอบรมภายใน (In-house),
ฝึกอบรมภายนอก (Public) การเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยต้อง
ผ่านตามหลักเกณฑ์
 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ การนําความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์การทํางาน และ/
หรือการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอดด้วยวิธีการใดๆ เช่นการบรรยาย การเผยแพร่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้แก่บุคลากร(1)หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(2)เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด
 กลุ่ มพนั กงานระดั บ 11 ขึ้ นไป หมายความรวมถึ ง ผู้ ที่มี ตํ าแหน่ งทางการบริ หารและผู้ ที่ ไม่ มี
ตําแหน่งทางการบริหาร ตั้งแต่ ระดับ 11
หมายเหตุ : บุคลากร(1) หมายถึง บุคคลทุกคนที่ปฏิบัติงานเกี่ยวข้องโดยตรงกับการที่จะทําให้งานขององค์กรประสบ
ความสําเร็จ รวมทั้งบุคลากรที่องค์กรจ่ายค่าตอบแทน (เช่น บุคลากรประจํา บุคลากรที่ไม่ทํางานเต็มเวลา
บุคลากรชั่วคราวและบุคลากรที่ทํางานผ่านโทรศัพท์ รวมทั้งบุคลากรจ้างตามสัญญาที่องค์กรดูแลและ
ควบคุม) และอาสาสมัคร (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม โดยรวมถึงผู้นํา หัวหน้างาน และผู้บริหารทุกระดับ
ผู้ มี ส่ วนได้ ส่ วนเสี ย(2) หมายถึ ง กลุ่ มทุ กกลุ่ มที่ ได้ รั บผลกระทบหรื ออาจจะได้ รั บผลกระทบจาก
การปฏิบัติการและความสําเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ รวมถึงลูกค้า บุคลากร
คู่ค้า คู่ค้าความร่วมมือ คณะกรรมการกํากับดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ ผู้เสียภาษี องค์กรที่ดูแลกฎระเบียบ
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ให้ทุนดําเนินการ และชุมนุมในท้องถิ่นและสมาคมวิชาชีพ
ที่มานิยามบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์และวิธีประเมิน) มกราคม 2556
หน้า 134 และหน้า137
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2) ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง
ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสําหรับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
หลักสูตรนั้นๆ
2. หลั ก สู ต รที่ มี ก ารประเมิ น ผลความรู้ พนั ก งานต้ อ งมี ผ ลการทดสอบความรู้ Post-test
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือ
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานและความรับผิดชอบ หรือมีเหตุอันควรให้ไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ เช่น การลาป่วย หรือลากิจ ให้แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชามายัง ฝทบ. เป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในห้าวัน (ทํางาน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มจัดฝึกอบรม โดยจะไม่นําหลักสูตรดังกล่าว
มาคํานวณเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ยกเว้นภารกิจส่วนตัว เช่น การลาพักผ่อน
(ยกเว้นใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนบันทึกกําหนดการฝึกอบรมจะเวียน
3) วิธีการคํานวนตัวชี้วัด
วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนเอง โดยพิจารณาจากสูตรคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรคํานวณ : (จํานวนที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทั้งฝึกอบรมภายใน (In-house) ฝึกอบรม
ภายนอก (Public) และการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด) X 100

ร้อยละ

80%

90%

100%

คะแนน

1

2

3

ระดับการพัฒนาตนเอง
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1.2 การถ่ายทอดองค์ความรู้
กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป จะต้องมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ให้แก่บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย รวมถึงประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการอบรม โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้
1.1 ดํ า เนิ น การถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ แ ละประเมิ น ความพึ ง พอใจของผู้ เ ข้ า รั บ การถ่ า ยทอด
องค์ความรู้
1.2 จัดทําสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน
1.3 นําเสนอรายงานสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
1.4 เมื่อรายงานผู้บังบัญชาตามสายงานเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งข้อมูลให้จัดส่งข้อมูล โดยนําไฟล์
เอกสารทั้งหมด สแกนไฟล์ในรูปแบบ Pdf. File ดังนี้
ชื่อแบบฟอร์มรายงาน

