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การรายงานผลตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเอง 
ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและถ่ายทอดองค์ความรู ้
กลุ่มที่ 1  กลุ่มพนักงานระดับ 11 ข้ึนไป   
 
1.1 การพัฒนาตนเอง 

1) คํานิยาม  

 ระดับการพัฒนาตนเอง คือ จํานวนคร้ังที่มีรายชื่อเข้าอบรม ฝึกอบรมภายใน (In-house), 
ฝึกอบรมภายนอก (Public) การเข้ารับการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยต้อง
ผ่านตามหลักเกณฑ์ 

 การถ่ายทอดองค์ความรู้ คือ การนําความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์การทํางาน และ/
หรือการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอดด้วยวิธีการใดๆ เช่นการบรรยาย การเผยแพร่
ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น ให้แก่บุคลากร(1)หรือผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(2)เพื่อให้สามารถ
นําไปใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุด  

 กลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป หมายความรวมถึง ผู้ที่มีตําแหน่งทางการบริหารและผู้ที่ไม่มี
ตําแหน่งทางการบริหาร ตั้งแต่ ระดับ 11 
 
หมายเหตุ :  บุคลากร(1) หมายถึง บุคคลทุกคนท่ีปฏิบัติงานเก่ียวข้องโดยตรงกับการท่ีจะทําให้งานขององค์กรประสบ

ความสําเร็จ รวมท้ังบุคลากรท่ีองค์กรจ่ายค่าตอบแทน (เช่น บุคลากรประจํา บุคลากรท่ีไม่ทํางานเต็มเวลา 
บุคลากรชั่วคราวและบุคลากรที่ทํางานผ่านโทรศัพท์ รวมท้ังบุคลากรจ้างตามสัญญาท่ีองค์กรดูแลและ
ควบคุม) และอาสาสมัคร (ถ้ามี) ตามความเหมาะสม โดยรวมถึงผู้นํา หัวหน้างาน และผู้บริหารทุกระดับ   

 
 ผู้ มีส่วนได้ส่วนเสีย(2 ) หมายถึง กลุ่มทุกกลุ่มท่ีได้รับผลกระทบหรืออาจจะได้ รับผลกระทบจาก                    
การปฏิบัติการและความสําเร็จขององค์กร ตัวอย่างของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียท่ีสําคัญ รวมถึงลูกค้า บุคลากร                 
คู่ค้า คู่ค้าความร่วมมือ คณะกรรมการกํากับดูแล ผู้ถือหุ้น ผู้ส่งมอบ ผู้เสียภาษี องค์กรท่ีดูแลกฎระเบียบ 
ผู้กําหนดนโยบาย ผู้ให้ทุนดําเนินการ และชุมนุมในท้องถ่ินและสมาคมวิชาชีพ 
ที่มานิยามบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย : ระบบประเมินคุณภาพรัฐวิสาหกิจ (เกณฑ์และวิธีประเมิน) มกราคม 2556  
หน้า 134 และหน้า137 
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2) ข้ันตอนการพัฒนาตนเอง 
        ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสําหรับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
หลักสูตรนั้นๆ  

2. หลักสูตรที่ มีการประเมินผลความรู้ พนักงานต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test               
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 

3. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือ   
ต้องปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานและความรับผิดชอบ หรือมีเหตุอันควรให้ไม่สามารถเข้ารับการ
ฝึกอบรมได้ เช่น การลาป่วย หรือลากิจ ให้แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชามายัง ฝทบ. เป็นลายลักษณ์
อักษร ภายในห้าวัน (ทํางาน) นับตั้งแต่วันที่เร่ิมจัดฝึกอบรม โดยจะไม่นําหลักสูตรดังกล่าว
มาคํานวณเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ยกเว้นภารกิจส่วนตัว เช่น การลาพักผ่อน 
(ยกเว้นใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนบันทึกกําหนดการฝึกอบรมจะเวียน 
 

3) วิธีการคํานวนตัวช้ีวัด 
 

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) ข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้   
 

1.1 ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และประเมินความพึงพอใจของผู้ เข้ารับการถ่ายทอด                
องค์ความรู้              

1.2 จัดทําสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
1.3 นําเสนอรายงานสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน     
1.4 เม่ือรายงานผู้บังบัญชาตามสายงานเรียบร้อยแล้ว การจัดส่งข้อมูลให้จัดส่งข้อมูล โดยนําไฟล์

