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ค ำถำมท่ีพบบ่อยเก่ียวกับตัวช้ีวัดด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ ส ำหรับพนักงำนระดับ 11 ข้ึนไป  
 

 
1. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ คืออะไร  
ตอบ : การน าความรู้ที่ได้จากการสั่งสมประสบการณ์การท างานหรือการเข้ารับการพัฒนาตนเองมาถ่ายทอด
ด้วยวิธีการใดๆ เช่น การบรรยาย การเผยแพร่ผ่านสื่ออิเลก็ทรอนิกส์ เป็นต้น ให้แก่บุคลากรหรือผู้มีส่วนได้สว่น
เสียเพื่อให้สามารถน าไปใช้ในการปฏิบัติงานให้เกิดประโยชน์สูงสุด โดยสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักของ
องค์กรและมีเอกสารหรือหลกัฐานที่แสดงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้จัดส่งให้แผนกบรหิารจดัการองค์ความรู้ (บร.) 
2. กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ สำมำรถด ำเนินกำรจัดอย่ำงไรได้บ้ำง  
ตอบ : ตอบ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถด าเนินการจัดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ส านักงาน รฟม. (On Site) โดย
ใช้สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องประชุม ห้องสมุด เป็นต้น 2) โปรแกรมหรือระบบออนไลน์ (On Line) เช่น Webex 
Meetings โดยมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้กันในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้ง
ช่วงสถานการณ์การแพรร่ะบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอืน่ ๆ  เช่น 
รูปถ่าย ที่แสดงถึงการถ่ายทอดองค์ความรู้ 
3. วิธีกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ท่ีนอกเหนือจำกกำรบรรยำยสำมำรถท ำได้หรือไม่  
ตอบ : สามารถท าได้ผ่านการถ่ายทอดองค์ความรู้ในรูปแบบต่างๆ เช่น รูปแบบคลิปวิดีทัศน์ หรือเผยแพร่
เอกสารองค์ความรู้ผ่านระบบสารสนเทศ เช่น ระบบ Intranet รฟม. โดยยังคงต้องมีเอกสารหรือหลักฐาน เช่น 
ภาพที่แสดงถึงการเผยแพร่องค์ความรู้และผลการประเมินความพึงพอใจต่อการเผยแพร่องค์ความรู้จาก
กลุ่มเป้าหมาย 
4. กรณีถำ่ยทอดองค์ควำมรู้ ผ่ำนระบบออนไลน์กำรประเมินควำมพึงพอใจ จะด่ำเนินกำรได้อย่ำงไร 
ตอบ : สามารถน าแบบฟอร์มประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้ จัดท าในรูปแบบ google form 
ให้แก่ผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้ประเมินความพึงพอใจ  
5. เกณฑ์กำรคิดคะแนน 
ตอบ : ก าหนดเกณฑ์ตัวช้ีวัดการถ่ายทอดองค์ความรู้ส าหรับกลุ่มพนักงานระดับ 11 ข้ึนไปมีเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้  

คะแนน 1 2 3 4 5 
ระดับ ไม่มีการ

ถ่ายทอด 
องค์ความรู้  

มีการถ่ายทอด
องค์ความรู้ * 
อย่างน้อย         
1 เรื่อง   

มีการถ่ายทอด                
องค์ความรู้ *           
อย่างน้อย 1 เรื่อง  
และจัดท ารายงาน
การถ่ายทอดองค์
ความรู้ตาม
ระยะเวลาที่ก าหนด  

ค่าประเมิน            
ความพึงพอใจของ
พนักงานทีเ่ข้ารับ
การถ่ายทอดความรู้     
ร้อยละ 60 ข้ึนไป  

ค่าประเมิน            
ความพึงพอใจของ
พนักงานทีเ่ข้ารับ  
การถ่ายทอดความรู ้    
ร้อยละ 70 ข้ึนไป 
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6. ขั้นตอนกำรด ำเนินกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้  
ตอบ : ข้ันตอนการถ่ายทอดองค์ความรู้ ส าหรบักลุ่มพนกังานระดับ 11 ข้ึนไป มีขั้นตอนการด าเนินการ ดังนี ้

