


 

  

 

 

 

 

 

 

แผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 – 2567 (ฉบับปรับปรงุปงบประมาณ 2564) ฉบับน้ี
แผนกบริหารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําข้ึนเพื่อเปนกรอบแนวทางใน
การดําเนินงานการบริหารจัดการความรูขององคกร ใหมีความเช่ือมโยงและสอดคลองเปนไปในทิศทางเดียวกับ
ยุทธศาสตร แผนวิสาหกิจ และสามารถขับเคลื่อนไปสูการบรรลุตามวิสัยทัศน พันธกิจของ รฟม.   
 
 การทบทวนแผนแมบทการจัดการความรูในครั้งน้ี 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
กับการดําเนินการขององคกรในดานการบริหารจัดการความรู เปนขอมูลนําเขาที่สําคัญ โดยนํามาวิเคราะห
สภาพแวดลอมปจจุบันดานการจัดการความรู (SWOT Analysis) และวิเคราะหโดยใชเครื่องมือ (TOWS Matrix) 
การทบทวนแผนแมบทการจัดการความรู ฉบับน้ี เห็นควร 1) ทบทวน/ปรับปรุงประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค
เชิงยุทธศาสตร กลุยทธและตัวช้ีวัด 2) ขยายเวลาสิ้นสุดรวมถึงเพิ่มระยะเวลาคาเปาหมาย ตัวช้ีวัดของแผนแมบทฯ 
และปรับปรุงโครงการ/กิจกรรม เพื่อใหสอดคลองตามทิศทางการดําเนินงาน เปาหมายระยะสั้น ระยะยาวดานการ
จัดการความรู และหลักเกณฑระบบประเมินผลใหมรัฐวิสาหกิจ (Enablers) ดานที่ 7 ดานการจัดการความรูและ
นวัตกรรม โดยผานคณะทํางานการจัดการความรูการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย ใหความเห็นชอบ   
ในคราวประชุมครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 2 ธันวาคม 2563  
 
 แผนกบริหารจัดการองคความรู หวังเปนอยางย่ิงวาแผนแมบทการจัดการความรู ฉบับน้ี จะเปนสวนสําคัญ
ในการชวยสงเสริมและกระตุนใหบุคลากรในองคกร เพื่อกาวสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามบรรลุวิสัยทัศน 
พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดตอไป  
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การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมท้ังภายในและภายนอก (SWOT Analysis) 

ท่ีเก่ียวของกับการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู 
 

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 ดังน้ี 

 

ดานท่ี จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity 
for improvements: OFIs) 

1. การนําองคกร - ผูบริหารระดับสูงกําหนดนโยบายในการ
จัดการความรูขององคกร โดยเริ่มมีการ
จัดทําแผนแมบทดานการจัดการความรู

เ ช่ือม โยงกับ วิสัยทั ศน  พั นธกิ จ  และ
ยุทธศาสตรขององคกร  
- มีการแตงต้ังคณะกรรมการ ซึ่งมีตัวแทน
ของสายงาน/หนวยงาน และหนวยงาน
ดานการจัดการความรูพรอมความรับผิดชอบ
ที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการ

ดําเนินงานจัดการความรู การทํางานขาม
สายงาน และการทํางานรวมกันทั่วทั้งองคกร 

- การกําหนดวิสัยทัศน  ทิศทางการดําเนินงาน หรือ
นโยบาย รวมถึงเปาหมายการดําเนินขององคกรเกี่ยวกับ
การจัดการความรูทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนเปน

รูปธรรม ยังไมผานการเห็นชอบจากคณะกรรมการ รฟม.   
- ควรกําหนดบทบาทผูบริหารในการเปนแบบอยางที่ดี
ใหแกบุคลากร แสดงใหเห็นถึงการนําการจัดการความรูมา
ใชประโยชนในแตละสายงาน และสรางแรงจูงใจทั้งเปน
ทางการและไมเปนทางการเพื่อกระตุนใหบุคลากรมีสวน
รวมอยางทั่วถึงทั้งองคกร รวมสรางวัฒนธรรมการเรียนรู

อยางตอเน่ือง 
 

2. การวางแผน
และทรัพยากร
สนับสนุน 

- ผูบริหารและหนวยงานที่เกี่ยวของมีสวน
รวมในการจัดทํากลยุทธและวางแผนงาน
ดานการจัดการความรู 
- เริ่มมีการใชขอมูลสารสนเทศที่เกี่ยวของ

ทั้งภายในและภายนอกองคกร เพื่อใหกล
ยุทธและแผนงานดานการจัดการความรู
ตอบสนองตอวิสัยทัศน/ทิศทาง/นโยบาย
ดานการจัดการความรูขององคกร 
- มีการกําหนดกระบวนการถายทอดแผน
ไปยังผูเกี่ยวของใหนําไปปฏิบัติอยางทั่วถึง 

เพื่อใหบรรลุ เปาหมาย 
- เริ่มมีการจัดสรรงบประมาณ บุคลากร 
และระบบ เทคโนโล ยีส นับสนุน การ
ดําเนินงานดานการจัดการความรู 