รหัสแบบฟอร์ม (CODE)

1

แบบฟอร์มสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้

KM0161-01-01

2

แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้

KM0161-01-02

3

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้

KM0161-01-03

1.5 สแกนไฟล์ เป็ นลั กษณะไฟล์ pdf.
แล้ วจั ดส่ งข้ อมู ลดั งกล่ าวที่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ :
kmadmin@mtra.co.th เท่านั้น และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ศูนย์กลาง
องค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th) หัวข้อ มุมดาวน์โหลด
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2) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
กลุ่มประเภทการจัดส่งข้อมูล
พนักงานระดับ 11
พนักงานระดับ 12 ขึ้นไป

เวลาในการจัดส่งข้อมูล
ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
ภายในวันที่ 30 กันยายน ของทุกปี

หมายเหตุ : 1. รายงานสรุปข้อมูลองค์ความรู้ จะต้องนําเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานจึงถือว่า รายงานฉบับนัน้
เสร็จสมบูรณ์
2. การกําหนดวันส่งข้อมูล ยืดถือตามเวลาในระบบที่จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
3. องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร 7 ด้าน
(สามารถอ่านคํานิยามและรายละเอียดองค์ความรู้หลักขององค์กรได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th)

3) วิธีการคํานวนตัวชี้วัด
วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดยพิจารณาจากสูตรคํานวน ดังต่อไปนี้
สูตรคํานวณ : (จํานวนที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทั้งฝึกอบรมภายใน (In-house) ฝึกอบรม
ภายนอก (Public) และการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด) X 100 และมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 60 ขึ้นไป
การถ่ายทอด ค่าเฉลี่ยความ
องค์ความรู้
พึงพอใจของ
อย่างน้อย
พนักงานที่เข้า
ร้อยละ
80%
90%
100%
1 ครั้ง
รับการถ่ายทอด
ความรู้ ร้อยละ
60 ขึ้นไป
คะแนน
1
2
3
4
5
ระดับการพัฒนาตนเอง
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ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มที่ 2 กลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10
1.1 การพัฒนาตนเอง
1) คํานิยาม

• ระดับการพัฒนาตนเอง คือ จํานวนครั้งที่มีรายชื่อเข้าอบรม ฝึกอบรมภายใน (In-house),
ฝึกอบรมภายนอก (Public) การเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยต้องผ่าน
ตามหลักเกณฑ์
•

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ คือ พนักงานตั้งแต่ 2 คนขึ้นไป แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น

ข้อเสนอแนะ ที่ได้รับจากการฝึกอบรมภายใน (In-house), การฝึกอบรมภายนอก (Public) หรือ
การเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร

2) ขั้นตอนการพัฒนาตนเอง
ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสําหรับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้
1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
หลักสูตรนั้นๆ
2. หลั ก สู ต รที่ มี ก ารประเมิ น ผลความรู้ พนั ก งานต้ อ งมี ผ ลการทดสอบความรู้ Post-test
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70
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2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือต้อง
ปฏิ บั ติ ห น้ า ที่ ต ามภาระงานและความรั บ ผิ ด ชอบ หรื อ มี เ หตุ อั น ควรให้ ไ ม่ ส ามารถเข้ า รั บ การ
ฝึกอบรมได้ เช่น การลาป่วย หรือลากิจ ให้แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชามายัง ฝทบ. เป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในห้าวัน (ทํางาน) นับตั้งแต่วันที่เริ่มจัดฝึกอบรม โดยจะไม่นําหลักสูตรดังกล่าวมา
คํ า นวณเป็ น ตั ว ชี้ วั ด ด้ า นการพั ฒ นาบุ ค ลากร ทั้ ง นี้ ย กเว้ น ภารกิ จ ส่ ว นตั ว เช่ น การลาพั ก ผ่ อ น
(ยกเว้นใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนบันทึกกําหนดการฝึกอบรมจะเวียน)
3)วิธีการคํานวนตัวชี้วัด
วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนเอง โดยพิจารณาจากสูตรคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรคํานวณ :

(จํานวนที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทั้งฝึกอบรมภายใน (In-house) ฝึกอบรมภายนอก
(Public) และการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้* / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด) X 100

ร้อยละ

85

คะแนน

1

90

95

2
3
ระดับการพัฒนาตนเอง

100
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หมายเหตุ : *การเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป)
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1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
กลุ่มพนักงานระดับ 1- 10 จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน ตั้งแต่สองคน
ขึ้นไป โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1) ขั้นตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10 มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้
1.1 ดําเนินการฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
1.2 จั ด ทํ า สรุ ป รายงานการแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ตามแบบฟอร์ ม ที่ กํ า หนด โดยกรอกข้ อ มู ล ให้
ครบถ้วน
1.3 นําเสนอรายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน
1.4 เมื่อรายงานผู้บังบัญชาตามสายงานเรียบร้อยแล้ว ให้จัดส่งข้อมูลโดยนําไฟล์เอกสารทั้งหมด
สแกนไฟล์ในรูปแบบ Pdf. File ดังนี้
ชื่อแบบฟอร์มรายงาน
รหัสแบบฟอร์ม (CODE)
1
แบบฟอร์มสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
KM0161-02-01
2
แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
KM0161-02-02
1.5 สแกนไฟล์ เป็ นลั กษณะไฟล์ pdf.
แล้ วจั ดส่ งข้ อมู ลดั งกล่ าวที่ ไปรษณี ย์ อิ เล็ กทรอนิ กส์ :
kmadmin@mtra.co.th เท่านั้น และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์
ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th) หัวข้อ มุมดาวน์โหลด
2) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล
การจัดส่งข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จะต้องดําเนินการให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี
หมายเหตุ : 1. รายงานสรุปข้อมูลองค์ความรู้ จะต้องนําเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานจึงถือว่า รายงานฉบับนัน้
เสร็จสมบูรณ์
2. การกําหนดวันส่งข้อมูล ยืดถือตามเวลาในระบบที่จัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)
3. องค์ความรู้ที่ถ่ายทอด จะต้องเป็นองค์ความรู้ที่สอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร 7 ด้าน
(สามารถอ่านคํานิยามและรายละเอียดองค์ความรู้หลักขององค์กรได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้
ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th)
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3) วิธีการคํานวนตัวชี้วัด
วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาจากสูตรคํานวณ ดังต่อไปนี้
สูตรคํานวณ : (จํานวนที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทั้งฝึกอบรมภายใน (In-house) ฝึกอบรม
ภายนอก (Public) และการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด) X 100 และมี
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 ครั้ง
ร้อยละ

85

90

95

100

การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่าง
น้อย
1 ครั้ง

4

5

คะแนน
1

2
3
ระดับการพัฒนาตนเอง
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3.แบบฟอร์มการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
ปีงบประมาณ 2561 แผนกบริหารจัดการความรู้ กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน ฝ่ายทรัพยากร
บุคคล ได้กําหนดแบบฟอร์มการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (แบบฟอร์มใหม่) โดยแบ่ง
ตามกลุ่มตัวชี้วัด มีรายละเอียด ดังนี้

กลุ่มที่ 1 ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป)
มีจํานวนทั้งหมด 3 แบบฟอร์ม ได้แก่
ที่
ชื่อแบบฟอร์มรายงาน
1 แบบฟอร์มสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้

รหัสแบบฟอร์ม (CODE)
KM0161-01-01

2

แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้

KM0161-01-02

3

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้

KM0161-01-03

กลุ่มที่ 2 ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (กลุ่มพนักงานระดับ 1 - 10)
มีจํานวนทั้งหมด 2 แบบฟอร์ม ได้แก่
ที่
ชื่อแบบฟอร์มรายงาน
1 แบบฟอร์มสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
2

แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้

รหัสแบบฟอร์ม (CODE)
KM0161-02-01
KM0161-02-02

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกล่าวได้ที่
เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th) หัวข้อมุมดาวน์โหลด
หมายเหตุ : ตัวอย่างแบบฟอร์มสามารถศึกษาได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม
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4.การรายงานผลตัวชี้วัด
การรายงานผลตั วชี้วัด ระดับการพั ฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ ความรู้ และตัวชี้ วัดระดั บ
การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พนักงานทุกคนจะต้อ งดําเนินการรายงานผลด้วยตนเอง
หลังจากดําเนินการตามขั้นตอนในการพัฒนาตนแองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ
11 ขึ้นไป) และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10)
4.1 วิธีการดําเนินการรายงานผลตัวชี้วัด
การรายงานผลตัวชี้วัด พนักงานทุกคนจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดผ่านระบบ Coach ด้วยตนเอง
และสามารถตรวจสอบข้ อ มู ล ในส่ ว นของการพั ฒ นาตนเองย้ อ นหลั ง ในปี ที่ ผ่ า นมา และข้ อ มู ล รายงาน
การถ่ายทอดองค์ความรู้ / การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยมีรายละเอียดดังนี้
1) การตรวจสอบข้อมูลส่วนการพัฒนาตนเอง
พนักงานสามารถดําเนินการตรวจสอบข้อมูลในส่วนการพัฒนาตนเอง ได้ที่ เว็บไซต์พัฒนาบุคลากร
รฟม. (HRD WEBSITE) : http://edoc.mrta.co.th (สามารถเข้าใช้งานทุกที่และใช้งานผ่านสมาร์ทโฟน)
โดยมีขั้นตอนดังนี้
1. Log in เข้าใช้งานในระบบหน้าแรกของเว็บไซต์ โดยใช้ Username และ Password ที่เข้า
เครื่องการใช้งานคอมพิวเตอร์ รฟม.
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2. เมื่อ Log in ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกหัวข้อ ประวัติฝึกอบรมและศึกษาดูงาน
เพื่อเข้าดูข้อมูลการพัฒนาตนเอง

3. เมื่อเลือก ประวัติฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีข้อมูลแสดงผลรายงานตัวชี้ด้านการพัฒนาตนเอง
ถ้าได้ 100 ถือว่าได้คะแนนในด้านการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ที่กําหนด

ผู้บังคับบัญชา สามารถดูข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการพัฒนาตนเอง ได้ที่แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 1224 (คุณรัชกรฯ) โทร 1275
(คุณอชิรญาฯ)
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2) การตรวจสอบข้อมูลส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้
การตรวจสอบข้อมูลส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ผลการจัดส่งรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ได้ที่ หัวข้อสรุปข้อมูลการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หัวข้อข่าว
ทรัพยากรบุคคล หน้าระบบงานสารสนเทศ รฟม. (Intranet) ทุกวันที่ 5 ของทุกเดือน

หมายเหตุ : สอบถามการรายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ที่แผนกบริหารจัดการความรู้
โทร 1272 (คุณจิรัฎฐ์ฯ) โทร 1253 (คุณพิชชาภรณ์ฯ) โทร 1293 (คุณธนพรฯ) และ โทร 1294 (คุณพีรณัฐฯ)

3) การรายงานผลผ่านระบบ COACH
เมื่อดําเนินการพัฒนาตนเองและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป)
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10) เสร็จเรียบร้อยแล้ว
การรายงานผลตั ว ชี้ วั ด ระดั บ การพั ฒ นาตนเองและการถ่ า ยทอดองค์ ค วามรู้ และตั ว ชี้ วั ด ระดั บ
การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พนักงานทุกคนจะต้อ งดําเนินการรายงานผลด้วยตนเอง
ผ่านระบบ COACH (โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ หน้าแรกระบบงานสารสนเทศ รฟม.) โดยนําข้อมูลในส่วน
การพัฒนาตนเอง และข้อมูลในส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานในระบบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด
หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมเรื่องการรายงานผลผ่านระบบ COACH ได้ที่แผนกประเมินผลบุคลากร โทร 1238
(คุณจินรีฯ) โทร 1228 (คุณปาลิน)