เอกสารทั้งหมด สแกนไฟล์ในรูปแบบ Pdf. File  ดังนี้    
 

 
 

               ช่ือแบบฟอร์มรายงาน รหัสแบบฟอร์ม (CODE) 

1 แบบฟอร์มสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้     
 

KM0161-01-01 

2 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้   
 

KM0161-01-02 

3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้   
 

KM0161-01-03 

 
1.5 สแกนไฟล์เป็นลักษณะไฟล์ pdf. แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  

kmadmin@mtra.co.th  เท่านั้น  และสามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มได้ที่เว็บไซต์ศูนย์กลาง            
องค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th) หัวข้อ มุมดาวน์โหลด   
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2) ระยะเวลาในการส่งข้อมูล 
 

กลุ่มประเภทการจัดส่งข้อมูล 
 

เวลาในการจัดส่งข้อมูล 

พนักงานระดับ 11  ภายในวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี   
พนักงานระดับ 12 ขึ้นไป  ภายในวันที่ 30 กันยายน   ของทุกปี   

 
หมายเหตุ :  1. รายงานสรุปข้อมูลองค์ความรู้ จะต้องนําเสนอผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงานจึงถือว่า รายงานฉบับนัน้   
                   เสร็จสมบูรณ์  
                2. การกําหนดวันส่งข้อมูล ยืดถือตามเวลาในระบบท่ีจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)    
                3. องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด จะต้องเป็นองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร 7 ด้าน    
                    (สามารถอ่านคํานิยามและรายละเอียดองค์ความรู้หลักขององค์กรได้ท่ี เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้    
                    ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th)     
 

3) วิธีการคํานวนตัวช้ีวัด 
วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการถ่ายทอดองค์ความรู้  โดยพิจารณาจากสูตรคํานวน ดังต่อไปนี้   
สูตรคํานวณ  : (จํานวนที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทั้งฝึกอบรมภายใน (In-house) ฝึกอบรม
ภายนอก (Public) และการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด) X 100 และมี
การถ่ายทอดองค์ความรู้อย่างน้อย 1 คร้ัง และมีค่าเฉลี่ยความพึงพอใจของพนักงานที่เข้ารับ              
การถ่ายทอดความรู้ ร้อยละ 60 ข้ึนไป 

ร้อยละ 80% 90% 100% 

การถ่ายทอด
องค์ความรู้
อย่างน้อย     

1 คร้ัง 

ค่าเฉล่ียความ
พึงพอใจของ
พนักงานที่เข้า
รับการถ่ายทอด
ความรู้ ร้อยละ 

60 ข้ึนไป 
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 คนข้ึนไป แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น 

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

การเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร   

 

 

2) ข้ันตอนการพัฒนาตนเอง   

  ขั้นตอนการพัฒนาตนเองสําหรับตัวชี้วัดด้านการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ 
จะต้องดําเนินการตามขั้นตอน ดังนี้  

1. พนักงานจะต้องเข้ารับการฝึกอบรม ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 ของระยะเวลาที่กําหนดสําหรับ
หลักสูตรนั้นๆ  

2. หลักสูตรที่มีการประเมินผลความรู้ พนักงานต้องมีผลการทดสอบความรู้ Post-test               
ไม่ต่ํากว่าร้อยละ 70 
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2. กรณีที่ไม่สามารถเข้ารับการฝึกอบรมได้ เนื่องจากได้รับมอบหมายให้ไปปฏิบัติหน้าที่หรือต้อง

ปฏิบัติหน้าที่ตามภาระงานและความรับผิดชอบ หรือมีเหตุอันควรให้ไม่สามารถเข้ารับการ

ฝึกอบรมได้ เช่น การลาป่วย หรือลากิจ ให้แจ้งผ่านผู้บังคับบัญชามายัง ฝทบ. เป็นลายลักษณ์

อักษร ภายในห้าวัน (ทํางาน) นับตั้งแต่วันที่เร่ิมจัดฝึกอบรม โดยจะไม่นําหลักสูตรดังกล่าวมา

คํานวณเป็นตัวชี้วัดด้านการพัฒนาบุคลากร ทั้งนี้ยกเว้นภารกิจส่วนตัว เช่น การลาพักผ่อน     

