แผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 – 2567 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564) ฉบับนี้
แผนกบริหารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําขึ้นเพื่อเปนกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานการบริหารจัดการความรูขององคกร ใหมีความเชื่อมโยงและสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร แผนวิสาหกิจ และสามารถขับเคลื่อนไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจของ รฟม.
การทบทวนแผนแมบทการจัดการความรูในครั้งนี้ ไดนําแผนวิสาหกิจ รฟม. ปงบประมาณ 2560 – 2565
(ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564) และแผนตางๆ ที่เกี่ยวของกับการบริหารจัดการความรูขององคกร พรอมทั้ง
นําหลักเกณฑระบบประเมินผลใหมรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ดานที่ 7 ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม (ดานที่
7.1 การจัดการความรู และดานที่ 7.2 (4) ความรูสูนวัตกรรม) และนโยบาย ยุทธศาสตรตางๆ ภาครัฐที่เกี่ยวของ
กับ การดําเนินการขององคก รในดานการบริห ารจัดการความรู เปนขอ มูล นําเขาที่สําคัญ โดยนํามาวิเ คราะห
สภาพแวดลอมปจจุบันดานการจัดการความรู (SWOT Analysis) และวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ (TOWS Matrix)
การทบทวนแผนแมบทการจัดการความรู ฉบับนี้ เห็นควร 1) ทบทวน/ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร กลุยทธและตัวชี้วัด 2) ขยายเวลาสิ้นสุดรวมถึงเพิ่มระยะเวลาคาเปาหมาย ตัวชี้วัดของแผนแมบทฯ
และปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองตามทิศทางการดําเนินงาน เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวดานการ
จัดการความรู และหลักเกณฑระบบประเมินผลใหมรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ดานที่ 7 ดานการจัดการความรูและ
นวัตกรรม โดยผานคณะทํางานการจัดการความรูการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ใหความเห็นชอบ
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563
แผนกบริหารจัดการองคความรู หวังเปนอยางยิ่งวาแผนแมบทการจัดการความรู ฉบับนี้ จะเปนสวนสําคัญ
ในการชวยสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรในองคกร เพื่อกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามบรรลุวิสัยทัศน
พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดตอไป
ธันวาคม 2563
แผนกบริหารจัดการองคความรู
กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล
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การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมทั้งภายในและภายนอก (SWOT Analysis)
ที่เกี่ยวของกับการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู
1.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor Analysis)

1.1.1 การจัดลําดับความสําคัญของจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง (OFIs)
จากสรุปผลการตรวจประมินระดับพัฒนาการการจัดการความรู และวิเคราะหหาจุดแข็ง (Strengths)
และโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for improvements: OFIs) ทั้ง 6 ดาน ซึ่งมีรายละเอียด
ผลการตรวจประเมิน ดังนี้
ดานที่

จุดแข็ง (Strengths)

1. การนําองคกร - ผูบริหารระดับสูงกําหนดนโยบายในการ
จัดการความรูขององคก ร โดยเริ่ม มี ก าร
จัด ทํ าแผนแม บ ทด านการจั ดการความรู
เชื่ อ มโยงกั บ วิ สั ย ทั ศ น พั น ธกิ จ และ
ยุทธศาสตรขององคกร
- มีการแตงตั้งคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทน
ของสายงาน/หน วยงาน และหนวยงาน
ดานการจัดการความรูพรอมความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดําเนินงานจัดการความรู การทํางานขาม
สายงาน และการทํางานรวมกันทั่วทั้งองคกร
2. การวางแผน - ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวน
และทรัพ ยากร รวมในการจัดทํากลยุทธและวางแผนงาน
สนับสนุน
ดานการจัดการความรู
- เริ่มมีการใชขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ
ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหก ล
ยุท ธและแผนงานดานการจัดการความรู
ตอบสนองตอ วิสัยทัศน/ทิศทาง/นโยบาย
ดานการจัดการความรูขององคกร
- มีการกําหนดกระบวนการถายทอดแผน
ไปยังผูเกี่ยวของใหนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึง
เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย
- เริ่ม มีก ารจัดสรรงบประมาณ บุคลากร
และระบบเทคโนโลยี ส นั บ สนุ น การ
ดําเนินงานดานการจัดการความรู

โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity
for improvements: OFIs)
- การกํ า หนดวิ สั ย ทั ศ น ทิ ศ ทางการดํ า เนิ น งาน หรื อ
นโยบาย รวมถึงเปาหมายการดําเนินขององคกรเกี่ยวกับ
การจัดการความรูทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนเปน
รูปธรรม ยังไมผา นการเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม.
- ควรกําหนดบทบาทผูบ ริห ารในการเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกบุคลากร แสดงใหเห็นถึงการนําการจัดการความรูมา
ใชป ระโยชนในแตล ะสายงาน และสรางแรงจูงใจทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการเพื่อกระตุนใหบุคลากรมีสวน
รวมอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู
อยางตอเนื่อง
- ควรแสดงใหเห็นถึงการดําเนินที่ชัดเจนของผูบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํากลยุทธและวางแผนงาน
ด า นการจั ด การความรู ร วมถึ ง นํ าข อ มู ล สารสนเทศที่
เกี่ ย วข อ งทั้ ง ภายในและภายนอกองค ก ร มาใช ในการ
กําหนด กลยุทธและแผนงานดานการจัดการความรู
- ควรนํ า ข อ มู ล สารสนเทศที่ เ กี่ ย วข อ งทั้ ง ภายในและ
ภายนอกองคกร มาใชในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน
ด า นการจั ด การความรู รวมถึ ง กํ า หนดกลไกห รื อ
กระบวนการใน การติดตามประเมินผลการดําเนิน งาน
ดาน การจัดการความรู โดยกําหนดรอบระยะเวลาในการ
ทบทวนและติดตามที่ชัดเจน
- ควรกํ า หนดหลั ก เกณฑ / แนวทางในการจั ด สรร
งบประมาณ บุ ค ลากร และระบบสนั บ สนุ น อื่ น ๆ
(ท รั พ ยากรที่ ไ ม ใ ช ก ารเงิ น เช น ระบบ เท คโน โลยี

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ดานที่

3. บุคลากร

จุดแข็ง (Strengths)

- การสร างความตระหนั ก ความเข า ใจ
และแรงจูง ใจ มีก ารเชื่อ มโยงการจัดการ
ความรูกับการประเมินผลงานของบุคลากร
รวมถึงสรางเวที/กิจกรรมที่เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมตามบทบาท อยางไรก็
ตาม ควรสื่ อ สาร สร า งความเข า ใจกั บ
บุ ค ล าก ร ทุ ก ร ะ ดั บ ถึ ง ค วา ม ส า คั ญ
ประโยชน ทิ ศ ทาง เป า หมายและแนว
ทางการจัดการความรู และสรางแรงจูงใจ
ที่ เ หมาะสม โดยเชื่ อ มโยงการจั ด การ
ความรู กับ การพั ฒ นาศัก ยภาพบุค ลากร
การประเมิ น ผลงานของบุ ค ลากร หรื อ
ความ ก า วห น า ใน ส ายอ าชี พ โดย มี
หลักเกณฑ/กระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให
บุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดการความรู
ตามบทบาทอยางทั่วถึง
- ค านิ ย ม ขอ งอ งค ก ร มี ก ารก าห น ด
พฤติ ก รรมสนั บ สนุ น ให เ กิ ด การจั ด การ
ความรู
- ด า นที ม งานการจั ด การความรู มี ก าร
คัดเลื อ ก และกาหนดหนาที่ข องทีม งาน
การจัดการความรูอยางชัดเจน
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โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity
for improvements: OFIs)
สารสนเทศ เปนตน) ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม
และเพียงพอตอ การจัดการความรูที่สําคัญ โดยจัดลําดับ
ความสํ า คั ญ และนํ า ความต อ งการขององค ก รและ
หนวยงานมาใช และสื่อ สารใหกับ หนวยงานที่เกี่ยวขอ ง
อยางทั่วถึง
- ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับ
ถึ ง ความสํ า คั ญ ประโยชน ทิ ศ ทาง เป า หมายและ
แนวทางการจัดการความรู
- ควรสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมโดยเชื่อมโยงการจัดการ
ความรูกับการพัฒ นาศักยภาพบุคลากร การประเมินผล
งานของบุคลากร หรือ ความกาวหนาในสายอาชีพ
- มีหลักเกณฑ/กระบวนการที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดมี
สวนรวมในการจัดการความรูตามบทบาทอยางทั่วถึง
- ควรสร า งสภาพแวดล อ มการทํ า งานที่ เ อื้ อ ต อ การ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือของบุคลากรทั่วทั้ง
องคกร และกับองคกรภายนอก
- ควรกําหนดและสง เสริม ให บุคลากรมีพ ฤติก รรมที่พึ ง
ประสงค เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู กระตุนบุคลากร
ใหกลาคิดกลาทํา และสรางสรรคสิ่งใหมอยางตอเนื่อง
- กํ า หนดกระบวนการในการสํ า รวจหรื อ ประเมิ น
สภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อหาชองวางในการปรับปรุง
ใหเอื้อ ตอ การแลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือ ของ
บุคลากร ทั่วทั้งองคกรและกับองคกรภายนอก
- ควรกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการคัดเลือกและพัฒนา
ที ม งาน การจั ดก าร ความ รู เพื่ อ ให มี ความ รู แ ล ะ
ความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานการจัดการความรู
ขององคกร
- ควรกํ าห น ดแ น วท าง/ วิ ธี ก ารใน ก ารส อบ ท าน
การดํ า เนิ น งานของกระบวนการที่ สํ า คั ญ ด า นจั ด การ
ความรู (KM audit)
- พั ฒ นาศั ก ยภาพบุ ค ลากรและส ง เสริ ม /สนั บ สนุ น
ใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการจัดการความรูไดตามบทบาทหนาที่
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ดานที่

จุดแข็ง (Strengths)

4. กระบวนการ - ก ารจั ด ก ารความ รู มี ก ารกํ าห น ด
จัดการความรู ดํ า เนิ น การ และสื่ อ สารกระบวนการ
จัดการความรูขององคกร ใหกับ บุคลากร
แ ล ะ นํ า เท ค โ น โ ล ยี ม า ส นั บ ส นุ น
กระบวนการจัดการความรู

5. กระบวนการ - มีก ารกําหนดกระบวนการทํางานหลั ก
ปฏิบัติงาน
และกระบวนการทํางานสนับสนุน