1) ด าเนินการถ่ายทอดองค์ความรู้และประเมินความพึงพอใจของผู้เข้ารับการถ่ายทอดองค์ความรู้              
2) จัดท าสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ ตามแบบฟอรม์ที่ก าหนด โดยกรอกข้อมลูให้ครบถ้วน  
3) น าเสนอรายงานสรุปการถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านผู้บงัคับบัญชาตามสายงาน 1 ระดับ 

4) เมื่อรายงานผูบ้ังบัญชาตามสายงานเรียบร้อยแล้ว ใหจ้ัดเก็บเอกสารตัวจรงิไว้และจัดส่งข้อมูล
โดยน าเอกสารทัง้หมดสแกนไฟล์ในรปูแบบ Pdf. โดยไฟลเ์อกสารประกอบด้วย    

 ชื่อแบบฟอร์มรำยงำน รหัสแบบฟอร์ม (CODE) 
1 แบบฟอร์มสรปุการถ่ายทอดองค์ความรูเ้อกสาร

หลักฐานที่ต้องแนบมาด้วย ได้แก่ 
         - เอกสารประกอบการบรรยาย      
         - ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้     

KM00104 

2 แบบประเมินความพึงพอใจการถ่ายทอดองค์ความรู้   KM00105 
3 แบบฟอร์มรายช่ือผูเ้ข้าร่วมการถ่ายทอดองค์ความรู้   KM00106 

 

5) สแกนไฟล์ในรูปแบบไฟล ์pdf. แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ Email : kmadmin@mtra.co.th  เท่ำน้ัน  
 
 
 
 
 

เสนอผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน 1 ระดับ 
 

ผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำน 1 ระดับ ลง
ชื่อรับทรำบรำยงำน 
 

เรียน ผู้จัดท ำแบบฟอร์มรำยงำนข้อมูลฯ 
เพ่ือให้ผู้จัดท ำด ำเนินกำรจัดส่ง ฝทบ. ต่อไป 

mailto:kmadmin@mtra.co.th%20%20เท่านั้น
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7. วิธีกำรจัดส่งเอกสำรมำท่ี ฝทบ. 
ตอบ : สแกนไฟล์ในรูปแบบไฟล์ pdf. แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่ Email : kmadmin@mtra.co.th เท่ำน้ัน 
(โดยไม่ต้องจัดส่งหนงัสอืทางระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกสห์รือส่งหนังสือตัวจริงมายงัฝทบ.) 

8. ระยะเวลำกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดด้ำนกำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ 
ตอบ :  

กลุ่มประเภทการจัดส่งข้อมลู เวลาในการจัดสง่ข้อมลู 
พนักงานระดับ 11  ภำยในวันท่ี 31 กรกฎำคม ของทุกปี   
พนักงานระดับ 12 ข้ึนไป  ภำยในวันท่ี 30 กันยำยน ของทุกปี   

 

9. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ท่ีไหน  
ตอบ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯได้ที่  
1. ระบบ Intranet รฟม. ไปที่ ตู้เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร แผนกบริหาร
จัดการองค์ความรู้ หัวข้อ แบบฟอร์ม เลือก แบบฟอร์มรายงานการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ 2. 
เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. KM (http://km.mrta.co.th) > Log in > หัวข้อ ดาวน์โหลด 
10. สำมำรถตรวจสอบข้อมูลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตนเองท่ีได้จัดส่งมำยัง ฝทบ. เรียบร้อยแล้ว ได้ท่ี
ช่องทำงไหน 
ตอบ : แผนกบริหารจัดการองค์ความรู้ จะด าเนินการเผยแพร่สรุปข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัดด้านการแลกเปลีย่น
เรียนรู้และการถ่ายทอดองค์ความรู้ โดย 1. ผ่านทางระบบ Intranet รฟม. หัวข้อ ข่าวทรัพยากรบุคคล 2. 
ตรวจสอบข้อมูลการพัฒนาตนเองและการถ่ายทอดองค์ความรู้ ได้ที่ เว็บไซต์พัฒนาบุคลากร รฟม. (HRD 
WEBSITE)  หัวข้อ ประวัติฝึกอบรมและศึกษาดูงาน 

 
 