- ควรแสดงใหเห็นถึงการดําเนินที่ชัดเจนของผูบริหารและ
หนวยงานที่เกี่ยวของในการจัดทํากลยุทธและวางแผนงาน
ดานการจัดการความรูรวมถึงนําขอมูลสารสนเทศที่
เกี่ยวของทั้งภายในและภายนอกองคกร มาใชในการ

กําหนด กลยุทธและแผนงานดานการจัดการความรู 
- ควรนําขอมูลสารสนเทศที่ เกี่ยวของทั้ งภายในและ
ภายนอกองคกร มาใชในการกําหนดกลยุทธและแผนงาน
ดานการจัดการความรู  รวม ถึ งกํ าหนดกล ไกห รือ
กระบวนการใน การติดตามประเมินผลการดําเนินงาน
ดาน การจัดการความรู โดยกําหนดรอบระยะเวลาในการ

ทบทวนและติดตามที่ชัดเจน 
- ควรกําหนดหลักเกณฑ /แนวทางในการจัดสรร 

งบประมาณ  บุ คลากร และระบบสนับส นุนอื่ น  ๆ 
(ท รัพ ยากรที่ ไม ใชก าร เงิน  เช น  ระบบ เทคโน โล ยี 

1 



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

 
 

ดานท่ี จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity 
for improvements: OFIs) 

สารสนเทศ เปนตน) ใหมีความชัดเจนและเปนรูปธรรม 
และเพียงพอตอการจัดการความรูที่สําคัญ โดยจัดลําดับ
ความสําคัญและนําความตองการขององคกรและ
หนวยงานมาใช และสื่อสารใหกับหนวยงานที่เกี่ยวของ
อยางทั่วถึง 

 

3. บุคลากร - การสรางความตระหนัก ความเขาใจ 

และแรงจูงใจ มีการเช่ือมโยงการจัดการ
ความรูกับการประเมนิผลงานของบุคลากร 
รวมถึงสรางเวที/กิจกรรมที่เปดโอกาสให
บุคลากรมีสวนรวมตามบทบาท อยางไรก็
ตาม ควรสื่อสาร สรางความเขาใจกับ
บุ ค ล าก ร ทุ ก ร ะ ดั บ ถึ ง ค ว าม ส า คั ญ 

ประโยชน ทิศทาง เปาหมายและแนว
ทางการจัดการความรู และสรางแรงจูงใจ
ที่ เหมาะสม โดยเช่ือมโยงการจัดการ
ความรูกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร 
การประเมินผลงานของบุคลากร หรือ 
ความก าวห น า  ในส ายอ าชีพ  โดยมี

หลักเกณฑ/กระบวนการที่ชัดเจน เพื่อให
บุคลากรไดมีสวนรวมในการจัดการความรู
ตามบทบาทอยางทั่วถึง 
- ค า นิ ยม ขอ งอ งค ก ร มี ก ารก าห น ด
พฤติกรรมสนับสนุนใหเกิดการจัดการ
ความรู 

- ดานทีมงานการจัดการความรูมีการ
คัดเลือก และกาหนดหนาที่ของทีมงาน
การจัดการความรูอยางชัดเจน 

- ควรมีการสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากรทุกระดับ

ถึงความสํา คัญ  ประโยชน  ทิ ศทาง เป าหมายและ                
แนวทางการจัดการความรู  
- ควรสรางแรงจูงใจที่เหมาะสมโดยเช่ือมโยงการจัดการ
ความรูกับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร การประเมินผล
งานของบุคลากร หรือ ความกาวหนาในสายอาชีพ 
- มีหลักเกณฑ/กระบวนการที่ชัดเจน เพื่อใหบุคลากรไดมี

สวนรวมในการจัดการความรูตามบทบาทอยางทั่วถึง   
- ควรสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่ เอื้ อตอการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือของบุคลากรทั่วทั้ง
องคกร และกับองคกรภายนอก 
- ควรกําหนดและสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรู กระตุนบุคลากร

ใหกลาคิดกลาทํา และสรางสรรคสิ่งใหมอยางตอเน่ือง 
- กํ าหนดกระบวนการในการสํ ารวจหรือประเมิ น
สภาพแวดลอมการทํางาน เพื่อหาชองวางในการปรับปรุง
ใหเอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู และความรวมมือของ
บุคลากร ทั่วทั้งองคกรและกับองคกรภายนอก 
- ควรกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการคัดเลือกและพัฒนา

ที ม งานการจั ดก าร  ความ รู  เพื่ อ ให มี ค วาม รู แล ะ
ความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานการจัดการความรู
ขององคกร  
- ค วรกํ าห น ดแน วท าง/ วิ ธีก าร ในก ารส อบ ท าน              
การดําเนินงานของกระบวนการที่สําคัญดานจัดการ
ความรู (KM audit) 

- พัฒนาศักยภาพบุคลากรและส งเสริม/ส นับสนุน            
ใหบุคลากรทั่วทั้งองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ
มีสวนรวมในการจัดการความรูไดตามบทบาทหนาที่ 
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ดานท่ี จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity 
for improvements: OFIs) 

4. กระบวนการ
จัดการความรู 

- ก ารจั ด ก ารความ รู  มี ก ารกํ าห น ด 
ดําเนินการ และสื่ อสารกระบวนการ
จัดการความรูขององคกร ใหกับบุคลากร
แ ล ะ นํ า เท ค โน โ ล ยี ม า ส นั บ ส นุ น
กระบวนการจัดการความรู 
 