3

โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity
for improvements: OFIs)
- ควรกําหนดกระบวนการจัดการความรูขององคกรอยาง
เปนระบบโดยคํานึงถึงการกําหนดความรูที่สําคัญตอการ
ดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายขององคกร การสราง/
แสวงหาความรูที่สําคัญ จากแหลง ความรูทั้งภายในและ
ภายนอก การรวบรวม เรีย บเรี ย ง และจัด เก็ บ ความรู
เพื่อใหงาย ตอการคนหาและการใช การทําใหผูใชเขาถึง
ความรูครบถวนตามความตองการไดอยางทันการณและ
ทั่วถึง การแลกเปลี่ยนความรูภายในและภายนอกองคกร
ดวยวิธีการที่เหมาะสม การรักษาทําใหทันสมัย ยกระดับ
และ/หรือ ตอ ยอดความรูที่ส าคัญ อยางตอ เนื่อ ง การนํ า
ความรูมาใช เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกลยุท ธ และ
การเรียนรูระดับ องคกร โดยใชขอมูล ปอนกลับ จากการ
ดําเนินงาน รวมถึงขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการความรู อยางสมาเสมอ เพื่อ ใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด
- ควรกํ า หนดกลุ ม ผู มี ส ว นได ส ว นเสี ย ที่ สํ า คั ญ และ
สารสนเทศ/ความรู ที่ตอ งการจากหนวยงานภายนอก
รวม ถึ ง ก ารกํ าห น ดวิ ธี ก ารถ ายท อด แล กเป ลี่ ย น
สารสนเทศ/ความรูจากหนวยงานภายนอกที่สําคัญ ผาน
ชองทางที่มีประสิทธิผล
- ควรใชการจัดการความรู เปนกลไกหนึ่งในการพัฒ นา
และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน และทบทวนการกําหนด
แนวคิด/วิธีการในการระบุ กระบวนการทํางานที่สําคัญทั้ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่มีความเปน
เหตุเปนผล และมีที่มาที่ไป รวมถึงตัววัดในการดําเนินงาน
ของกระบวนการทํางานหลักและสนับสนุนที่สําคัญ
- ควรวิเคราะหและระบุจุดที่ตองควบคุม ระมัดระวัง หรือ
จุดสาคัญ/วิกฤติ(Critical Step) ในขั้นตอนการปฏิบัติงาน
รวมถึงการปองกันไมใหมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมได
รั บ อนุ ญ าต หรื อ มี ก ารนํ า ข อ มู ล ไปใช อ ย างไม ถู ก ต อ ง
รวมถึง การสื่อ สาร แลกเปลี่ย น และถายโอนความรู ที่
เกี่ยวของกับการควบคุมจุดที่ตองควบคุม ระมัดระวังหรือ
จุ ด สาคั ญ /วิ ก ฤติ (Critical Step) ให แ ก บุ ค ลากร ที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความระมัดระวัง
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ดานที่

จุดแข็ง (Strengths)
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โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity
for improvements: OFIs)
6.ผลลั พ ธ ข อง - มีการเขารวมของบุคลากรผานกิจกรรมตาง ๆ - ผ ล ลั พ ธ ใน บ า งด า น เช น ด า น ก าร นํ า อ ง ค ก ร
การจัดการความรู - การเขาใชระบบการจัดการความรูของ ด า นบุ ค ลากร ด า นกระบวนการปฏิ บั ติ ง าน เป น ต น
องคกร และจํานวนองคความรูที่องคกรได ยังไมเกิดขึ้นอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งไมสามารถพิสูจนได
จัดเก็บลงในระบบ
อยางชัดเจนวาองคกรไดคิดคนนวัตกรรมที่มาจากพื้นฐาน
ของการดําเนินงานดานการจัดการความรู
จากจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับ ปรุงการดําเนิ นงาน (Opportunity for improvements OFIs)
สามารถสรุ ป เป น ป จ จั ย สํ า คั ญ 3 ด า น ประกอบด วย คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี
(Technology) มีรายละเอียดของแตละปจจัย ดังนี้
- คน (People)
1) ความรูความเขาใจความตระหนักเรื่อง KM
2) KM Role Model ของผูบริหาร
3) โครงสราง/หนาที่ บทบาทของหนวยงานรับผิดชอบ KM
4) วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสการมีสวนรวมของบุคลากร
- กระบวนการ (Process)
5) วิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของดานการจัดการความรู
(KM Roadmap)
6) สงเสริมการทํางานเปนทีมในการทํางานขามสายงาน (Cross Functional) เพื่อใหมีการ
แลกเปลี่ยนความรู
7) ปรับกระบวนการ ระบบงาน ที่ใชฐานความรูใหทันตอยุคเทคโนโลยีดิจิทัล
- เทคโนโลยี (Technology)
8) ระบบเทคโนโลยี KM เขาถึงผูใชงานไดงาย
9) พัฒนาปรับปรุงชองทางการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning)
10) บูรณาการระบบ E – Learning และ KMS
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1.1.2 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคองคกร คานิยม