(ยกเว้นใบลาพักผ่อนที่ได้รับการอนุมัติไว้ก่อนบันทึกกําหนดการฝึกอบรมจะเวียน) 

 

3)วิธีการคํานวนตวัช้ีวัด      
วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการพัฒนาตนเอง โดยพิจารณาจากสูตรคํานวณ ดังต่อไปนี้   

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

 
ร้อยละ 85 90 95 100 

คะแนน 1 2 3 4 
 ระดับการพัฒนาตนเอง 

 
           หมายเหต ุ: *การเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (ผู้ถ่ายทอดจะต้องเป็นพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป)   
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1.2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

กลุ่มพนักงานระดับ 1- 10  จะต้องมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างพนักงานด้วยกัน ตั้งแต่สองคน

ขึ้นไป  โดยมีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้   

 

1) ข้ันตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
   ขั้นตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10 มีขั้นตอนการดําเนินการ ดังนี้  

1.1 ดําเนินการฟังการถ่ายทอดองค์ความรู้และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
1.2 จัดทําสรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่กําหนด โดยกรอกข้อมูลให้

ครบถ้วน  
1.3 นําเสนอรายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน     
1.4 เม่ือรายงานผู้บังบัญชาตามสายงานเรียบร้อยแล้ว  ให้จัดส่งข้อมูลโดยนําไฟล์เอกสารทั้งหมด                

สแกนไฟล์ในรูปแบบ Pdf. File  ดังนี้    
 ช่ือแบบฟอร์มรายงาน รหัสแบบฟอร์ม (CODE) 
1 แบบฟอร์มสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  KM0161-02-01 
2 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   KM0161-02-02 

 
1.5 สแกนไฟล์เป็นลักษณะไฟล์ pdf. แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ :  

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 ยืดถือตามเวลาในระบบท่ีจัดส่งข้อมูลทางไปรษณีย์อิเล็กทรอนิกส์ (Email)    
                3. องค์ความรู้ท่ีถ่ายทอด จะต้องเป็นองค์ความรู้ท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร  7 ด้าน    
                    (สามารถอ่านคํานิยามและรายละเอียดองค์ความรู้หลักขององค์กรได้ท่ี เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้    
                    ด้านรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th)    
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3) วิธีการคํานวนตัวช้ีวัด 

 

วิธีการคํานวนตัวชี้วัดในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยพิจารณาจากสูตรคํานวณ ดังต่อไปนี้   

สูตรคํานวณ :  (จํานวนที่ผ่านการฝึกอบรมตามเกณฑ์ ทั้งฝึกอบรมภายใน (In-house) ฝึกอบรม
ภายนอก (Public) และการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ / จํานวนการพัฒนาทั้งหมด) X 100 และม ี             
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้อย่างน้อย 1 คร้ัง 
 

ร้อยละ 85 90 95 100 การแลกเปลี่ยน
เรียนรู้อย่าง

น้อย  
1 คร้ัง 

คะแนน  
1 

 
2 

 
3 

 
4 

 
5 

 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 รหัสแบบฟอร์ม (CODE) 
1 แบบฟอร์มสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้     

 
KM0161-01-01 

2 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้   
 

KM0161-01-02 

3 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้   
 

KM0161-01-03 

 

กลุ่มที่ 2  ตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและการแลกเปล่ียนเรียนรู้ (กลุ่มพนักงานระดับ 1 - 10)    

มีจํานวนทั้งหมด 2 แบบฟอร์ม ได้แก่   
ที่ ชื่อแบบฟอร์มรายงาน รหัสแบบฟอร์ม (CODE) 
1 แบบฟอร์มสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  

 
KM0161-02-01 

2 แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   
 

KM0161-02-02 

ทั้งนี้ สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ดังกล่าวได้ที่            

เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ด้านระบบรถไฟฟ้าขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th) หัวข้อมุมดาวน์โหลด   

หมายเหต ุ: ตวัอย่างแบบฟอร์มสามารถศึกษาได้ที่ภาคผนวกท้ายเล่ม 
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4.การรายงานผลตัวชี้วัด    

     การรายงานผลตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ และตัวชี้วัดระดับ              

การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พนักงานทุกคนจะต้องดําเนินการรายงานผลด้วยตนเอง               

หลังจากดําเนินการตามขั้นตอนในการพัฒนาตนแองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 

11 ขึ้นไป)  และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10)  

4.1 วิธีการดําเนินการรายงานผลตัวช้ีวัด  

          การรายงานผลตัวชี้วัด  พนักงานทุกคนจะต้องรายงานผลตัวชี้วัดผ่านระบบ Coach ด้วยตนเอง               

และสามารถตรวจสอบข้อมูลในส่วนของการพัฒนาตนเองย้อนหลังในปีที่ผ่านมา และข้อมูลรายงาน                

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

เคร่ืองการใช้งานคอมพิวเตอร์ รฟม.    
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2. เม่ือ Log in  ผ่านระบบเรียบร้อยแล้ว ให้เลือกหัวข้อ  ประวัติฝึกอบรมและศึกษาดูงาน        

เพื่อเข้าดูข้อมูลการพัฒนาตนเอง    

 

 

 

 

 

 

3. เม่ือเลือก ประวัติฝึกอบรมและศึกษาดูงาน มีข้อมูลแสดงผลรายงานตัวชี้ด้านการพัฒนาตนเอง 

ถ้าได้ 100 ถือว่าได้คะแนนในด้านการพัฒนาตนเองตามเกณฑ์ที่กําหนด     

 

 

      

 

 

 

 

 

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลการพัฒนาตนเอง ได้ท่ีแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล โทร 1224 (คุณรัชกรฯ)  โทร 1275           

(คุณอชิรญาฯ)  

 

ผู้บังคับบัญชา สามารถดูข้อมูลด้านการพัฒนาตนเองของ
ผู้ใต้บังคับบัญชาได้  
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         2)  การตรวจสอบข้อมูลส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   

     การตรวจสอบข้อมูลส่วนของการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  สามารถตรวจสอบรายชื่อ
ผลการจัดส่งรายงานข้อมูลฯ ดังกล่าว ได้ที่ หัวข้อสรุปข้อมูลการถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  หัวข้อข่าว

ทรัพยากรบุคคล หน้าระบบงานสารสนเทศ รฟม. (Intranet) ทุกวันที่  5 ของทุกเดือน  

 

 

   

 

 

 

 

หมายเหตุ : สอบถามการรายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ได้ท่ีแผนกบริหารจัดการความรู้                

โทร 1272 (คุณจิรัฎฐ์ฯ)  โทร 1253 (คุณพิชชาภรณ์ฯ)  โทร 1293 (คุณธนพรฯ) และ โทร 1294 (คุณพีรณัฐฯ)         

3) การรายงานผลผ่านระบบ COACH   

 เม่ือดําเนินการพัฒนาตนเองและมีการถ่ายทอดองค์ความรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 11 ขึ้นไป)  
และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (สําหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10)  เสร็จเรียบร้อยแล้ว   
 การรายงานผลตัวชี้วัดระดับการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ และตัวชี้วัดระดับ              
การพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ พนักงานทุกคนจะต้องดําเนินการรายงานผลด้วยตนเอง               
ผ่านระบบ COACH (โดยสามารถเข้าสู่ระบบได้ที่ หน้าแรกระบบงานสารสนเทศ รฟม.) โดยนําข้อมูลในส่วน
การพัฒนาตนเอง และข้อมูลในส่วนการถ่ายทอดองค์ความรู้ และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รายงานในระบบ
ภายในระยะเวลาที่กําหนด  

หมายเหตุ : สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมเร่ืองการรายงานผลผ่านระบบ COACH ได้ท่ีแผนกประเมินผลบุคลากร โทร 1238 
(คุณจินรีฯ)  โทร 1228 (คุณปาลิน)         



 

 

  
 

      

          
       ภาคผนวก 
    แบบฟอร์มการถ่ายทอดองค์ความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  (แบบฟอร์มใหม่)  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

แบบฟอร์มสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้    
สําหรับตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลุม่พนักงานระดับ 11 ขึ้นไป) 

                                                                 ปีงบประมาณ 2561  
ท่ี..................                                         วันท่ี................. 

เรียน ผอ.ฝทบ.  ผ่าน .                          (ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน)                                              .          