- ควรกําหนดกระบวนการจัดการความรูขององคกรอยาง
เปนระบบโดยคํานึงถึงการกําหนดความรูที่สําคัญตอการ
ดําเนินงานและการบรรลุเปาหมายขององคกร การสราง/
แสวงหาความรูที่สําคัญจากแหลงความรูทั้งภายในและ
ภายนอก การรวบรวม เรียบเรียง และจัดเก็บความรู
เพื่อใหงาย ตอการคนหาและการใช การทําใหผูใชเขาถึง

ความรูครบถวนตามความตองการไดอยางทันการณและ
ทั่วถึง การแลกเปลี่ยนความรูภายในและภายนอกองคกร
ดวยวิธีการที่เหมาะสม การรักษาทําใหทันสมัย ยกระดับ 
และ/หรือตอยอดความรูที่สาคัญอยางตอเน่ือง การนํา
ความรูมาใช เพื่อการตัดสินใจ การวางแผนกลยุทธ และ
การเรียนรูระดับองคกร โดยใชขอมูลปอนกลับ จากการ

ดําเนินงาน รวมถึงขอมูลจากแหลงอื่น ๆ ในการปรับปรุง
กระบวนการจัดการความรู อยางสมาเสมอ เพื่อใหเกิด
ประสิทธิภาพสูงสุด 
- ควรกํ าหนดกลุ มผู มีส วน ไดส วนเสียที่ สํ าคัญและ
สารสนเทศ/ความรู ที่ตองการจากหนวยงานภายนอก 
รวม ถึงก ารกํ าห น ด วิ ธีก ารถ ายท อด  แล ก เป ลี่ ย น

สารสนเทศ/ความรูจากหนวยงานภายนอกที่สําคัญผาน
ชองทางที่มีประสิทธิผล 

5. กระบวนการ
ปฏิบัติงาน 

- มีการกําหนดกระบวนการทํางานหลัก
และกระบวนการทํางานสนับสนุน 

- ควรใชการจัดการความรู เปนกลไกหน่ึงในการพัฒนา
และการปรับปรงุการปฏิบัติงาน และทบทวนการกําหนด
แนวคิด/วิธีการในการระบุ กระบวนการทํางานที่สําคัญทั้ง
กระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่มีความเปน

เหตุเปนผล และมีที่มาที่ไป รวมถึงตัววัดในการดําเนินงาน
ของกระบวนการทํางานหลักและสนับสนุนที่สําคัญ 
- ควรวิเคราะหและระบุจุดที่ตองควบคุม ระมัดระวัง หรือ
จุดสาคัญ/วิกฤติ(Critical Step) ในข้ันตอนการปฏิบัติงาน 
รวมถึงการปองกันไมใหมีการเปลี่ยนแปลงขอมูลโดยไมได
รับอนุญาต หรือมีการนําขอมูลไปใชอยางไม ถูกตอง 

รวมถึงการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และถายโอนความรู ที่
เกี่ยวของกับการควบคุมจุดที่ตองควบคุม ระมัดระวังหรือ
จุดสาคัญ /วิกฤ ติ (Critical Step) ให แก บุ คล ากร ที่
เกี่ยวของเพื่อสรางความเขาใจและความระมัดระวัง 
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ดานท่ี จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity 
for improvements: OFIs) 

6.ผลลัพธของ
การจัดการความรู 

- มีการเขารวมของบุคลากรผานกิจกรรมตาง ๆ  
- การเขาใชระบบการจัดการความรูของ
องคกร และจํานวนองคความรูที่องคกรได
จัดเก็บลงในระบบ 

- 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              
ดานบุคลากร ดานกระบวนการปฏิบั ติงาน เปนตน               
ยังไมเกิดข้ึนอยางเปนรูปธรรม อีกทั้งไมสามารถพิสูจนได
อยางชัดเจนวาองคกรไดคิดคนนวัตกรรมที่มาจากพื้นฐาน
ของการดําเนินงานดานการจัดการความรู 

 

จากจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for improvements OFIs) 
สามารถสรุปเปนปจจัยสําคัญ 3 ดาน ประกอบดวย คน (People) กระบวนการ (Process) และเทคโนโลยี 
(Technology) มีรายละเอียดของแตละปจจัย ดังน้ี  

- คน (People)  
1) ความรูความเขาใจความตระหนักเรื่อง KM 
2) KM Role Model ของผูบริหาร 

3) โครงสราง/หนาที่ บทบาทของหนวยงานรับผดิชอบ KM  
4) วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสการมีสวนรวมของบุคลากร  

- กระบวนการ (Process)  
5) วิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของดานการจัดการความรู 

(KM Roadmap)  
6) สงเสริมการทํางานเปนทีมในการทํางานขามสายงาน (Cross Functional) เพื่อใหมีการ

แลกเปลี่ยนความรู  
7) ปรับกระบวนการ ระบบงาน ที่ใชฐานความรูใหทันตอยุคเทคโนโลยีดิจิทัล  

- เทคโนโลย ี(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 มีวัตถุประสงคในการจัดต้ังองคกร 
3 ประการ ดังน้ี 

1) ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดย
พระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2) ศึกษาวิเคราะหและจัดทําโครงการและแผนงานเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา
ใหทันสมัย 

3) ดําเนินธุรกิจเกี่ยวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอื่นเพื่อประโยชนแก รฟม. และประชาชนในการใช
บริการกิจการรถไฟฟา 

 

เปาประสงคองคกร (Corporate Goals)  
 เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางที่ ชัดเจน และสามารถนําไปสูการบรรลุ วิสัยทัศน ไดกําหนด

เปาประสงคของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 - 2565 โดยพิจารณาถึงดานการพัฒนาและขยาย
โครงขายรถไฟฟา ดานการเงินและการดําเนินธุรกิจ ดานความตองการผูมีสวนไดสวนเสียในดานตางๆ ดาน
การเรียนรู และดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จํานวน 9 เปาประสงค ไดแก 

1. มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ  
2. มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มข้ึนตามเปาหมาย  
3. รถไฟฟา รฟม. มีโครงขายการเช่ือมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ เพิ่มมากข้ึน  
4. มีชองทางการสรางรายไดเพิ่มมากข้ึน  
5. เปนองคกรที่มีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ  
6. มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมเมือง  
7. รถไฟฟา รฟม. เปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  
8. เปนศูนยกลางดานการเรียนรู และการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชน ในระดับประเทศและ

เตรียมความพรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 
9. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ดวยนวัตกรรมและม ี

ธรรมาภิบาลที่ดี 
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คานิยม  
รฟม. มีความเช่ือมั่นวาคานิยมรวม “MRTA” เปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร และ

เปนสิ่งที่จะตองรวมกันสรางเปนวัฒนธรรมขององคกร โดย “MRTA” มาจาก 

Mastery คือ พรอมเรียนรู มีความคิดริเริ่มสรางสรรค มีความรูความเช่ียวชาญ 
เพื่อพัฒนางานอยางตอเน่ือง 

Respect คือ เคารพในคุณคาและความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปฏิบัติตอบุคคลอื่น
ดวยการใหเกียรติและเทาเทียม 

Teamwork คือ เรียนรูการอยูรวมกัน และรวมมือกันทํางานภายใตเปาหมายขององคกร 
Accountability คือ รับผิดชอบตองาน รับผิดชอบตอผลงาน รับผิดชอบตอองคกร และ

รับผิดชอบตอสังคม 
 

1.1.3 แผนวิสาหกิจ ประจําป 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุง 2564 
 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพื้นที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ 
- มีโครงขายการเช่ือมตอกับระบบขนสงมวลชนอื่นๆ (Inter-transfer, ต๋ัวรวม) 
- มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพิ่มข้ึนตามเปาหมาย 

กลยุทธ 
1.1 เรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟฟา และขยายโครงขายรถไฟฟาไปยังเมืองหลักอื่น 
1.2 พัฒนาระบบเช่ือมตอระหวางโครงขายรถไฟฟากับระบบขนสงอื่นๆ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  บริหารการเงินและสรางรายไดจากธุรกิจตอเน่ือง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- เพิ่มชองทางการสรางรายได 
- เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเปนเลิศ 

กลยุทธ 
2.1 เพิ่มโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจตอเน่ือง 
2.2 บริหารจัดการตนทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนกลยุทธดานการเงิน 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  พัฒนารูปแบบการใหบริการท่ีตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง 
- เพิ่มระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

กลยุทธ 
3.1 สรางธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง โดยดําเนินธุรกิจบางสวนเอง* 
3.2 นําเทคโโลยีและนวัตกรรมมาใชในการสรางประสบการณที่ดีแกผูใชบริการ 
3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนทั้งดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 :  พัฒนาศูนยกลางความรูดานรถไฟฟขนสงมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพรอม              

มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- เปนศูนยกลางดานการเรียนรู และการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชนในระดับประเทศและเตรียมความพรอม             
มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 

กลยุทธ 
4.1 สรางศูนยการเรียนรูดานรถไฟฟขนสงมวลชน และสามารถบริหารจัดการศูนยการเรียนรูใหสามารถหารายไดใหแก
องคกร 
4.2 จัดต้ังศูนยใหคําปรึกษา (ดานการบริหารการกอสราง ดานการบริหารโครงการ ดานการจัดซื้อจัดจางขนาดใหญ 
ดานการจัดกรรมสิทธ์ิที่ดิน และดานการรักษาความปลอดภัยและกูภัย) 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  พัฒนาสูการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืน 

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 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามท่ีองคกรตองการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- บุคลากรมีความรู ความสามารถ และสมรรถนะตามที่องคกรกําหนด 
- บุคลากรมีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ 
- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 
- เสริมสรางบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 
 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีโครงสรางทีเ่อื้อตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 
- มีการวางแผนอัตรากําลงัคนและบรหิารอัตรากําลังคนที่มีศักยภาพสูงและข้ึนสูตําแหนงทางการบรหิาร 
- มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานทีม่ีประสิทธิภาพ (PMS) 
- มีการนําเทคโนโลยีดิจทิัลมาใชในระบบบริหารทรัพยากรบคุคล 