พันธกิจ
พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงคในการจัดตั้งองคกร
3 ประการ ดังนี้
1) ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริม ณฑลรวมทั้ง จังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว
2) ศึกษาวิเคราะหและจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ใหทันสมัย
3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และประชาชนในการใช
บริการกิจการรถไฟฟา
เปาประสงคองคกร (Corporate Goals)
เพื่ อ ให ก ารดํ าเนิ น งานมี ทิ ศ ทางที่ ชั ด เจน และสามารถนํ า ไปสู ก ารบรรลุ วิ สั ย ทั ศ น ได กํ า หนด
เปาประสงคของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 - 2565 โดยพิจ ารณาถึงดานการพัฒ นาและขยาย
โครงขายรถไฟฟา ดานการเงินและการดําเนินธุรกิจ ดานความตองการผูมีสวนไดสวนเสียในดานตางๆ ดาน
การเรียนรู และดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จํานวน 9 เปาประสงค ไดแก
1. มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
2. มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
3. รถไฟฟา รฟม. มีโครงขายการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากขึ้น
4. มีชองทางการสรางรายไดเพิ่มมากขึ้น
5. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ
6. มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมเมือง
7. รถไฟฟา รฟม. เปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
8. เปนศูนยกลางดานการเรียนรู และการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชน ในระดับประเทศและ
เตรียมความพรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน
9. เป น องค ก รที่ มี ป ระสิ ท ธิภ าพสู ง (High Performance Organization) ดว ยนวัต กรรมและมี
ธรรมาภิบาลที่ดี
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คานิยม
รฟม. มี ความเชื่ อ มั่ นว าค า นิ ย มร วม “MRTA” เปน สิ่ง ที่สําคัญ ตอ ความสําเร็จ ขององคก ร และ
เปนสิ่งที่จะตองรวมกันสรางเปนวัฒนธรรมขององคกร โดย “MRTA” มาจาก
คือ
พรอมเรียนรู มี ความคิดริเริ่ม สรางสรรค มีความรูความเชี่ยวชาญ
Mastery
เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง
Respect
คือ
เคารพในคุณคาและความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปฏิบัติตอบุคคลอื่น
ดวยการใหเกียรติและเทาเทียม
Teamwork
คือ
เรียนรูการอยูร วมกัน และรวมมือกันทํางานภายใตเปาหมายขององคกร
Accountability คือ
รับผิดชอบตองาน รับผิดชอบตอผลงาน รับผิดชอบตอองคกร และ
รับผิดชอบตอสังคม
1.1.3 แผนวิสาหกิจ ประจําป 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2564
ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ
- มีโครงขายการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ตั๋วรวม)
- มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มขึ้นตามเปาหมาย
กลยุทธ
1.1 เรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟฟา และขยายโครงขายรถไฟฟาไปยังเมืองหลักอื่น
1.2 พัฒนาระบบเชื่อมตอระหวางโครงขายรถไฟฟากับระบบขนสงอื่นๆ
ยุทธศาสตรที่ 2 : บริหารการเงินและสรางรายไดจากธุรกิจตอเนื่อง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- เพิ่มชองทางการสรางรายได
- เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเปนเลิศ
กลยุทธ
2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง
2.2 บริหารจัดการตนทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนกลยุทธดานการเงิน
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนารูปแบบการใหบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- มีบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง
- เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน
กลยุทธ
3.1 สรางธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง โดยดําเนินธุรกิจบางสวนเอง*
3.2 นําเทคโโลยีและนวัตกรรมมาใชในการสรางประสบการณที่ดีแกผูใชบริการ
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม
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ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาศูนยกลางความรูดานรถไฟฟขนสงมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพรอม
มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- เปนศูนยกลางดานการเรียนรู และการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชนในระดับประเทศและเตรียมความพรอม
มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน
กลยุทธ
4.1 สรางศูนยการเรียนรูดานรถไฟฟขนสงมวลชน และสามารถบริหารจัดการศูนยการเรียนรูใหสามารถหารายไดใหแก
องคกร
4.2 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา (ดานการบริหารการกอสราง ดานการบริหารโครงการ ดานการจัดซื้อจัดจางขนาดใหญ
ดานการจัดกรรมสิทธิ์ที่ดิน และดานการรักษาความปลอดภัยและกูภัย)
ยุทธศาสตรที่ 5 : พัฒนาสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ดวยนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี
กลยุทธ
5.1 สรางบุคลากรใหมีความเปนอาชีพ และสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
5.2 พัฒนา และปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช
1.1.4 แผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย ประจําป 2560-2565 ฉบับปรับปรุงประจําป 2564
ยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องคกรตองการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- บุคลากรมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามที่องคกรกําหนด
- บุคลากรมีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน
กลยุทธ
- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร
- เสริมสรางบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ
ยุทธศาสตรที่ 2 : การเพิ่มประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- มีโครงสรางทีเ่ อื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร
- มีการวางแผนอัตรากําลังคนและบริหารอัตรากําลังคนที่มีศกั ยภาพสูงและขึ้นสูตําแหนงทางการบริหาร
- มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทีม่ ีประสิทธิภาพ (PMS)
- มีการนําเทคโนโลยีดิจทิ ัลมาใชในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล
กลยุทธ
- การปรับปรุงโครงสรางองคกรและดําเนินการบริหารอัตรากําลัง
- พัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผล
- การนําเทคโนโลยีดิจิทลั มาสนับสนุนงานHR
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ยุทธศาสตรที่ 3 : การพัฒนาระบบการจัดการความรูสูการมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- มีระบบจัดการความรูท ี่เปนระบบตอเนื่อง เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรสง เสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู (KM)
- มีบรรยากาศการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
กลยุทธ
- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู
- เสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู
ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- มีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล
- สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมรับการเปลี่ยนแปลง
กลยุทธ
- สงเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล
- เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี
ยุทธศาสตรที่ 5 : การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผูกพัน
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
- บุคลากรมีความผูกพันตอองคกร
- มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path)
กลยุทธ
- บุคลากรมีระดับความผูกพันตามเปาหมาย
- การวางแผนเสนทางสายอาชีพ
1.1.5 แผนแมบทนวัตกรรม รฟม. ป 2564 – 2570
แผนแมบทการจัดการนวัตกรรม พ.ศ. 2564 - 2570 จะทําให รฟม. เปนองคกรที่สามารถนําองคความรู
และกระบวนการพัฒ นานวัตกรรมไปใชในการสรางและการพัฒนาความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
ระดับประเทศ ที่ทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน
โดยชวงแรกของแผนการดําเนินงานระหวางป พ.ศ. 2564 – 2565 จะมุงเนนไปที่การเตรียมความพรอมของ
องคกรเพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม และในระหวางป พ.ศ. 2566 – 2570 จะมุงเนนไปในการใชศักยภาพ
และความพรอมจากการดําเนินงานในระยะแรกไปสรางและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให
ความสําคั ญ กับ การขับ เคลื่ อ นกระบวนการการพั ฒ นานวัตกรรม อยางตอ เนื่ อ งและยั่ง ยื น โดย 2 ระยะ
ดําเนินการ จะเรียกเบื้องตนวาระยะเปลีย่ นผาน (Pre Phase) และ ระยะปฏิบัติการ (Operation Phase)
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ยุทธศาสตรที่ 1 : พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) ยกระดับความพึงพอใจในการเชื่อมตอการเดินทางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
2) เพิ่มจํานวนผูโดยสารจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเชื่อมตอ
กลยุทธ
1) การประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับความพึงพอใจของลูกคาในการเชื่อมตอการเดินทาง
2) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหแกผูใชบริการ
ยุทธศาสตรที่ 2 : บริหารทรัพยากรดวยระบบการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) เปนองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพ และสามารถสรางคุณคาเพิม่ จากการบริหารทรัพยากรดวยเทคโนโลยี
และนวัตกรรม
กลยุทธ
1) การสรางรายไดจากการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มปี ระสิทธิภาพ
2) บริหารจัดการตนทุนจากการดําเนินงานอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม
3) การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินทรัพยที่มอี ยูดวยนวัตกรรม
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรับประเทศ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) การบูรณาการและตอยอดองคความรูเพือ่ พัฒนานวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรับประเทศ
2) การเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถใหคําปรึกษาดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
กลยุทธ
1) มุงเนนการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหสามารถสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาดานรถไฟฟาขนสงมวลชนจาก
องคความรูและความเชี่ยวชาญขององคกร
2) พัฒนาหนวยงานภายในใหสามารถประยุกตใช เผยแพรและใหคําปรึกษาดานนวัตกรรมทีเ่ กี่ยวของกับรถไฟฟาขนสง
มวลชนผานระบบดิจิทลั ทีม่ ีประสิทธิภาพ
ยุทธศาสตรที่ 4 : พัฒนาสูการเปนองคกรที่ยั่งยืนดวยนวัตกรรม
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1) เปนองคกรทีม่ ีประสิทธิภาพสูงดวยการพัฒนากระบวนการ วัฒนธรรม และบุคลากรที่มสี มรรถนะใน
ดานนวัตกรรม
กลยุทธ
1) การดําเนินงานตามกระบวนการจัดการนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาอยางมีประสิทธิภาพ
2) การสรางวัฒนธรรมที่เอือ้ ตอการใชความคิดสรางสรรคพรอมทั้งการพัฒนาบุคลากรเพื่อใหมสี มรรถนะดานนวัตกรรม
อยางเปนรูปธรรม
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1.1.6 แผนแมบทยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาด ป 2564 - 2565
แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและตลาด ของ รฟม. เปนการวางแผนกําหนดกลยุทธการดําเนินงานดาน
ลูกคาและตลาดเพื่อตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแขงขัน ความตองการของ
ผูใชบริการ จัดทําผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่สาํ คัญ ประกอบดวย สารสนเทศจากลูกคา
ตลาด ผลิตภัณฑและบริการ ผนวกกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรการวิเคราะห
สภาพแวดลอมในการแขงขัน และแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคลองกับการดําเนินงานดานลูกคาและตลาด ของ รฟม.
ยุทธศาสตรที่ 1 : การพัฒนาระบบการเชื่อมตอการเดินทางและผลิตภัณฑบัตรโดยสารอยางบูรณาการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. เพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมตอและเพิ่มการใชบริการรถไฟฟามหานคร
2. มีผลิตภัณฑบัตรโดยสารทีเ่ หมาะสมกับรูปแบบการเดินทางของแตละกลุม เปาหมาย
กลยุทธ
1. พัฒนาพื้นที่และสิง่ อานวยความสะดวกในการเชื่อมตอการเดินทาง
2. สรางความรวมมือกับพันธมิตรในการสงเสริมการใชระบบขนสงตอเนือ่ ง
3. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑบัตรโดยสารทีเ่ พิ่มความสะดวกและจูงใจใหเกิดการใชบริการ
รถไฟฟาอยางตอเนื่อง
ยุทธศาสตรที่ 2 : การพัฒนาธุรกิจและบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีธุรกิจและบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง
2. เพิ่มชองทางการสรางรายได
กลยุทธ
1. พัฒนาธุรกิจตอเนื่องเพื่อใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด
2. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบริการเสริมที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง
3. สรางความรวมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาธุรกิจ สิ่งอานวยความสะดวกและบริการเสริมบริเวณสถานี
ยุทธศาสตรที่ 3 : การสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีสิทธิประโยชนและกิจกรรมสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา
2. มีการสงเสริมการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มจานวนผูใชบริการและกระจายรายไดสูชุมชน
กลยุทธ
1. จัดใหมสี ิทธิประโยชนและกิจกรรมสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา และสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางการตลาด
2. สรางความรวมมือกับพันธมิตรในการสงเสริมการทองเที่ยวรอบสถานีรถไฟฟา
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ยุทธศาสตรที่ 4 : การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผูใ ชบริการ
เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร
1. มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผูใชบริการ
กลยุทธ
1. พัฒนาและปรับปรุงชองทางการใหบริการแบบออนไลน
2. พัฒนากระบวนการบริหารความสัมพันธกบั ลูกคา
1.1.7 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. พ.ศ. 2564 – 2565
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของ รฟม. ตามวิสัยทัศน
และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศนดิจิทัลของ รฟม. การกําหนดกรอบนโยบายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ
รฟม. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 1 : บูรณาการการพัฒนาระบบรถไฟฟา ขนสงมวลชนที่มีมาตรฐานและรองรับการเชื่อมตอการเดินทาง
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับการใหบริการประชาชนและผูโดยสาร
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเชิงดิจทิ ัลสําหรับผูบ ริหารและพนักงาน
ยุทธศาสตรที่ 4 : ปรับเปลี่ยนสูการดําเนินงานแบบอัจฉริยะอยางครบวงจร
1.1.8 แผนวัฒนธรรมองคกร
การจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู ไดนําขอมูลที่สําคัญในการเชื่อมโยงกับแผนวัฒนธรรมองคกร
ปงบประมาณ 2563 ที่สงเสริมบุคลากรใน 4 ดาน ไดแก M : Mastery (ใฝเรียนรู) R : Respect (เคารพและ
ใหเกียรติ) T : Teamwork (การทํางานเปนทีม) A : Accountability (ความรับผิดชอบ) โดยเนนวัฒนธรรม
Mastery : M เปนผูมีความรู ความสามารถสูง พรอมเรียนรู มีความริเริ่มสรางสรรค มีความรูความเชี่ยวชาญ
เพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง มีรายละเอียดดังนี้
พรอมเรียนรู : หมั่นแสวงหาความรูใหม พรอมเรียนรูและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ
ได และสามารถนําความรูมาปรับปรุง พัฒนางาน และนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลกับองคกร มี
ความริเริ่มสรางสรรค เพื่อเพิ่มคุณคาในงาน สามารถปรับใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิผล มี
ความรูพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญเพื่อพัฒนางานอยางตอเนื่อง และสามารถวิเคราะห ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานและสามารถตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาได รวมถึงมีความสามารถในการถายทอดและแบงปน
ความรู ใหกับเพื่อนรวมงานได
การสงเสริมบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยมีการศึกษาและออกแบบกิจกรรม/
โครงการ เพื่อสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือของบุคลากรทั่ว
ทั้งองคกรและองคกรภายนอก รวมทั้งกระตุนบุคลากรใหกลาคิดกลาทํา และสรางสรรคสิ่งใหมอยางตอเนื่อง
โดยนําขอมูลมาใชในการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรูและเชื่อมโยงกับแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการ
วัฒนธรรมองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู
โดยการจัดกิจ กรรมตามแผนการดําเนินงานของโครงการสง เสริม วัฒ นธรรมองคก ร ป 2564 ที่
สอดคลองกับการจัดการความรู และนํามาใชสงเสริมและกระตุนในการสรางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมใน

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

การทํางาน ใหพนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือของบุคลากรทั่วทั้งองคกร รวมทั้งมีการ
กําหนดและสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ที่นําไปสูวัฒนธรรมแหงการเรียนรู และวัฒนธรรม
องคกร รฟม.

1.1.9 นโยบายดานการจัดการความรู
เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการความรูของ รฟม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล
ทั่ว ทั้ ง องค ก ร และบรรลุวิ สัย ทั ศน ภารกิ จ เป าประสงค ยุท ธศาสตร ข ององค ก ร จึ ง ได กํ าหนดนโยบาย
ดานการจัดการความรู ดังนี้
1. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติของบุคลากร ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชน
ของการจัดการความรูและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู
2. สรางวัฒ นธรรมการถ ายทอดและแลกเปลี่ยนเรี ยนรู มี การนํ าความรูที่ ได ไปประยุ ก ตใชในการ
ปฏิ บัติงาน อยางเปนรูปธรรม โดยมุ งหวัง ให บุค ลากรเกิ ดการพั ฒ นาความรู ทั ก ษะ มี ทัศ นคติ ที่ดี ตอ การ
ปฏิบัติงานและมีความคิดริเริ่ม เพื่อทําใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมขององคกร
3. สนับสนุนการจัดการความรูตามแนวทางกระบวนการจัดการความรูทเี่ ปนระบบ โดยการนํา
เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการสนับสนุน เพื่อใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงไดงาย
4. เสริม สร างองค ค วามรูในองค ก รและวิ ธีป ฏิ บั ติ ที่ เป น เลิ ศ ที่ มี ในองค ก รทั้ ง จากประสบการณ
และการพัฒนาองคความรู เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน
5. ผู บ ริ ห ารทุ ก ระดั บ มี ส วนร วม สนั บ สนุ น การดํ าเนิ น งานด านการจั ด การความรู ข ององค ก ร
รวมถึงเปนแบบอยางที่ดีในดานการจัดการความรูใหแกบุคลากร เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร

1.1.10 นโยบายดานการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรม

การรถไฟฟ าขนสง มวลชนแห ง ประเทศไทย (รฟม) ไดต ระหนัก ถึ ง ความสํ าคั ญ ของการจัด การ
นวัตกรรม และนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยขับเคลื่อนในการดําเนินงาน โดยสนับ สนุนสงเสริมใหเกิดการใช
ความคิดสรางสรรคและผลักดันใหนวัตกรมขาไปอยูในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอ
ยอดอันสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงน ชึ่งจะสราความไดเปรียบทางการแขงขันและพัฒนาองคกรได
อยางยั่งยืน
เพื่ อให ก ารจั ดการนวัตกรรมของ รฟม. เปนไปอยางมีป ระสิท ธิภาพ และบรรลุวัตถุป ระสงคตาม
วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค และยุทธศสตรขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายดานการสงเสริมการใชความคิด
สรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ดังนี้
1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมและสนับสนุนการใชความคิดสรางสรรคและผลักดันใหเกิดนวัตกรรม
ทั่วทั้งองคกร รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร รฟม.
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2. สงเสริม การใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับ สนุนทุกกระบวนการทํางานภายในองคก รเพื่อ
นําไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง
3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร รฟม ใหสามารถคิดคนและประยุกตใชนวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให
เกิดการพัฒนาองคความรู และสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค เพื่อสรางผลงานดานนวัตกรรม
4. พัฒ นาระบบการจั ดการนวั ตกรรมของ รฟม. ซึ่ง ไดแก โครงสรง หนวยงาน กระบวนการดาน
นวัตกรรม การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม
5. เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชความคิดสรางสรรค และการจัดการนวัตกรรม
มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจนเคิตเปนวัฒนธรมที่นําไปสูการเพิ่มมูลคาใหแกองคกร