 ส่วนที่ 1 : ข้อมูลผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้  
      
ข้าพเจ้า.....................................................................ตําแหน่ง.......................................................สงักัด................................................................... 
ได้ดําเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง...................................................................................................................................................................... 
ซ่ึงสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กรในด้าน    

1. องค์ความรู้ด้านการบริหารโครงการรถไฟฟ้า              4. องค์ความรู้ด้านการพัฒนาธุรกิจต่อเนื่อง  
2. องค์ความรู้ด้านการก่อสร้างและการเดินรถ                5. องค์ความรู้ด้านการจัดการความสัมพัน์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
3. องค์ความรู้ด้านการให้บริการรถไฟฟ้า                      6. องค์ความรู้ด้านการบริหารข้อมูลและเอกสาร  
7.   องค์ความรู้ด้านการจัดซ้ือจัดจ้าง  

(หมายเหตุ : สามารถอ่านคํานิยามองคค์วามรู้หลักขององค์กรได้ที่ เว็บไซต์ศูนย์กลางองคค์วามรู้ด้านระบบรถไฟฟา้ขนส่งมวลชน (km.mrta.co.th)    

โดยถ่ายทอดองค์ความรู้ เม่ือวันท่ี...............................................................ต้ังแต่เวลา..........................น. ถึงเวลา.................................น. 
กลุ่มเป้าหมายได้แก่..............................................................................................................................................................................................   
ผลประเมินความพึงพอใจในการถ่ายทอดองค์ความรู้ ร้อยละ...................................................จากแบบประเมินท้ังหมด...............................ชุด       
 

ส่วนที่ 2 : สรปุเนื้อหาการถ่ายทอดองคค์วามรู้ (โดยละเอียด)   
 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 

CODE  KM0161‐01‐01 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 



……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
 



ส่วนที่ 3 :  เทคนคิหรือประสบการณ์ทีเ่ก่ียวข้ององคค์วามรู้ที่ได้ถ่ายทอดความรู้  
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….……… 
ส่วนที่ 4  :  ข้อเสนอแนะเพ่ิมเติม   
 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 



…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………. 
 
ส่วนที่ 5  :  เอกสารประกอบการรายงานการถ่ายทอดองค์ความรู้    
 

1. แบบประเมินผลความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ (แบบฟอร์ม CODE : KM0161-01-02)       
2. แบบฟอร์มรายชื่อผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้พร้อมลายมือชื่อของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้   

 (แบบฟอร์ม CODE : KM0161-01-03)   
3. รูปถ่ายการบรรยายถ่ายทอดองค์ความรู้ 
4. เอกสารประกอบการบรรยายเพิ่มเติม (ถ้ามี)    

 
 

                                    จึงเรียนมาเพ่ือโปรดทราบ   

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
สอบถามข้อมูลเพ่ิมเติมได้ท่ี     
สอบถามเร่ืองตัวชี้วัดการประเมินผล แผนกประเมินผลบุคลากร 

กองบริหารทรัพยากรบุคคล  
คุณจินรีฯ  (หน.ปบ.)  โทร 1238 
คุณปาลิน  โทร 1228 

สอบถามหลักเกณฑ์การฝึกอบรมและ
พัฒนา การถ่ายทอดองค์ความรู้ 

กองพัฒนาบุคลากรและระบบงาน
แผนกบริหารจัดการความรู้  
แผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล 

คุณสุพาณีฯ ผอ.กพร. โทร 1202 
คุณจิรัฎฐ์ฯ หน.บร. โทร 1272  
คุณรัชกรฯ รก.หน.พบ. โทร 1224   

ลงชื่อ                                          .  
            (                                       .) 
ตําแหน่ง................................................. 