กลยุทธ 
- การปรับปรงุโครงสรางองคกรและดําเนินการบรหิารอัตรากําลัง 
- พัฒนาและปรับปรงุระบบประเมินผล 
- การนําเทคโนโลยีดิจิทลัมาสนับสนุนงานHR 
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ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การพัฒนาระบบการจัดการความรูสูการมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีระบบจัดการความรูที่เปนระบบตอเน่ือง เพื่อสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรยีนรู (KM) 
- มีบรรยากาศการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 
- การพัฒนาระบบการบรหิารจัดการความรู 
- เสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 4 :  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลท่ีดี 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีการสงเสริมคุณธรรมและจริยธรรมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 
- สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ 
- สงเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 
- เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี 
 

ยุทธศาสตรท่ี 5 :  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผูกพัน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- บุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 
- มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) 

กลยุทธ 
- บุคลากรมรีะดับความผูกพันตามเปาหมาย 
- การวางแผนเสนทางสายอาชีพ 
 

1.1.5 แผนแมบทนวัตกรรม รฟม. ป 2564 – 2570 

แผนแมบทการจัดการนวัตกรรม พ.ศ. 2564 - 2570 จะทําให รฟม. เปนองคกรที่สามารถนําองคความรู 

และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมไปใชในการสรางและการพัฒนาความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

ระดับประเทศ ที่ทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางย่ังยืน 

โดยชวงแรกของแผนการดําเนินงานระหวางป พ.ศ. 2564 – 2565 จะมุงเนนไปที่การเตรียมความพรอมของ

องคกรเพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม และในระหวางป พ.ศ. 2566 – 2570 จะมุงเนนไปในการใชศักยภาพ 

และความพรอมจากการดําเนินงานในระยะแรกไปสรางและพัฒนานวัตกรรมเพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต และให

ความสําคัญกับการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนานวัตกรรม อยางตอเน่ืองและย่ังยืน โดย 2 ระยะ

ดําเนินการ จะเรียกเบื้องตนวาระยะเปลีย่นผาน (Pre Phase) และ ระยะปฏิบัติการ (Operation Phase) 
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ยุทธศาสตรท่ี 1 :  พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) ยกระดับความพงึพอใจในการเช่ือมตอการเดินทางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
2) เพิ่มจํานวนผูโดยสารจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเช่ือมตอ 

กลยุทธ 
1) การประยุกตใชและพฒันานวัตกรรมเพื่อยกระดับความพงึพอใจของลกูคาในการเช่ือมตอการเดินทาง 
2) พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหแกผูใชบริการ 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  บริหารทรัพยากรดวยระบบการจัดการนวัตกรรมท่ีมีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เปนองคกรทีม่ีประสทิธิภาพ และสามารถสรางคุณคาเพิม่จากการบริหารทรพัยากรดวยเทคโนโลยี 
และนวัตกรรม 

กลยุทธ 
1) การสรางรายไดจากการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มปีระสิทธิภาพ 
2) บริหารจัดการตนทุนจากการดําเนินงานอยางมปีระสทิธิภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 
3) การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินทรพัยที่มอียูดวยนวัตกรรม 

 
ยุทธศาสตรท่ี 3 :  พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรับประเทศ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) การบรูณาการและตอยอดองคความรูเพือ่พัฒนานวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรบัประเทศ 
2) การเปนองคกรที่มีความเช่ียวชาญและสามารถใหคําปรึกษาดานรถไฟฟาขนสงมวลชน 

กลยุทธ 
1) มุงเนนการพฒันาบุคลากรเพื่อใหสามารถสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาดานรถไฟฟาขนสงมวลชนจาก 
องคความรูและความเช่ียวชาญขององคกร 
2) พัฒนาหนวยงานภายในใหสามารถประยุกตใช เผยแพรและใหคําปรึกษาดานนวัตกรรมทีเ่กี่ยวของกับรถไฟฟาขนสง
มวลชนผานระบบดิจิทลัทีม่ีประสทิธิภาพ 

 
ยุทธศาสตรท่ี 4 :  พัฒนาสูการเปนองคกรท่ียั่งยืนดวยนวัตกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เปนองคกรทีม่ีประสทิธิภาพสูงดวยการพัฒนากระบวนการ วัฒนธรรม และบุคลากรที่มสีมรรถนะใน 
ดานนวัตกรรม 

กลยุทธ 
1) การดําเนินงานตามกระบวนการจัดการนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาอยางมปีระสิทธิภาพ 
2) การสรางวัฒนธรรมที่เอือ้ตอการใชความคิดสรางสรรคพรอมทั้งการพฒันาบุคลากรเพื่อใหมสีมรรถนะดานนวัตกรรม
อยางเปนรปูธรรม 
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1.1.6 แผนแมบทยุทธศาสตรดานลกูคาและการตลาด ป 2564 - 2565  
แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและตลาด ของ รฟม. เปนการวางแผนกําหนดกลยุทธการดําเนินงานดาน

ลูกคาและตลาดเพื่อตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแขงขัน ความตองการของ
ผูใชบริการ จัดทําผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่สาํคัญ ประกอบดวย สารสนเทศจากลูกคา 
ตลาด ผลิตภัณฑและบริการ ผนวกกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกรการวิเคราะห
สภาพแวดลอมในการแขงขัน และแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคลองกบัการดําเนินงานดานลูกคาและตลาด ของ รฟม. 