1.1.11 กระบวนการที่สําคัญของ รฟม.
การจัดวางโครงสรางองคกรของ รฟม. ไดนํา นโยบายรัฐบาลและภาครัฐอื่นๆ หวงโซคุณคา (Value Chain)
ขององคกร ปริมาณภาระงาน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ฯลฯ มาจัดทําโครงสรางองคกร ทั้งนี้ เพื่อใหเกิด
ความเข า ใจที่ ต รงกั น ถึ ง สภาพธุ ร กิ แ ละกระวนการทํ างานของ รฟม. ซึ่ ง ห ว งโซ คุ ณ ค า ขององค ก ร ซึ่ ง
ประกอบดวยกระบวนการหลัก (primary process) 8 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน (support
process) 12 กระบวนการ รวม 20 กระบวนการ แสดงดังรูปขางลางนี้
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1.1.12 ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)
สคร. ไดพัฒนาระบบประเมินผล โดยพัฒนาตอยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิมที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจทีม่ ีความเหมาะสม เปนรูปธรรม และ
สมารถสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางแทจริง โดยไดพิจารณานําขอดี/จุดแข็ง ของ
ระบบปจจุบันที่มีมาใช ปรับปรุงขอดอยของระบบ ปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง เพิ่มเติมประเด็นของการจัดการ
สมั ยใหม และ Update ให เ ป น ป จ จุ บั น และจะนํ า มาใช ในการประเมิ น ผลรั ฐ วิ ส าหกิจ ในป 2563 โดยมี
วัตถุประสงค เพื่อสงเสริมใหรัฐวิสาหกิตอบสนองกับสภาพแวตลอมในการดําเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแขงขัน
ความตองการของผูใชบริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีติจิทัล เปนตน
รวมถึงนโยบายสําคัญ เชน ไทยแลนด 4.0 ที่ตองการขับเคลื่อนประเทศดวยความคิดสรางสรรคและนวัตกรรม
ดวยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีกรอบการประเมินผล แบงออกเปน 2 ดาน
ไดแก Key Performance Areas และ SE-AM

การวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ทั้งนี้
จากเกณฑ SE-AM ดานที่ 7 การจัดการความรูและนวัตกรรม ประกอบดวยหัวขอยอย จํานวน 6 หัวขอ ไดแก
1.การนําองคกร (8%)
2.การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (4%)
3.บุคลากร (8%)
4.กระบวนการจัดการความรู (8%)
5.กระบวนการปฏิบัติงาน (4%)
6.ผลลัพธของการจัดการความรู (8%)
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หากวิเคราะหเกณฑการประเมินดานการจัดการความรู ในมุมมอง 3 มิติ หรือ IPE Perspectives
สามารถจําแนกเปน 3 มิติ ไดแก
มิติที่ 1 บทบาทผูนํา/บุคลากร
1) KM Leadership : การนําการจัดการความรูมาใช เพื่อชวยใหองคกรบรรลุวสิ ัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธ
ขององคกร โตยผูบริหารกําหนตทิศทางและเปาหมายของการจัดการความรู สรางการมีสวนรวมของบุคลากร
และวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนือ่ ง
2) Planning & Resouces : การนํากลยุทธการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและบรรลุผล
สําเร็จ โดยจัดสรรทรัพยากรและใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผล
3) People : การทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการความรู และสรางสภาพแวดลอมการทํางาน รวมทั้ง
กระตุนและสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่นําไปสูวัฒนธรรมการเรียนรูโดยสรางแรงจูงใจและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานการจัดการความรู
มิติที่ 2 กระบวนการ
4) KM Process : กระบวนการจัดกาความรูท ี่เปนะบบ โดยใชประโยชนจากสารสนเทศ/ความรูจ ากผูม ีสวนได
สวนเสียและการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู
5) Operational Process : การนําการจัดกาความรูมาใชในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงนอ
ยางเปนระบบ รวมทัง้ การสรางความตระหนักผานการจัดการความรูถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการทีส่ ําคัญ
มิติที่ 3 ผลลัพธ
6) KM Results : ผลการดําเนินงานดานตงๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวของหรือเกิดจากการ
จัดการความรูที่องคกรดําเนินการ ซึง่ สะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโนมที่ตีขึ้นอยางตอเนื่อง
ของผลลัพธของการจัดการความรู และสามารถตอยอดหรือขยายผลไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมขององคกร
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Influence
perspective

Process
perspective
Effect
perspective

1.1.13 แผนการดําเนินงานการจัดทํากรอบเสนทาง (Roadmap) การพัฒนายกระดับการ
บริหารจัดการของ รฟม. ตามเกณฑการบริหารจัดการ Enablers ดานการจัดการความรู

รฟม. รวมกับที่ปรึกษาบริษัททริส คอรปอเรชั่น จํากัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในดานที่ 7.1 ดานการ
จัดการความรู โดยออกแบบแผนการดําเนินงานเพือ่ วิเคราะหชองวางในการปรับปรุงตามเกณฑการบริหาร
จัดการ Enablers จํานวน 10 แผน ดังนี้
แผนการดําเนินงาน
KM 1

แผนการวางแผนการจัดการความรูและจัดสรรทรัพยากร

KM 2

แผนการกําหนดบทบาทของผูบ ริการในการจัดการความรู

KM 3

แผนการทบทวนกระบวนการจัดการความรู

KM 4

แผนพัฒนาทีมงานการจัดการความรู

KM 5

แผนการกําหนดแนวทาง/วิธีการสอบทาน การดําเนินงาน
ของกระบวนการที่สําคัญดาน KM ( KM Audit)
แผนการถายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรูจากกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก

KM 6

2563

ปที่ดําเนินงาน
2564 2565 2566

2567
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แผนการดําเนินงาน
KM 7
KM 8

แผนการสรางตระหนัก ความเขาใจการมีสวนรวม และการสราง
แรงจูงใจดานการจัดการความรู
แผนสงเสริมวัมนธรรมและสภาพแวดลอมในการทํางาน

KM 9

แผนการปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน

2563

ปที่ดําเนินงาน
2564 2565 2566

2567

KM 10 แผนการสรางความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน

1.2 การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor Analysis)
1.2.1 นโยบายประเทศไทย 4.0
เปนการปรับเปลี่ยนโครงสรางเศรษฐกิจเพื่อเสริมสรางศักยภาพและสรางโอกาสสูการขับเคลื่อน
เศรษฐกิจไทยดวยนวัตกรรม (Value-Based Economy) พรอมทั้งยกระดับประเทศไทย ใหหลุดพนจากการที่
มีรายไดปานกลาง ความเหลื่อมล้ํา และความไมสมดุล โดยขับเคลื่อนผานกลไกที่เกี่ยวของกับ รฟม. จํานวน
ทั้งหมด 3 ดาน ไดแก

1.2.2 ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580
- ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ไดกําหนดวิสัยทัศนในชวงป พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580
ไดกําหนดวิสัยทัศน คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ รฟม. ไดแก (1) ดานความมั่นคง
(2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย
(4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ
โดยยุท ธศาสตรที่เกี่ยวกับ การจัดการความรูในยุท ธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดังนี้
- ยุ ท ธศาสตร ช าติ ด านการสรา งความสมารถในการแข ง ขั น มุ ง เน น การพั ฒ นาผู ป ระกอบการที่ มี
ความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการการจัดการ
และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและ
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พัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจในยุคใหมที่มีการแขงขันสูงรวมทั้งทักษะใน
การวิเคราะหและใชประโยชนจกขมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได
- ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะแรงานอยางตอเนื่องสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มี
คุณคาเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคมุงเนนการพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตําแหนของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัล
แพลตฟอรม