 

แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้  
สําหรับตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลุม่พนักงานระดับ 11 ขึ้นไป) 

                                                                 ปีงบประมาณ 2561  
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง  

ช่ือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  ตําแหน่ง  

วันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้    เวลา  

สถานที่   

คําช้ีแจง : โปรดเขียนเคร่ืองหมาย  ลงในช่อง  หน้าข้อความที่ตรงกับความคิดเห็นของท่านหลังจากเข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้     

ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ระดับความพึงพอใจ 

ความคิดเห็น 
5 4 3 2 1 

1. เนื้อหาการถ่ายทอดองค์ความรู้ น่าสนใจ เข้าใจง่าย   

2. เนื้อหาการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตรงต่อความต้องการของท่าน    

3. เนื้อหาการถ่ายทอดองค์ความรู้ มีความทันสมัย ทันต่อ
เหตุการณ์เป็นประโยชน์ต่อ รฟม. ในภาพรวม 

  

4. ท่านสามารถนําความรู้ที่ได้รับจากการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
ไปใช้ในการปฏิบัติงานได้  

  

5. ความพึงพอใจต่อการถ่ายทอดองค์ความรู้โดยรวม    

ความเหมาย : 5 = มากท่ีสุด / 4 = มาก / 3 = ปานกลาง / 2 = นอ้ย / 1 = น้อยที่สุด 

แนวความคิดใหม่จากการรับฟังการถ่ายทอดความรู้  

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………  

 
 

CODE  KM0161‐01‐02 



 

แบบฟอร์มรายช่ือผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้  
สําหรับตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ (กลุม่พนักงานระดับ 11 ขึ้นไป) 

                                                                 ปีงบประมาณ 2561  
 

การถ่ายทอดองค์ความรู้เร่ือง  
 

ช่ือผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้  ตําแหน่ง  

วันที่ถ่ายทอดองค์ความรู้    เวลา  

สถานที่   

จํานวนผู้เข้าร่วมการถ่ายทอดความรู้   คน 
  

ลําดับ ช่ือ – นามสกุล ตําแหน่ง สังกัด ลายมือช่ือ 
1     
2     
3     
4     

……     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     
     

   CODE   KM0161‐01‐03 



          

                   แบบฟอร์มรายงานข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ปีงบประมาณ 2561 
                   สําหรับตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาบุคลากร กลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10   
 
ที่............................            วันที่.............. 

 
เรียน   ผอ.ฝทบ. ผ่าน                           (ผู้บังคับบัญชาตามสายงาน)                                                  .          

 
ส่วนที่ 1  ข้อมูลผู้ที่แลกเปลี่ยนเรียนรู้  (กลุ่มหัวหน้าแผนกและพนักงาน)  

ชื่อ – นามสกุล                                                   . ตําแหน่ง                                         . 

สังกัด                                                               . เบอร์โทรภายใน รฟม.                        .              

 

 ส่วนที่ 2  ข้อมูลการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing)   

หัวข้อแลกเปล่ียนการเรียนรู้  

ชื่อผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้    

ชื่อผู้แลกเปล่ียนเรียนรู้ 1………………………………………………………….. 

2………………………………………………………….. 

3................................................................... 

สังกัด 

 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

………………………………………………………………. 

วันท่ีแลกเปล่ียน  สถานท่ี  

2.1   ขอให้ทา่นสรุปเนื้อหา สาระสําคัญทีไ่ด้รับจากการถ่ายทอดองคค์วามรู้ (Knowledge Sharing) โดยละเอียด
 

           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………….……………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 

CODE  KM0161‐02‐01 



          ………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
           ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
          ……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………… 
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หมายเหตุ  :  
1. จํานวนการพัฒนาทั้งหมด คือ จํานวนหลักสูตรท้ังหมดท่ีมีรายชื่อเข้าอบรม + จํานวนคร้ังการได้รับการถ่ายทอดความรู้ จากระดับ ผอ.กอง ข้ึนไป  
2. การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คือ การท่ีพนักงานท่ีเข้ารับการพัฒนาตนเองอย่างใดอย่างหนึ่ง รวมตัวกันต้ังแต่   

2 คนข้ึนไป เพ่ือแลกเปลี่ยนข้อมูล/ความรู้ ความคิดเห็น ตลอดจนข้อเสนอแนะท่ีได้จากการพัฒนาตนเองอย่างใดอย่างหนึ่งใน
รอบปีประเมิน  

3. กรณีท่ีผู้แลกเปลี่ยนเรียนรู้อยู่ในสังกัดเดียวกัน   สามารถสรุปการแลกเปลี่ยนความรู้ /  ความรู้ท่ีได้รับการถ่ายทอดและการนําไป
ประยุกต์ใช้ฯ ใบแบบฟอร์มฉบับเดียวกันได้  และนําเสนอผ่านผู้บงัคับบัญชาตามสายงาน   
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