 

ยุทธศาสตรท่ี 1 :  การพัฒนาระบบการเชื่อมตอการเดินทางและผลิตภัณฑบัตรโดยสารอยางบูรณาการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อความสะดวกในการเดินทางเช่ือมตอและเพิ่มการใชบริการรถไฟฟามหานคร 
2. มีผลิตภัณฑบัตรโดยสารทีเ่หมาะสมกบัรปูแบบการเดินทางของแตละกลุมเปาหมาย 

กลยุทธ 
1. พัฒนาพื้นที่และสิง่อานวยความสะดวกในการเช่ือมตอการเดินทาง 
2. สรางความรวมมือกบัพันธมิตรในการสงเสริมการใชระบบขนสงตอเน่ือง 
3. พัฒนาและปรบัปรุงผลิตภัณฑบัตรโดยสารทีเ่พิ่มความสะดวกและจงูใจใหเกิดการใชบรกิาร 
รถไฟฟาอยางตอเน่ือง 

 

ยุทธศาสตรท่ี 2 :  การพัฒนาธุรกิจและบริการท่ีตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีธุรกิจและบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมอืง 
2. เพิ่มชองทางการสรางรายได 

กลยุทธ 
1. พัฒนาธุรกิจตอเน่ืองเพื่อใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสดุ 
2. พัฒนาสิ่งอานวยความสะดวกและบรกิารเสริมที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 
3. สรางความรวมมือกบัพันธมิตรในการพฒันาธุรกจิ สิ่งอานวยความสะดวกและบริการเสริมบริเวณสถานี 

 

ยุทธศาสตรท่ี 3 :  การสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีสิทธิประโยชนและกิจกรรมสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา 
2. มีการสงเสรมิการเดินทางเพื่อการทองเที่ยว เพื่อเพิ่มจานวนผูใชบริการและกระจายรายไดสูชุมชน 

กลยุทธ 
1. จัดใหมสีิทธิประโยชนและกิจกรรมสงเสรมิการใชบริการรถไฟฟา และสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางการตลาด 
2. สรางความรวมมือกบัพันธมิตรในการสงเสริมการทองเที่ยวรอบสถานีรถไฟฟา 
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ยุทธศาสตรท่ี 4 :  การนาเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการท่ีตอบสนองวิถีชีวิตของผูใชบริการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบรกิารที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผูใชบริการ 

กลยุทธ 
1. พัฒนาและปรบัปรุงชองทางการใหบริการแบบออนไลน 
2. พัฒนากระบวนการบรหิารความสัมพันธกบัลูกคา 
 

1.1.7 แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. พ.ศ. 2564 – 2565  
 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของ รฟม. ตามวิสัยทัศน
และแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศนดิจิทัลของ รฟม. การกําหนดกรอบนโยบายของแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ 
รฟม. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร ดังน้ี 

 
ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 1 : บูรณาการการพัฒนาระบบรถไฟฟา ขนสงมวลชนที่มีมาตรฐานและรองรบัการเช่ือมตอการเดินทาง 
ยุทธศาสตรที่ 2 : ยกระดับการใหบริการประชาชนและผูโดยสาร 
ยุทธศาสตรที่ 3 : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเชิงดิจทิัลสาํหรับผูบรหิารและพนักงาน 
ยุทธศาสตรที่ 4 : ปรับเปลี่ยนสูการดําเนินงานแบบอัจฉริยะอยางครบวงจร 

 
1.1.8 แผนวัฒนธรรมองคกร 

การจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู ไดนําขอมูลที่สําคัญในการเช่ือมโยงกับแผนวัฒนธรรมองคกร 
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 มีความรูความเช่ียวชาญ 
เพื่อพัฒนางานอยางตอเน่ือง  มีรายละเอียดดังน้ี 

พรอมเรียนรู : หมั่นแสวงหาความรูใหม พรอมเรียนรูและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลงตางๆ 
ได และสามารถนําความรูมาปรับปรุง พัฒนางาน และนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลกับองคกร มี
ความริเริ่มสรางสรรค เพื่อเพิ่มคุณคาในงาน สามารถปรับใชเทคโนโลยีเพื่อพัฒนางานใหเกิดประสิทธิผล มี
ความรูพื้นฐาน ความเช่ียวชาญเพื่อพัฒนางานอยางตอเน่ือง และสามารถวิเคราะห ประเด็นที่เกี่ยวของกับการ
ทํางานและสามารถตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาได รวมถึงมีความสามารถในการถายทอดและแบงปน
ความรู ใหกับเพื่อนรวมงานได  

การสงเสริมบุคลากรทุกคนในองคกร เพื่อใหเกิดการเรียนรู โดยมีการศึกษาและออกแบบกิจกรรม/
โครงการ เพื่อสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือของบุคลากรทั่ว
ทั้งองคกรและองคกรภายนอก รวมทั้งกระตุนบุคลากรใหกลาคิดกลาทํา และสรางสรรคสิ่งใหมอยางตอเน่ือง 
โดยนําขอมูลมาใชในการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรูและเช่ือมโยงกับแผนการดําเนินกิจกรรมโครงการ
วัฒนธรรมองคกรที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู  

โดยการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของโครงการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ป 2564 ที่

สอดคลองกับการจัดการความรู และนํามาใชสงเสริมและกระตุนในการสรางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมใน
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การทํางาน ใหพนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือของบุคลากรทั่วทั้งองคกร รวมทั้งมีการ

กําหนดและสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมที่พึงประสงค ที่นําไปสูวัฒนธรรมแหงการเรยีนรู และวัฒนธรรม

องคกร รฟม.   