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)
มุงเตรียมความพรอม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว
มีความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือไดวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที่
12 เปนกลไกสําคัญที่สุด ที่ถายทอดยุทธศาสตรชาติ 20 ป สูการปฏิบัติ โดยไดยึดคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายอนาคตของประเทศในป 2579 ภายใตวิสัยทัศนตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป
ประกอบดวย 10 ยุท ธศาสตร โดยได กํ าหนดกรอบการพัฒ นาคนไวเปนสวนหนึ่ง ในยุท ธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เพื่อเตรียมความพรอมในทุกชวงวัย มุงมั่นพัฒนาคนในทุกมิติ ในการ
วางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต
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1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)
โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร ที่สงเสริมซึ่งกัน
และกันมีการกําหนดเปาหมายเพื่อใหสมารถติดตามและประเมินความกาวหนไดอยางชัดเจน และมีแผนงาน
เพื่อ ดําเนินการตามยุ ท ธศาสตร ดั งนี้ ยุท ธศาสตรที่ 1 พั ฒ นาครงสรางพื้นฐานติจิทัล ประสิท ธิภาพสูง ให
ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคม
คุณ ภาพดวยเทคโนโลยืดิจิทัล ยุท ธศาสตที่ 4 ปรับ เปลี่ยนภาครัฐ สูก ารเปนรัฐบาลติจิทัล ยุทธศาสตรที่ 5
พัฒ นากําลังคนใหพ ร อมเข าสูยุคเศรษฐกิ และสังคมดิจิทัล และยุท ธศาสตที่ 6 สรางความเชื่อ มั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ดังนี้
ยุทธศาสตร 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล
การพัฒนาเศรษฐกิของประเทศดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการ
ผลิตสินคและบริการ พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหมในระยะยาว
ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล
การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล
อยาชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทัษะ ดนทดโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน
ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตร และทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถและความ
เชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล มุงเนนการพัฒนากําลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ขึ้นมารองรับการ
ทํางานในะบบศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนทั้งกลุมคนทํางานที่จะเปนกําลังสําคัญในการสรางผลิตภาพการผลิต
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุมคนที่เปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล
การกําหนดมาตรการการเฝระวังและรับ มือ ภัยคุกคามไซเบอรที่เหมาะสมและสอดคลองตาม
มาตรฐานสกล โดยเฉพาะการปกปองโครงสรางพื้นฐานที่มคี วามจําเปนอยางยิ่งยวด (Critical Infrastructure)
เชน โครงสรางพื้นฐานทางไฟฟา โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอตอ
การคาและการลงทุน การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลภัยคุกคามไซเบอร พรอมกําหนดหนวยงานรับแจง
เหตุ และสรางกลไกรบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดที่มีผล
ตอระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งนี้ การสงเสริมใหเกิดความตระหนักและรูเทาทันภัยคุกคามทางไซ
เบอรเปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการอยางตอเนื่อง
1.2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579
การจัดทําแผนแมบ ทการจัดการความรู ไดนํากรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการพัฒ นาระบบ
คมนาคมของไทย ระยะ 20 ป มาเปนปจ จัยนําเขาในการวิเคราะหสวนที่เกี่ยวขอ งการจัดการความรูของ
องคก ร โดยมุ ง เน นในยุ ท ธศาสตร ที่ 4 การพัฒ นาบุคลากร และ ยุท ธศาสตรที่ 5 การนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรเกิดการเรียนรูและสรางนวัตกรรม
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1.2.6 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565
มุงเนนใหรัฐวิสาหกิจ มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาตรชาติใหชัดเจนมากขึ้น สามารถเรงการ
ลงทุนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศสามารถสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความยัง่ ยืนในระยะ
กลาง และระยะยาว เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand 4.0 และแผน
DE รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลที่โปรงใส นอกจากนี้ยังกําหนดใหรัฐวิสาหกิจมีการจัดทํา
สมรรถนะและความรูทจี่ ําเปน (Skill Matrix) สําหรับคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดที่สอดคลองกับบทบาท
และภารกิจเพือ่ ใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูเ ปาหมายตามยุทธศาตรโดยมีความสอดคลองกับมิติการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกิจที่เกี่ยวของกับการพัฒนาองคกร ไดแก ดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยพัฒนาและดาน
ธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ
1.2.7 มาตรฐาน ISO9001:2015
สาระสําคัญของมาตรฐาน ISO9001:2015
ISO 9001 เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญเพื่อความเปนเลิศทางดาน
คุณภาพและความมี ป ระสิ ท ธิ ภาพของการดํ าเนิน งานภายในองคก ร ISO 9001 จึง เปนระบบบริห ารงาน
คุณภาพตามมาตฐานสากล แนวคิดสําคัญ ของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริห ารงานเพื่อการประกัน
คุณภาพวาองค ก รสามารถส ม อบผลิ ตภั ณ ฑ และบริก ารไดเปนไปตาขอ กําหนดของลูก คา กฎหมาย และ
ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเปนระบบที่ทําใหเชื่อมั่นไดวกระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถ
ตรวจสอบไดโดยผานระบบที่ระบุข้ันตอนและวิธีการทํางนเพื่อใหมั่นใจไดวบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความ
รับผิดชอบและขั้นตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงน โดยตองมีการฝกอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงานมี
การจดบันทึกขอมูลรวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบหรือไมและมีการแกไข
ขอบกพรองรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันการเกิดซ้ํา
มาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีการปรับ เปลี่ยนจากมาตรฐานฉบับเดิม ISO 9001 : 2008 โดย
พิจารณาในมุมมองที่กวางขึ้นและในระดับที่สูงขึ้นครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และ
ระดับกลยุทธ (Strategic Level) โดยเนนบทบาทของผูบริหารระดับสูงที่จะตองใหความสําคัญกับการกําหนด
บริบทองคกรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับจุดประสงคและทิศทางกลยุทธขององคกรและการขี้บงและ
หาความตองการความคาดหวังของลูกคา และผูมีสวนไดเสียที่เกีย่ วของ นอกจากนี้ยังใหความสําคัญกับแนวคิด
เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุถึงประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพ โดยกําหนดใหมีการบง
และจัดการความเสี่ยงและโอกาส เพื่อชวยใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคและปองกันการเกิดผลกระทบในดานลบ
ขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีขอบเขตในการตองการแสดงถึง
ความสามารถอย างส ม่ํ าเสมอที่ จ ะเตรี ยมผลิตภั ณฑ และบริก ารใหส อดคลอ งกับ ความตอ งการลูก คาและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวขอ งและขอกฎหมาย และมุงมั่นที่จะยกระดับ ความพึงพอใจลูก คา มาตรฐานนี้ กลาวถึง
ขอบขาย บทนิยม และขอกําหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังนี้
ขอ 4 บริบทองคกร
- มีค วามเข าใจในองคก รและบริบ ทขององคก ร โดยพิ จ ารณาปจ จั ยภายนอกและภายในที่ เกี่ย วขอ งกั บ
จุดประสงคขององคกร และมีผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการบรรลุผลลัพธตามที่คาดหวังไว
- เขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย
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- กําหนดขอบเขตของการนําระบบบริหารงานคุณภาพไปประยุกตใช โดยตองพิจารณาถึงองคกร บริบทองคกร
และความตองการของผูมีสวนไดเสีย
- กําหนดกระบวนการที่จําเปนและความสัม พันธของแตละกระบวนการภายใตขอบเขตระบบบริห ารงาน
คุณภาพ
ขอ 5 ความเปนผูนํา
- ผูบริหารตองแสดบทบากภาวะผูนําและความมุงมั่นในการนําระบบบริหารงานคุณภาพไปใชในองคกร มีการ
กําหนดนโยบาย บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ในองคกรและมีการสื่อสารไปยังผูเกี่ยวของ
ขอ 6 การวางแผน
- การวางแผนระบบบหารงานคุณภาพ ตองพิจรณาถึงประเด็นหลักที่ไดจากการกําหนดบริบทองคกร และ
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย และชี้บงความเสี่ยงและโอกาสที่จําเปนตองจัดการ เพื่อใหระบบบริหารงาน
คุณภาพบรรลุผลลัพธที่มุงหวัง ปองกันหรือลดผลกระทบที่ไมตองการ และใหมีการปรับปรุงอยางตอเนื่อง
-กําหนดและสื่อสารวัตถุประสงคและแผนงานไปยังหนวยงานตางๆ ในองคกร
- การวางแผนการเปลี่ยนแปลง
ขอ 7 การสนับสนุน
- องคกรตองจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปน
- องคกรตองกําหนดความรูความสมารถของบุคลากรที่รับผิดชอบ และจัดใหมีการพัฒ นาทักษะและความรู
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินงาน
- การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงคคุณภาพ การมีสวนรวมบทบาทหนาที่
และสิ่งที่สงผลกระทบตอระบบ
- การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร
- การจัดการเอกสารสารสนเทศตามขอกําหนด การควบคุม และจัดทําเอกสารสารสนเทศใหทันสมัย
ขอ 8 การดําเนินการ
- องคกรตองมีกรวางแผนและควบคุกระบวนการทีจ่ ําเปนภายใตระบบบริหารงานคุณภาพเพื่อใหสอดคลอง
ตามขอกําหนดของการจัดทําเปนผลิตภัณฑและบริการ
- การระบุ และทบทวนขอกําหนดดานผลิตภัณฑและบริการ
- การออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑและบริการ
- การควบคุมผูสมอบภายนอก ครอบคลุมผูส มอบสินคา บริการ กิจกรรม/กระบวนการที่วาจางภายนอก
ดําเนินการแทน
- การทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑและบริการ
- การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ
- การควบคุมผลิตภัณฑและบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด
ขอ 9 การประเมื่นสมรรถนะ
- การเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมิน เพื่อใหมั่นใจถึงความถูกตองของผลลัพธ
- การตรวจประเมื่นภายใน
- การทบทวนของฝายบริหาร
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ขอ 10 การปรับปรุง
- องคกรตองปฏิบัติการแกไขเมื่อเกิดความไมเปนไปตามขอกําหนด
- การปรับปรุงอยางตอเนื่อง เพื่อรักษาระบบบริหารงานคุณภาพที่เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสิทธิผล
ซึ่งมีประเด็นทีเ่ กี่ยวของกับการจัดการความรู ไดแก
7.1.6 ความรูขององคกร
องคกรตองพิจารณากําหนด ความรูที่จําเปนสําหรับการดําเนินกระบวนการและเพื่อใหบรรลุถึง
ขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ ความรูเ หลานี้ตองไดรบั การจัดเก็บและมีครบถวนตามขอบเขตอยาง
เพียงพอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม องคกรจะตองทบทวนความรูในปจจุบัน และ
พิจารณาวิธีการทําใหไดมา หรือเขาถึงความรูส วนเพิม่ เติมและใหมีความทันสมัย
หมายเหตุ 1 ความรูขององคกรคือความรูเ ฉพาะขององคกร ไดมาจากประสบการณเปนขอมูลที่นํามาใชและ
เผยแพรเพือ่ ใหบรรลุตามวัตถุประสงค
หมายเหตุ 2 ความรูองคกรอยูบนพื้นฐานของ
a) แหลงภายในองคกร (เชน ทรัพยสินทางปญญา, การเรียนรูจากประสบการณ, การเรียนรูจ ากขอผิดพลาด
และความสําเร็จจากโครงการ, การรวบรวมและการแลกเปลีย่ นความรูที่ไมอยูในตําราและประสบการณ,
ผลจากการพัฒนากระบวนการ, ผลิตภัณฑและบริการ)
b) แหลงภายนอกองคกร (เชน มาตรฐาน, ศูนยการเรียนรู, การสัมมนา, การไดมาจากลูกคาหรือผูรบั จางชวง)
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2

การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํากลยุทธการจัดการความรู
และแผนแมบทการจัดการความรู 2562 - 2567

2.1 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค ของการจัดการความรู (KM SWOT)

แผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2564) ไดดําเนินการ
รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่สําคัญที่สอดคลองกับการบริหารจัดการความรูขององคกร ไดแก
1) การวิเคราะหและทบทวน SWOT ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความเปรียบเชิงยุทธศาสตร ของ
แผนวิสาหกิจ ประจําป 2564 – 2565 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564
2) การวิเคราะหสภาพปจจุบันดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โดยใช SWOT Analysis
3) แผนยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ป 2563 -2565) ฉบับปรับปรุงประจําป 2564
4) แผนแมบทนวัตกรรม รฟม. ป 2564 – 2570
5) แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาด ป 2564 - 2565
6) แผนปฏิบตั ิการดิจิทลั ของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 - 2565
7) แผนวัฒนธรรมองคกร ประจําป 2564
8) ผลประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การวิเคราะหชองวาง : Gap Analysis)
ดาน Core Business Enablers หัวขอการจัดการความรูและนวัตกรรม ป 2562
ดานที่ 7.1 การจัดการความรู และ ดานที่ 7.2 (4) การจัดการความรูสูนวัตกรรมการทบทวน/ปรับปรุง
แผนแมบทการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2562 – 2567 ฉบับ ปรับปรุงปงบประมาณ 2564
ไดมีการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยครั้งที่ 1/2563
วันพุ ธที่ 2 ธัน วาคม 2563 และจากการบรรยายใหความรูห ลัก สูตรการบริห ารจัดการองคก รยุคใหม
มีการทํากิจกรรม Workshop ดานที่ 7.1 การจัดการความรู โดยที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอรปอเรชั่น จํากัด
ครั้งที่ 1 วันที่ 15 กรกฎาคม 2563 ครั้งที่ 2 วันที่ 22 สิงหาคม 2563 และครั้งที่ 3 วันที่ 11 กันยายน 2563
เพื่อวิเคราะหขอมูล และสํารวจวิเคราะหจุดแข็ง จุดออน โอกาส และอุปสรรค โดยเนนสวนการจัดการ
ความรู โดยใช เครื่ อ งมื อ SWOT Analysis และ TOWS MATRIX เพื่ อ นํ าขอ มูล ที่ ได จ ากการวิเ คราะห
มาเป น แนวทางในการกํา หนดประเด็ น ยุท ธศาสตร และกลยุท ธก ารจั ด การความรู ในการจั ดทํ าแผน
การจัดการความรูขององคกร โดยสรุปในแตละประเด็น ดังนี้
จุดแข็ง (Strength : S)
S1
รฟม. มีบุคลากรทีม่ ีความรู และความสามารถตามมาตรฐานที่องคกรกําหนด
S2
ผูบ ริหารระดับสูงมีนโนบายดานการจัดการความรูแกบุคลากร
S3
บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงและมีบุคลากรรุน ใหมที่มีความรูความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี
สมัยใหม
S4
บุคลากรมีประสบการณในการกํากับดูแลงานกอสรางโครงการรถไฟฟาขนาดใหญ
S5
มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร (MRTA Culture) เพื่อเปนกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค
S6
คานิยมขององคกรมีการกําหนดพฤติกรรมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู
S7
องคกรมีการเชื่อมโยงการจัดการความรูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
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S8
S9