"ร่วมส่งเสรมิและพัฒนำ รฟม. มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้" 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิ 
แผนกบริหารจัดการองค์ความรู้ กองพฒันาบุคลากร ฝ่ายทรพัยากรบุคคล คุณจิรัฎฐ์ฯ โทร. 1272 คุณธนพรฯ 
โทร. 1293 คุณพิชชาภรณ์ฯ โทร. 1253 และคุณพีรณัฐฯ โทร. 1294 
Email : kmadmin@mrta.co.th 

 

 

 

 

 

http://km.mrta.co.th/
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ค ำถำมท่ีพบบ่อยเก่ียวกับตัวช้ีวัดด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส ำหรับพนักงำน ระดับ 4 - 10 

 

  

1. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (Knowledge Sharing) คืออะไร  
ตอบ : พนักงานตั้งแต่ 2 คนข้ึนไป แลกเปลี่ยนข้อมูล ความคิดเห็น ข้อเสนอแนะที่ได้รับจากการฝึกอบรมภายใน  
(In-house) การฝึกอบรมภายนอก (Public) หรือการเข้ารับการถ่ายทอดความรู้ โดยสอดคล้องกับองค์ความรู้หลัก
ขององค์กรและมีเอกสารหรือหลักฐานที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จัดส่งให้แผนกบริหารจัดการองค์ความรู้ (บร.) 

2. กำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สำมำรถด ำเนินกำรจัดอย่ำงไรไดบ้้ำง  
ตอบ : การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ สามารถด าเนินการจัดได้ 2 รูปแบบ ได้แก่ 1) ส านักงาน รฟม. (On Site) โดยใช้
สถานที่ที่เหมาะสม เช่น ห้องประชุม ห้องสมุด เป็นต้น 2) โปรแกรมหรือระบบออนไลน์ (On Line) เช่น Webex 
Meetings โดยมีการแลกเปลีย่นเรียนรู้กันในรูปแบบออนไลน์ผ่านโปรแกรมต่าง ๆ  ตามความเหมาะสม ซึ่งสอดคลอ้ง
ช่วงสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเช้ือไวรัสโคโรนา (COVID-19) ทั้งนี้ พนักงานที่เข้าร่วมการแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ต้องมีเอกสารหรือหลักฐานอื่น ๆ เช่น รูปถ่าย ที่แสดงถึงการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ร่วมกัน 
 
3. เกณฑ์กำรคิดคะแนน 
ตอบ : เกณฑ์การคิดคะแนนตัวช้ีวัดด้านการพัฒนาตนเองและการแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10  
มีเกณฑ์ 5 ระดับ ดังนี้ 

เกณฑ์การให้คะแนนและวิธีค านวณตัวช้ีวัด : 
ส่วนที่ 1 การพัฒนาตนเอง (ระดับคะแนน 1 - 4) 
ระดับ 1 ไม่เข้ารับการพัฒนา 
ระดับ 2 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน 1 หลักสูตร  
ระดับ 3 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน 2 หลักสูตร  
ระดับ 4 หลักสูตรที่เข้ารับการพัฒนาและผ่านตามหลักเกณฑ์ตัวช้ีวัด จ านวน 3 หลักสูตร  
ส่วนที่ 2 การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ระดับคะแนน 5) 
ระดับ 5 มีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ อย่างน้อย 1 ครั้ง จะได้ 1 คะแนน 
(การค านวณจะคิดคะแนนส่วนที่ 1 รวมกับส่วนที่ 2) 

 

 

 

หน่วยวัด ค่ำเกณฑ์วัด 
ระดับ 1 2 3 4 5 

หลักสูตร 0 1 2 3 มีกำรแลกเปลี่ยน
เรียนรู ้

อย่ำงน้อย 1 ครั้ง 
จะได้ 1 คะแนน 
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4. วิธีด ำเนินกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตอบ : ข้ันตอนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ส าหรับกลุ่มพนักงานระดับ 1 – 10 มี ข้ันตอนการด าเนินการ ดังนี้  

1) ด าเนินการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  
2) จัดท าสรุปรายงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ตามแบบฟอร์มที่ก าหนด โดยกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน  
3) น าเสนอรายงานสรุปการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ผ่านผู้บังคับบัญชาตามสายงาน     

4) เมื่อรายงานผู้บังบัญชาตามสายงานเรียบร้อยแล้ว ให้จัดเก็บเอกสารตัวจริงไว้และจัดส่งข้อมูล  
    โดยน าเอกสารทั้งหมดสแกนไฟล์ในรูปแบบ Pdf. โดยไฟล์เอกสารประกอบด้วย    