 
1.1.9 นโยบายดานการจัดการความรู 

 

เพื่อใหการดําเนินการดานการจัดการความรูของ รฟม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิดประสิทธิผล 

ทั่วทั้งองคกร และบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรขององคกร จึงไดกําหนดนโยบาย 

ดานการจัดการความรู ดังน้ี  

1. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติของบุคลากร ใหเห็นถึงความสําคัญและประโยชน

ของการจัดการความรูและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรียนรู 

2. สรางวัฒนธรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู มีการนําความรูที่ไดไปประยุกตใชในการ

ปฏิบัติงาน อยางเปนรูปธรรม โดยมุงหวังใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความรู ทักษะ มีทัศนคติที่ดีตอการ

ปฏิบัติงานและมีความคิดริเริ่ม เพื่อทําใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมขององคกร 

3. สนับสนุนการจัดการความรูตามแนวทางกระบวนการจัดการความรูทีเ่ปนระบบ โดยการนํา

เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการสนับสนุน เพื่อใหบุคลากรทกุระดับสามารถเขาถึงไดงาย 

4. เสริมสรางองคความรูในองคกรและวิธีปฏิบัติที่ เปนเลิศที่มีในองคกรทั้งจากประสบการณ                    

และการพัฒนาองคความรู เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน 

5. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรูขององคกร 

รวมถึงเปนแบบอยางที่ดีในดานการจัดการความรูใหแกบุคลากร เพื่อสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร 

 

1.1.10 นโยบายดานการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรม 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ

นวัตกรรม และนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยขับเคลื่อนในการดําเนินงาน โดยสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการใช

ความคิดสรางสรรคและผลักดันใหนวัตกรมขาไปอยูในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอ

ยอดอันสงผลใหเพิ่มประสิทธิภาพการดําเนินงน ช่ึงจะสราความไดเปรียบทางการแขงขันและพัฒนาองคกรได

อยางย่ังยืน 

เพื่อใหการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตาม

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค และยุทธศสตรขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายดานการสงเสรมิการใชความคิด

สรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ดังน้ี 

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมและสนับสนุนการใชความคิดสรางสรรคและผลักดันใหเกิดนวัตกรรม

ทั่วทั้งองคกร รวมทั้งเปนแบบอยางที่ดีแกบุคลากร รฟม. 
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2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนทุกกระบวนการทํางานภายในองคกรเพื่อ

นําไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร รฟม ใหสามารถคิดคนและประยุกตใชนวัตกรรม รวมทั้งผลักดันให

เกิดการพัฒนาองคความรู และสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค เพื่อสรางผลงานดานนวัตกรรม 

4. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ซึ่งไดแก โครงสรงหนวยงาน กระบวนการดาน

นวัตกรรม การจัดสรรงบประมาณและทรพัยากรที่เกี่ยวของอยางเพียงพอ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม 

5. เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชความคิดสรางสรรค และการจัดการนวัตกรรม

มาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจนเคิตเปนวัฒนธรมที่นําไปสูการเพิ่มมูลคาใหแกองคกร 
 

1.1.11 กระบวนการท่ีสําคัญของ รฟม.  
 

การจัดวางโครงสรางองคกรของ รฟม. ไดนํา นโยบายรัฐบาลและภาครัฐอื่นๆ หวงโซคุณคา (Value Chain) 
ขององคกร ปริมาณภาระงาน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ฯลฯ มาจัดทําโครงสรางองคกร ทั้งน้ี เพื่อใหเกิด
ความเขาใจที่ตรงกันถึงสภาพธุรกิและกระวนการทํางานของ รฟม. ซึ่งหวงโซคุณคาขององคกร ซึ่ ง
ประกอบดวยกระบวนการหลัก (primary process) 8 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน (support 
process) 12 กระบวนการ รวม 20 กระบวนการ แสดงดังรูปขางลางน้ี 
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1.1.12 ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 
 

 

สคร. ไดพัฒนาระบบประเมินผล โดยพัฒนาตอยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิมที่สามารถใช
เปนเครื่องมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจทีม่ีความเหมาะสม เปนรูปธรรม และ
สมารถสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางแทจริง โดยไดพิจารณานําขอดี/จุดแข็ง ของ
ระบบปจจุบันที่มีมาใช ปรับปรุงขอดอยของระบบ ปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง เพิ่มเติมประเด็นของการจัดการ
สมัยใหมและ Update ใหเปนปจจุบันและจะนํามาใชในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในป 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) ทั้งน้ี 