องคกรมีการกําหนดองคความรูหลักขององคกรและมีการรวบรวมองคความรูที่สําคัญ
องคกรมีการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรู ซึ่งมีตัวแทนจากฝาย/สํานัก และสวนงาน
ดานการจัดการความรูที่ชัดเจน
จุดออน (Weakness : W)
W1
กระบวนการจัดการความรู (KM) ยังไมถูกนําไปใชอยางเปนระบบและไมเปนแนวทางเดียวกันทั่ว
ทั้งองคกร
W2
บุคลากรบางสวนมีการรับรูวัฒนธรรมองคกรแตยังไมประพฤติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม
W3
ขาดการกําหนดบทบาทผู บ ริห ารในการเป น แบบอยางที่ ดี ให แ กบุ ค ลากร ที่ แสดงให เห็ น ถึ ง
การนําการจัดการความรูมาใชประโยชนแตละสายงาน
W4
กระบวนการถายทอดองคความรูจากผูรับสัมปทานและคูคายังขาดในสวนการนําเครื่องมือการ
จัดการความรูไปประยุกตใช
W5
การสรางแรงจูงใจและการยกยองชมเชยดานการจัดการความรูยังไมเปนระบบ
W6
ขาดการติดตามผลลัพธจากการดําเนินงาน KM (KM Results)
W7
ยังไมมีการสรางความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน
W8
ยังไมมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการความรูเพื่อใหมี
ความรูและความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานการจัดการความรูขององคกร
โอกาส (Opportunity : O)
O1
นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสริมสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย
O2
รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบราง เพื่อใหเปนระบบขนสงหลักของประเทศ
O3
ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ
นวัตกรรม
อุปสรรค (Theat: T)
T1
นโยบายรัฐบาลที่ใหเอกชนรับสัมปทานและจางเอกชนเดินรถไฟฟา ทําใหบุคลากรขาดโอกาสใน
การเรียนรูเ ทคโนโลยีดานรถไฟฟาดวยตนเอง
T2
เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
T3
การแพรร ะบาดของโรคติ ดต อ อุบั ติใหม เชน Covid-19 ทําให ก ารดําเนิน งานดานการจัดการ
ความรูเกิดความลาชา

2.2 การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (TOWS Matrix )

การกํ า หนดประเด็ น ยุ ท ธศาสตร ด า นการบริ ห ารจั ด การความรู ป ง บประมาณ 2562 - 2567
(ฉบับ ปรับ ปรุ ง ป ง บประมาณ 2564) รฟม. ได นําขอ มูล จากการวิเคราะห SWOT Analysis มาวิเคราะห
ความสัมพันธระหวาง จุดแข็งกับโอกาส (SO) จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดออนกับโอกาส (WO) และจุดออน
กับ อุป สรรค (WT) กํ าหนดในตาราง TOWS Matrix นํ ามากํ าหนดความสั ม พั น ธซึ่ง ผลของการวิเคราะห
ความสัมพันธในขอมูลแตละคู เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรทาํ ให รฟม. สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร
ดานการจัดการความรูที่สอดคลองและสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตรของ รฟม. และไดจัดลําดับความสําคัญ
ของประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้
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ตารางการวิเคราะห ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (TOWS Matrix )
โอกาส (O)

O1 นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนา

ภายนอก
ภายใน

อุปสรรค (T)

T 1 นโยบายรัฐบาลที่ใหเอกชนรับสัมปทาน
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 สนับสนุน และจางเอกชนเดินรถไฟฟา ทําใหบุคลากร
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
ขาดโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีดาน
มนุษย
O2 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง รถไฟฟาดวยตนเอง
พื้นฐานระบบราง เพื่อใหเปนระบบขนสง T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทํา
ใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเนื่อง
หลักของประเทศ
O3 ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน T3 การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม
รัฐวิสาหกิจสนับสนุนการดําเนินงานดานการ เชน Covid-19 ทําใหการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูและนวัตกรรม
จัดการความรูเกิดความลาชา

S1 รฟม. มีบุคลากรที่มีความรู และ
กลยุทธเชิงรุก (SO
ความสามารถตามมาตรฐานที่
Strategy)
องคกรกําหนด
S2 ผูบริหารระดับสูงมีนโนบายดาน
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการ
การจัดการความรูแกบุคลากร
เรียนรูส มัยใหมตอบสนองตอความ
S3 บุคลากรมีระดับการศึกษาสูง
และมีบุคลากรรุนใหมที่มีความรู
ตองการของบุคลากรในองคกร
ความสามารถในการเขาถึง
(S1 S3 / O1 O2 O3)
เทคโนโลยีสมัยใหม
2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน
S4 บุคลากรมีประสบการณในการ
ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ
กํากับดูแลงานกอสรางโครงการ
(S1 S2 S6 S7 S8 / O1 O2 O3)
รถไฟฟาขนาดใหญ
S5 มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร 3. สงเสริมการจัดการความรูส ูการปฏิบัติ
(MRTA Culture) เพื่อเปนกรอบ
(S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 / O1
พฤติกรรมที่พึงประสงค
O2 O3)
S6 คานิยมขององคกรมีการกําหนด
พฤติกรรมสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรู
S7 องคกรมีการเชื่อมโยงการจัดการ
คามรูกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
S8 องคกรมีการกําหนดองคความรู
หลักขององคกรและมีการรวบรวม
องคความรูที่สําคัญ
S9 องคกรมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการจัดการความรู ซึ่งมีตัวแทน
จากฝาย/สํานัก และสวนงานดาน
การจัดการความรูที่ชัดเจน

กลยุทธเชิงปองกัน (ST
Strategy)

1. เตรียมความพรอมด3านการเรียนรู
สรางวัฒนธรรมการเรียนรูนําไปสูองคกรแหง
การเรียนรู
(S1 S2 S5 S6 S7 S8 / T1 T2 T3)
2. สนับสนุนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู
(S1 S4 S5 S6 S7 S8 S9 / T1 T2 T3)
3. กระตุน และสรางความตระหนัก ความเขาใจ
การมีสวนรวม การสรางแรงจูงใจดานการ
จัดการความรู
(S2 S3 S5 S6 S7 / T1 T2 T3)
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จุดออน (W)

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy)

กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy)

W1 กระบวนการจัดการความรู
(KM) ยังไมถูกนําไปใชอยางเปน
ระบบและไมเปนแนวทางเดียวกัน
ทั่วทั้งองคกร
W2 บุคลากรบางสวนมีการรับรู
วัฒนธรรมองคกรแตยังไมประพฤติ
อยางชัดเจนเปนรูปธรรม
W3 ขาดการกําหนดบทบาท
ผูบริหารในการเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกบุคลากร ที่แสดงใหเห็นถึงการ
นําการจัดการความรูมาใชประโยชน
แตละสายงาน
W4 กระบวนการถายทอดองค
ความรูจากผูรับสัมปทานและคูคายัง
ขาดในสวนการนําเครือ่ งมือการ
จัดการความรูไปประยุกตใช
W5 การสรางแรงจูงใจและการยก
ยองชมเชยดานการจัดการความรูยัง
ไมเปนระบบ
W6 ขาดการติดตามผลลัพธจากการ
ดําเนินงาน KM (KM Results)
W7 ยังไมมีการสรางความตระหนัก
เรื่องความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน
W8 ยังไมมีการกําหนดแนวทางที่
ชัดเจนในการคัดเลือกและพัฒนา
ทีมงานการจัดการความรูเพื่อใหมี
ความรูและความสามารถเพียงพอใน
การดําเนินงานการจัดการความรู
ขององคกร

1. ยกระดับระบบและมาตรการในการรองรั บ
การจัดการความรู
(W1 W2 W3 W4 W5 W6 W7 /
O1 O4)
2. สนั บสนุ นการจั ดทํ าองค ความรูที่ สํ าคั ญ
ขององคกร
(W1 W 2 W7 / O1 O2 O3)
3. พั ฒนาศั กยภาพบุ คลากรให มี ความ
เชี่ ยวชาญในการดํ าเนิ นงานตามภารกิ จ
องคกร และผลักดันศักยภาพของบุคลากร
ใหมีความพรอมตอการขับเคลื่อนองคกร
(W1 W4 W6 W7 / O1 O2 O3)

1.พัฒนาองคความรูที่ไดจัดเก็บเพื่อสงตอ
ความรูและนําไปใชในการปฏิบัติงาน
(W1 W7 / T1 T2 T3)
2.การสรางความรวมมือระหวางเอกชนผูรับ
สัมปทานในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง
นวัตกรรม
(W1 W6 W7 / T1 T2 T3 )
3.พัฒนาการสรางความตระหนักเรื่อง
ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช
ความรูเปนฐาน
(W1 W5 W7 / T1 T2 T3)
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2.3 วิสัยทัศนการจัดการความรู (KM Vision)

2.4 พันธกิจ

1. ดานการรวบรวมองคความรูหลักขององคกรอยางเปนระบบ
2. สรางพฤติก รรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขายในการเรียนรูสูบุคลากรทั้ง
ภายในและภายนอก
3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูและการเรียนรูภายในและภายนอกองคกร
4. เสริมสรางและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคในการปรับปรุงกระบวนงานและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม
ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ

2.5 ยุทธศาสตร ( Strategy)

ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู ของ รฟม. ป 2562 – 2567 ไดมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ
วิสัยทัศน นโยบายการดําเนินงาน ทิ ศทางการดําเนินงาน การวิเคราะห SWOT Analysis และโอกาสใน
การปรับปรุงของโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for improvements: OFIs) โดยเนน
การจัดการความรูแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก
1) ดานบุคลากร (People)
2) ดานกระบวนการ (Process)
3) ดานเทคโนโลยี (Technology)
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โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร คือ MRTA Strategy ดังนี้
PEOPLE

PROCESS

TECHNOLOGY

M

R

TA

M : Mastery
(ใฝเรียนรู)

R : Review Process
(ทบทวนปรับปรุง
กระบวนการ)

TA : Technology Access
(การเขาถึงเทคโนโลยี)

ยุทธศาสตรที่ 1
ยุทธศาสตรที่ 2
ยุทธศาสตรที่ 3
การยกระดับระบบบริหารจัดการความรู การยกระดั บกระบวนการ การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดิจทิ ลั
และการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ทํางานดานการจัดการความรู
เปาประสงค
- บุคลากร รฟม. มีความเขาใจดานการ
จัดการความรู
- บุ ค ลากร รฟม. มี ก ารถ า ยทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วทั้งองคกร

เปาประสงค
- มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
ทํ างานหลั ก (Primary Process)
และกระบวนการสนั บ สนุ น
(Support Process) โดยใชการ
จัดการความรูเปนเครื่อ งมือใน
การสรางมูลคาเพิม่ ใหกบั องคกร
- สนับสนุนยุทธศาสตรองคกรที่
เกี่ยวของใหบรรลุผลสําเร็จ

เปาประสงค
- รฟม. มีการใชเทคโนโลยีดจิ ิทลั ในการ
ทําใหการจัดการความรูมปี ระสิทธิภาพ
เพิ่มขึ้น