 

ล ำดับ ชื่อแบบฟอร์มรำยงำน รหัสแบบฟอร์ม (CODE) 
1 แบบฟอร์มสรปุการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ เอกสารหลักฐานที่

ต้องแนบมาด้วย ได้แก่ 
         - เอกสารประกอบการบรรยาย      
         - ภาพถ่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู ้

KM00107 

2 แบบฟอร์มรายช่ือผูเ้ข้ารับการแลกเปลี่ยนเรียนรู้   KM00108 

5) สแกนไฟล์ในรูปแบบไฟล์ pdf. แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวที่ Email : kmadmin@mtra.co.th  เท่ำน้ัน  
 

5. วิธีกำรจัดส่งเอกสำรมำท่ี ฝทบ. 
ตอบ : สแกนไฟล์ในรูปแบบไฟล์ pdf. แล้วจัดส่งข้อมูลดังกล่าวมาที่ Email : kmadmin@mtra.co.th  
เท่ำน้ัน (โดยไม่ต้องจัดส่งหนังสือทางระบบสารบรรณอิเลกทรอนิกส์หรือส่งหนังสือตัวจริงมายังฝทบ.) 

6. ระยะเวลำกำรจัดส่งเอกสำรรำยงำนข้อมูลตัวชี้วัดด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
ตอบ : จะต้องด าเนินการให้แล้วเสร็จกอ่นวันที่ 31 กรกฎาคม ของทุกปี 

7. ดำวน์โหลดแบบฟอร์มฯ ได้ท่ีไหน  
ตอบ : สามารถดาวน์โหลดแบบฟอร์มฯได้ที่  
1. ระบบ Intranet รฟม. ไปที่ ตู้เอกสารอิเลกทรอนิกส์ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล กองพัฒนาบุคลากร แผนกบริหาร
จัดการองค์ความรู้ หัวข้อ แบบฟอร์ม เลือก แบบฟอร์มรายงานการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หรือ 2. 
เว็บไซต์ศูนย์กลางองค์ความรู้ รฟม. KM (http://km.mrta.co.th) > Log in > หัวข้อ ดาวน์โหลด  
 
 

เสนอผู้บังคับบัญชำตำมสำยงำนของ
ตนเอง โดยไม่ต้อง เรียน ฝอ.ฝทบ. 
 

mailto:kmadmin@mtra.co.th%20%20เท่านั้น
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8. ตรวจสอบข้อมูลกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของตนเองท่ีได้จัดส่งมำยัง ฝทบ. เรียบร้อยแล้ว ได้ท่ีไหน 
ตอบ : แผนกบริหารจัดการองค์ความรู้ จะเผยแพร่สรุปข้อมูลรายงานผลตัวช้ีวัดด้านการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
การถ่ายทอดองค์ความรู้ ผ่านทางระบบ Intranet รฟม. หัวข้อ ข่าวทรัพยากรบุคคล  

9. ปัญหำกำรดำวน์โหลดและเปิดเอกสำรสรุปข้อมูลรำยงำนผลตัวชี้วัดด้ำนกำรแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ         
กำรถ่ำยทอดองค์ควำมรู้ผ่ำนโปรแกรมหรือบรำวเซอร์ Internet Explorer : IE 
ตอบ : ท่านสามารถดาวน์โหลดและเปิดเอกสารได้โดยกด Save และท าการเปลี่ยนช่ือเอกสาร เพื่อเลือก   
แหล่งที่เก็บข้อมูลของเอกสาร เช่น แฟ้มดาวโหลด (Download) เป็นต้น 

 
 
 
"ร่วมส่งเสรมิและพัฒนำ รฟม. มุ่งสู่กำรเป็นองค์กรแห่งกำรเรียนรู้" 

สอบถำมรำยละเอียดเพ่ิมเตมิ 
แผนกบริหารจัดการองค์ความรู้ กองพฒันาบุคลากร ฝ่ายทรพัยากรบุคคล คุณจิรัฎฐ์ฯ โทร. 1272 คุณธนพรฯ 
โทร. 1293 คุณพิชชาภรณ์ฯ โทร. 1253 และคุณพีรณัฐฯ โทร. 1294 
Email : kmadmin@mrta.co.th 

 

 

 

 