กลยุทธ
M1 ปรับบทบาทใหผูบริหารเปนแบบอยาง
ที่ ดี (Role Model) ผ านการขั บ เคลื่ อ น
คานิ ยมวัฒนธรรมองคกร และการมี สวน
รวมการจัดการความรู รวมถึงการพั ฒนา
(Skill) และแนวความคิ ด (Mindset) ที่
เกี่ ยวของกับการจัดการความรู การสราง
บรรยากาศใหเกิดการเรียนรูใหแกผูบริหาร
M2 ทบทวนบทบาทโครงสรางคณะทํางาน
การจั ด การความรู เ พิ่ ม ศั ก ยภาพของ
หน วยงานที่ รับ ผิ ดชอบ/ที ม ขับ เคลื่ อ น
การจัดการความรู
M3 สรางใหบุคลากรมีความรู ตระหนัก
ถึงความสําคัญดานการจัดการความรู

กลยุทธ
R1 ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนโดยการใชการจัดการ
ความรูเปนกลไกหนึ่งในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน
R2 ยกระดับองคความรูแ ละแบงปน
ความรู เพื่อสรางแนวปฎิบัติที่ดี
R3 ยกระดับการปฏิบัติงานและ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงโดยใช
ความรูเปนฐาน
R4 สร า งประโยชน ที่ เกิ ด จาก
การจัดการความรูกับผูมีสวนได
ส วนเสี ยในการสร างมู ลค าเพิ่ ม
ใหแกองคกร

กลยุทธ
TA1 ยกระดั บการเรี ย นรู ผ านร ะ บ บ
เทคโนโลยีส ารสนเทศเพื่อใหบุคลากร
พรอมรับการเรียนรูและสามารถเขาถึง
ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา
TA2 พั ฒ นาโปรแกรมสื่ อ การเรีย นรู
(KM e – Learning)
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2.6 แผนที่ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู (KM Strategy map)
Corporate
Goal

SO1

พัฒนาและบูรณาการระบบ
ขนสงมวลชน

Financail

SO2

บริหารการเงินและสรางรายได
จากธุรกิจตอเนื่อง

พัฒนารูปแบบการใหบริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง

พัฒนาศูนยกลางความรูดาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน
ระดับประเทศและเตรียมความ
พรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน

SO5

พัฒนาสูการเปนองคกรที่มี
ประสิทธิภาพสูง

R 4.1 : แผนการถายทอด แลกเปลีย่ น
สารสนเทศ/ความรู และสรางมูลคาเพิม่
จากการจัดการความรูจ ากกลุมผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก

Internal
Customer

TA1.1 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการ
ความรู (KMS)

R 1.1 แผนการทบทวน
กระบวนการจัดการความรู

Internal
Process

L&G

SO4

SO3

R 1.2 แผนการกําหนดแนวทาง/
วิธีการสอบทาน การดําเนินงาน
ของกระบวนการที่สําคัญดาน
KM ( KM Audit)

M 1.1 : แผนการกําหนด
บทบาทของผูบริหารในการ
จัดการความรู

M 2.1 : แผนพัฒนาทีมงาน
การจัดการความรู

R 2.2 แผนการรวบรวมจัดเก็บความรูที่
จําเปนตอทิศทางการดําเนินงานของ รฟม.
และความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชความรูเปนฐาน

M 3.1 : แผนการสรางตระหนัก
ความเขาใจการมีสวนรวม และ
การสรางแรงจูงใจดานการจัดการ
ความรู

R3.1 แผนการปฏิบัติงานและตระหนัก
เรื่องความเสีย่ งโดยใชความรูเ ปนฐาน

M 3.2 : แผนสงเสริมวัฒนธรรม
และสภาพแวดลอมการทํางาน

TA 2.1 : แผนการพัฒนา
โปรแกรมสื่อการเรียนรู
(KM E – Learning)
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แผนการดําเนินงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและกลยุทธดานการจัดการความรู 11 แผนงาน
M 1.1 : แผนการกําหนดบทบาทของผูบริหารในการจัดการความรู
M 2.1 : แผนพัฒนาทีมงานการจัดการความรู
M 3.1 : แผนการสรางความตระหนัก ความเขาใจการมีสวนรวม และการสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู
M 3.2 : แผนสงเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมการทํางาน
R 1.1 : แผนการทบทวนกระบวนการจัดการความรู
R 1.2 : แผนการกําหนดแนวทาง/วิธีการสอบทาน การดําเนินงานของกระบวนการทีส่ ําคัญดานการจัดการความรู (KM Audit)
R 2.2 : แผนการรวบรวมจัดเก็บความรูท ี่จําเปนตอทิศทางการดําเนินงานของ รฟม.
R 3.1 : แผนการปฏิบัติงานและตระหนักเรื่องความเสี่ยงโดยใชความรูเปนฐาน
R 4.1 : แผนการถายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู และสรางมูลคาเพิ่มจากการจัดการความรูจ ากกลุม ผูม ีสวนไดสวนเสียภายนอก
TA 1.1 : แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการความรู (KMS)
TA 2.1 : แผนการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (KM E – Learning)

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564
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KM Roadmap และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูของ รฟม.
3.1 ทิศทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 – 2567 (KM Operational Framework )

1) ระยะสั้น 1 ป (ป 2563 : ยกระดับการบริหารจัดการความรู)
- ทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ/คณะทํางาน ตลอดทั้งบทบาทหนาที่คณะกรรมการ/คณะทํางาน
การจัดการความรู
- ปรับเปลี่ยนการจัดทําแผนทีอ่ งคความรู (KM Mapping) สือ่ สารการจัดทําแผนทีอ่ งคความรู
เพื่อทําใหบุคลากรมีความเขาใจ และตระหนักเห็นความสําคัญในการจัดทําองคความรู
- สงเสริมวัฒนธรรม Mastery : M ใหบุคลากรมีพฤติกรรมทีพ่ ึงประสงคเพือ่
สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางยัง่ ยืน
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2) ระยะกลาง 3 ป
(ระหวางป 2563 – 2565 : ยกระดับระบบและมาตรการในการรองรับการจัดการความรู)
- ยกระดับ การเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีส ารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรพรอ มรับการเรียนรูและ
สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา
- ปรั บ บทบาทให ผู บ ริห ารเป น ต นแบบ (Role Model) ผานวัฒ นธรรมองค ก ร (M : Mastery)
และมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรู เพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร
- กําหนดแนวทางการคัดเลือก กําหนดหนาที่ และแนวทางการพัฒ นาทีมงานการจัดการความรู
(KM Facilitator) ที่เกี่ยวของกับการขับเคลือ่ นดานการจัดการความรู ของทุกสวนงาน ฝาย/สํานัก

3) ระยะยาว 5 ป
(ระหวางป 2563 – 2567 : สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูโดยเชื่อมโยงผลลัพธการจัดการความรู
สูนวัตกรรม)
- มุงเนนการนํากระบวนการในการจัดการความรูที่เปน Best Practice ไปใชเปนเครื่องมือชวยให
องคกรบรรลุ วิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร
- ใชก ระบวนการในการจัดการความรูกับ ผูมีสวนไดสวนเสีย หรือคูคาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู
นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนมาสรางคุณคาตอยอดความรูสูนวัตกรรม
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3.2 เปาหมายการดําเนินงาน
1) เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น 1 ป
- มีการแตงตั้งคณะทํางานดานการจัดการความรู ซึ่งมีตัวแทนของสายงาน/หนวยงาน
พรอมความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อขับ เคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู การทํางานขามสายงาน และการทํางานรวมกันทั่วทั้งองคกร
- มีความสําเร็จในการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูที่สอดคลองกับองคความรูหลักของ
องคกรของทุกสวนงานฝาย/สํานัก และรวบรวมรายชื่อผูชํานาญการดานองคความรู
(Practitioner)
- พนักงาน รฟม. ทุกคน มีความรู ความเขาใจ ความตระหนักใหความสําคัญดานการ
จัดการความรู
2) เปาหมายการดําเนินงานระยะกลาง 3 ป
- มีความสําเร็จในการพัฒนาระบบเว็บไซตศูนยกลางองคความรู
- ผู บ ริ ห ารระดั บ สู ง ทุ ก คนเป น ต น แบบ (Role Model) ผ า นวั ฒ นธรรมองค ก ร
(M : Mastery)
- มีความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานดานการจัดการความรู
3) เปาหมายการดําเนินงานระยะยาว 5 ป
- มีระบบบริหารจัดการความรูที่สอดคลองตอเนื่องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและ
สามารถขับเคลื่อนไปสูการบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร
- มีกระบวนการและนวัตกรรมที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีสวนไดสวนเสีย
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3.3 แผนปฏิบัติการ
จากการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู จํานวน 3 ยุทธศาสตร 9 กลยุทธ แผนที่ยุทธศาสตรดานการจัดการความรูและทิศทางการดําเนินงาน
การจัดการความรูร ะยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สามารถนํามาจัดทําแผนปฏิบัตกิ ารดานการจัดการความรูป ระจําป 2564 – 2567 ไดทั้งหมด 12 แผนงาน ดังนี้
ยุทธศาสตร

กลยุทธ

ยุทธศาสตรที่ 1 :
การยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการความรู
และการสราง
วัฒนธรรมแหง
การเรียนรู

M1 ปรับบทบาทให
ผูบริหารเปนแบบอยางที่ดี
(Role Model) ผานการ
ขับเคลื่อนคานิยม
วัฒนธรรมองคกร และการ
มีสวนรวมการจัดการ
ความรูรวมถึงการการ
พัฒนา(Skill) และ
แนวความคิด (Mindset)
ที่เกี่ยวของกับการจัดการ
ความรู การสราง
บรรยากาศใหเกิดการ
เรียนรูใหแกผูบริหาร

แผนงานหลัก
M 1.1 : แผนการ
กําหนดบทบาทของ
ผูบริหารใน
การจัดการความรู

ตัวชี้วัด
รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน

* หมายเหตุ : พนักงานกําลังจะเกษี ยณอายุ หมายถึง พนักงานที่กําลังจะเกษี ยณอายุภายใน 3 – 5 ปี

คาเปาหมาย

โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของ 1. กิจกรรมถายโอน
การดําเนินงานตาม
ความรูพนักงานกําลังจะ
แผนงาน รอยละ 100 เกษียณอายุ*

จํานวนองคความรู
ของพนักงานที่กําลัง
จะเกษียณอายุราชการ
ภายใน 3 - 5 ป

2. กิจกรรมถายทอดและ
ใหความรูเกี่ยวกับการ
บริหารจัดการความรู
(Knowledge
Management) ใหแก
ผูบ ริหารทุกระดับ
(ผูบริหารระดับสูง
ระดับกลาง และระดับตน)

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผน
ผลการประเมินการ
รับรูของบุคลากรตอ
การรับรูดานการ
จัดการความรูข อง
ผูบริหาร

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567
≥2
≥2
≥2
≥2

100

100

100

100

70

75

80

85

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

M2 ทบทวนบทบาท
โครงสรางคณะทํางาน
การจัดการความรูเพิ่ม
ศักยภาพของหนวยงานที่
รับผิดชอบ/ทีมขับเคลื่อน
การจัดการความรู
M3 สรางใหบุคลากรมี
ความรู ตระหนักถึง
ความสําคัญดานการ
จัดการความรู

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

3. กิจกรรมถายทอด
องคความรูของผูบริหาร
ที่สอดคลองกับองค
ความรูหลักขององคกร

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผน
รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
กิจกรรม

100

100

100

100

5. กิจกรรมสื่อสารและ รอยละความสําเร็จ
ใหความรูดานการบริหาร ของการดําเนิน
จัดการความรูขององคกร กิจกรรม

100

100

100

100

6. โครงการสงเสริม
บุคลากรที่พรอมเรียนรู
(Personal Mastery)

100

100

100

100

M 2.1 : แผนพัฒนา
ทีมงานการจัดการ
ความรู

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทีมงานดาน
การจัดการความรู

รอยละความสําเร็จของ 4. กิจกรรมพัฒนา
การดําเนินงานตาม
ขับเคลื่อนทีมการจัดการ
แผนพัฒนาทีมงานดาน ความรูขององคกร
การจัดการความรู
รอยละ 100

M 3.1 : แผนการสราง
ความตระหนัก ความ
เขาใจการมีสวนรวม
และการสรางแรงจูงใจ
ดานการจัดการความรู

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการสรางตระหนัก
ความเขาใจการมีสวน
รวม และการสราง
แรงจูงใจดานการจัดการ
ความรู

M 3.2 : แผนสงเสริม
วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
สงเสริมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการสรางตระหนัก
ความเขาใจการมีสวน
รวม และการสราง
แรงจูงใจดานการ
จัดการความรู
รอยละ 100
รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนสงเสริมวัฒนธรรม
และสภาพแวดลอมการ
ทํางาน รอยละ 100

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567
100 100 100 100

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย
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โครงการ/กิจกรรม
7. โครงการพัฒนา
องคกรสูองคกรแหงการ
เรียนรู (Learning
Organization)

ยุทธศาสตรที่ 2 :
การยกระดับ
กระบวนการทํางาน
ดานการจัดการ
ความรู

R1 ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนโดย
การใชการจัดการความรู
เปนกลไกหนึ่งในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน

R 1.1 : แผนการ
ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน

R 1.2 : แผนการกําหนด รอยละความสําเร็จของ
แนวทาง/วิธีการสอบทาน การดําเนินงานตาม
การดําเนินงานของ
แผนงาน
กระบวนการที่สําคัญ
ดาน KM ( KM Audit)

ตัวชี้วัด

รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ในการ
เขารวมกิจกรรม
เสริมสรางองคกร
แหงการเรียนรู
รอยละ 80
ภายในป 2565
8. กิจกรรมถายทอด
รอยละความสําเร็จ
องคความรูและแลกเปลี่ยน ของการดําเนิน
เรียนรูข องสายงานหลัก กิจกรรม
(Primary Process) และ
สายงานสนับสนุน
(Support Process)
9. กิจกรรมการสราง
จํานวนชุมชนแหง
ชุมชนแหงการเรียนรู
การเรียนรู
(Community Of Practices)
รอยละความสําเร็จ
รอยละความสําเร็จของ 10. กิจกรรมการตรวจ
ประเมินการจัดการ
ของการดําเนิน
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 ความรูขององคกร โดยใช กิจกรรม
เครื่องมือ KMA
รอยละความสําเร็จของ 11. กิจกรรมการสอบ
รอยละของจํานวน
การดําเนินงานตาม
ทานการดําเนินงานของ กระบวนการการ
แผนงาน รอยละ 100 กระบวนการที่สําคัญดาน จัดการความรู
ที่สําคัญที่ไดรับการ
จัดการความรู
(KM audit)
สอบทาน

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567
70
80
-

100

100

100

100

2

3

4

5

100

100

100

100

100

100

100

100

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
R2 ยกระดับการจัดการ
องคความรูและแบงปน
ความรู เพื่อสรางแนว
ปฎิบัติที่ดี

R3 ยกระดับการ
ปฏิบัติงานและตระหนัก
เรื่องความเสี่ยงโดยใช
ความรูเปนฐาน

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

R 2.2 : แผนการ
รอยละความสําเร็จของ
รวบรวมจัดเก็บความรู การดําเนินงานตาม
ที่จําเปนตอทิศทางการ แผนงาน
ดําเนินงานของ รฟม.

R 3.1 : แผนการ
รอยละความสําเร็จของ
ปฏิบัติงานและตระหนัก การดําเนินงานตาม
เรื่องความเสี่ยงโดยใช แผนงาน
ความรูเปนฐาน

คาเปาหมาย
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของ 12. โครงการสงเสริมการ จํานวนกระบวนการ
การดําเนินงานตาม
จัดการความรูสูการปฏิบัติ ปฎิบัติที่เปนเลิศ
แผนงาน รอยละ 100
(Best Practices)
13. กิจกรรมสงเสริมการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญของ
องคกร

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567
≥1
≥1
≥1
≥1

14. กิจกรรมการจัดทํา รอยละความสําเร็จ
100
แผนที่ความรูของ
ของการจัดทําแผนที่
ทุกสวนงาน
ความรูทุกฝาย/สํานัก
(Knowledge Mapping)

100

100

100

15. กิจกรรมจัดทํา
องคความรูที่สําคัญตอ
การปฏิบัติงาน

รอยละความสําเร็จของ 16. กิจกรรมการบริหาร
การดําเนินงานตาม
ความเสี่ยงโดยใชความรู
แผนงาน รอยละ 100 เปนฐาน

จํานวนองคความรูที่
สอดคลองกับ
องคความรูหลักของ
องคกร

8

10

15

20

มีแนวทางกระบวนการ
บริหารความเสี่ยงที่
สําคัญ

2

3

4

5

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร

กลยุทธ
R4 สรางประโยชนที่เกิด
จากการจัดการความรูกับ
ผูมีสวนไดสวนเสียในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร

ยุทธศาสตรที่ 3 :
การจัดการ
ความรูดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล

TA1 ยกระดับการเรียนรู
ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร
พรอมรับการเรียนรูและ
สามารถเขาถึงขอมูลไดทุก
ที่ทุกเวลา

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

คาเปาหมาย

R 4.1 : แผนการ
รอยละความสําเร็จของ รอยละความสําเร็จของ
ถายทอด แลกเปลี่ยน การดําเนินงานตามแผนงาน การดําเนินงานตาม
สารสนเทศ/ความรู
แผนงาน รอยละ 100
และสรางมูลคาเพิ่ม
จากการจัดการความรู
จากกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก

TA 1.1 : แผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการ
จัดการความรู (KMS)

รอยละความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ความรู

รอยละความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ความรูรอยละ 100
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โครงการ/กิจกรรม

ตัวชี้วัด

17. โครงการแลกเปลี่ยน จํานวนองคความรูที่
องคความรูขามหนวยงาน มีการแลกเปลี่ยน
เรียนรูขามหนวยงาน

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567
3
4
5
6

18. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธงานวิจัย
โครงการระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชน
19. กิจกรรมถายทอด
องคความรูการกอสราง
รถไฟฟาจากที่ปรึกษา
โครงการ คูคา ผูรับ
สัมปทาน

จํานวนผลงานวิจัยที่
เผยแพรแกบุคลากร
ในองคกร

≥1

≥1

≥1

≥1

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ถายทอดองคความรู

100

100

100

100

20. โครงการยกระดับ
ระบบจัดการความรูใน
องคกร

พัฒนาระบบเว็บไซต
ศูนยกลางองคความรู
แลวเสร็จรอยละ 100
ภายใน ป 2565

90

100

-

-

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ยุทธศาสตร

กลยุทธ

แผนงานหลัก

ตัวชี้วัด

TA2 พัฒนาโปรแกรมสื่อ TA 2.1 : แผนการ
รอยละความสําเร็จของ
การเรียนรู (KM e -Learning) พัฒนาโปรแกรมสื่อการ การดําเนินงานตาม
เรียนรู (KM e แผนงาน
Learning)

คาเปาหมาย
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ตัวชี้วัด

รอยละความสําเร็จของ 21. โครงการยกระดับ
ความพึงพอใจของ
การดําเนินงานตาม
ระบบสารสนเทศการ
ผูใชบริการไมต่ํากวา
แผนงาน รอยละ 100 จัดการความรู (WEB KM) รอยละ 80 ภายในป
2565
22. กิจกรรมสงเสริม
การเรียนรู
(KM e -Learning)

คาเปาหมาย
2564 2565 2566 2567
70
80
-

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564
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3.4 ตารางแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2564
ที่

โครงการ /กิจกรรม

1

ยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับระบบบริหารจัดการความรูและการสรางวัฒนธรรม
แหงการเรียนรู
กิจกรรมถายโอนความรูพนักงานกําลังจะเกษียณอายุ

2

ระยะเวลาการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เกี่ยวของ
KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

3
4

กิจกรรมการถายทอดและใหความรูเกี่ยวกับการบริหารจัดการความรู (Knowledge
Management) ใหแกผูบริหารทุกระดับ
กิจกรรมถายทอดองคความรูของผูบริหารที่สอดคลองกับองคความรูหลักขององคกร
กิจกรรมพัฒนาขับเคลื่อนทีมการจัดการความรูขององคกร (Knowledge Explorer)

5

กิจกรรมสื่อสารและใหความรูดานการบริหารจัดการความรูขององคกร

KM CORE TEAM /ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

6

โครงการสงเสริมบุคลากรที่พรอมเรียนรู (Personal Mastery)

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

7

โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู (Learning Organization)

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

8

กิจกรรมถายทอดองคความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรูของสายงานหลัก (Primary
Process) และสายงานสนับสนุน (Support Process)
กิจกรรมการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Community Of Practices)

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

9

KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เกี่ยวของ
KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ที่

1
2

โครงการ /กิจกรรม
ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับกระบวนการทํางานที่เกี่ยวของในดานการจัดการ
ความรู
กิจกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรูขององคกร โดยใชเครื่องมือ KMA
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ระยะเวลาการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ
ผูรับผิดชอบ
KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ
KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

3

กิจกรรมการสอบทานการดําเนินงานของกระบวนการที่สําคัญดานจัดการความรู
(KM audit)
โครงการสงเสริมการจัดการความรูสูการปฏิบัติ

4

กิจกรรมสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญขององคกร

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

5

กิจกรรมการจัดทําแผนที่ความรูของทุกสวนงาน (Knowledge Mapping)

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

6

กิจกรรมจัดทําองคความรูที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

7

กิจกรรมการบริหารความเสี่ยงโดยใชความรูเปนฐาน

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

8

โครงการแลกเปลี่ยนองคความรูขามหนวยงาน

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

9

กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัยโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

10

กิจกรรมถายทอดองคความรูการกอสรางรถไฟฟาจากที่ปรึกษาโครงการ คูคา ผูรบั
สัมปทาน

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564

ที่

โครงการ /กิจกรรม

42

ระยะเวลาการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2564
ไตรมาสที่ 1
ไตรมาส 2
ไตรมาส 3
ไตรมาส 4
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.

ผูรับผิดชอบ

1

ยุทธศาสตรที่ 3 : การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดจิ ิทัล
โครงการยกระดับระบบจัดการความรูใ นองคกร
(การพัฒนาระบบจัดการความรู / การสื่อสารดานการจัดการความรูผานเทคโนโลยี)

2

โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู (WEB KM)

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

3

กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (KM e -Learning)

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

หมายเหตุ : โครงการและกิจกรรม สามารถเปลี่ยนแปลง วัน และเวลาไดตามความเหมาะสม

ผูรับผิดชอบ
KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เกี่ยวของ