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 หรอื IPE Perspectives 

สามารถจําแนกเปน 3 มิติ ไดแก 

มิติที่ 1 บทบาทผูนํา/บุคลากร 
1) KM Leadership : การนําการจัดการความรูมาใช เพื่อชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธ
ขององคกร โตยผูบรหิารกาํหนตทิศทางและเปาหมายของการจัดการความรู สรางการมสีวนรวมของบุคลากร 
และวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเน่ือง 
2) Planning & Resouces : การนํากลยุทธการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและบรรลผุล
สําเร็จ โดยจัดสรรทรัพยากรและใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน รวมทั้งการติดตาม
และประเมินผล 
3) People : การทําใหบุคลากรมสีวนรวมในการจัดการความรู และสรางสภาพแวดลอมการทํางาน รวมทั้ง
กระตุนและสงเสรมิใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่นําไปสูวัฒนธรรมการเรียนรูโดยสรางแรงจงูใจและการพัฒนา
ศักยภาพของบุคลากรดานการจัดการความรู 
มิติที่ 2 กระบวนการ 
4) KM Process : กระบวนการจัดกาความรูที่เปนะบบ โดยใชประโยชนจากสารสนเทศ/ความรูจากผูมีสวนได
สวนเสียและการปรับใชเทคโนโลยีเพื่อสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู 
5) Operational Process : การนําการจัดกาความรูมาใชในการพัฒนาและปรบัปรุงกระบวนการปฏิบัติงนอ
ยางเปนระบบ รวมทัง้การสรางความตระหนักผานการจัดการความรูถึงความเสี่ยงของการปฏิบัติงานใน
กระบวนการทีส่ําคัญ 
มิติที่ 3 ผลลัพธ 
6) KM Results : ผลการดําเนินงานดานตงๆ ทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปรมิาณที่เกี่ยวของหรือเกิดจากการ
จัดการความรูที่องคกรดําเนินการ ซึง่สะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโนมที่ตีข้ึนอยางตอเน่ือง
ของผลลัพธของการจัดการความรู และสามารถตอยอดหรือขยายผลไปสูการสรางสรรคนวัตกรรมขององคกร 
 

 



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

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1.1.13 แผนการดําเนินงานการจัดทํากรอบเสนทาง (Roadmap) การพฒันายกระดบัการ
บริหารจัดการของ รฟม. ตามเกณฑการบริหารจัดการ Enablers ดานการจัดการความรู    
รฟม. รวมกับที่ปรึกษาบริษัททริส คอรปอเรช่ัน จํากัด ในการประชุมเชิงปฏิบัติการในดานที่ 7.1 ดานการ
จัดการความรู โดยออกแบบแผนการดําเนินงานเพือ่วิเคราะหชองวางในการปรบัปรุงตามเกณฑการบรหิาร
จัดการ Enablers  จํานวน 10 แผน ดังน้ี   
 
 แผนการดําเนินงาน ปที่ดําเนินงาน 

2563 2564 2565 2566 2567 
KM 1 แผนการวางแผนการจัดการความรูและจัดสรรทรัพยากร 

 
     

KM 2  แผนการกําหนดบทบาทของผูบริการในการจัดการความรู  
 

     

KM 3  แผนการทบทวนกระบวนการจัดการความรู  
 

     

KM 4  แผนพัฒนาทีมงานการจัดการความรู   
 

     

KM 5  แผนการกําหนดแนวทาง/วิธีการสอบทาน การดําเนินงาน 
ของกระบวนการที่สําคัญดาน KM ( KM Audit)  

     

KM 6  แผนการถายทอด แลกเปล่ียนสารสนเทศ/ความรูจากกลุมผูมีสวน
ไดสวนเสียภายนอก  
 

     

 
 

Influence 
perspective 

 

 
 

Process 
perspective 

 

 
 

Effect 
perspective 
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 แผนการดําเนินงาน ปที่ดําเนินงาน 
2563 2564 2565 2566 2567 

KM 7  แผนการสรางตระหนัก ความเขาใจการมีสวนรวม และการสราง
แรงจูงใจดานการจัดการความรู 

     

KM 8  แผนสงเสริมวัมนธรรมและสภาพแวดลอมในการทํางาน 
 

     

KM 9  แผนการปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน  
 

     

KM 10 แผนการสรางความตระหนักเรื่องความเส่ียงในกระบวนการ
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 มั่งค่ัง ย่ังยืน เปนประเทศพัฒนาแลว ดวยการพัฒนาตาม
ปรชัญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงานของ รฟม. ไดแก (1) ดานความมั่นคง 
(2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย            
(4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่เปนมิตรกับ
สิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวกับการจัดการความรูในยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ
แขงขัน และยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดังน้ี 

- ยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสมารถในการแขงขัน มุงเนนการพัฒนาผูประกอบการที่มี
ความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการการจัดการ 
และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและ
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พัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานที่จําเปนตอการประกอบธุรกิจในยุคใหมที่มีการแขงขันสูงรวมทั้งทักษะใน
การวิเคราะหและใชประโยชนจกขมูลเพื่อการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทางธุรกิจได 

- ยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ และ
สมรรถนะแรงานอยางตอเน่ืองสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการทํางานตามหลักการทํางานที่มี
คุณคาเพื่อสรางผลิตภาพเพิ่มใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคมุงเนนการพัฒนาระบบการ
เรียนรูตลอดชีวิต การสรางความต่ืนตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวางตําแหนของ
ประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพื้นฐานระบบรองรับการเรียนรูโดยใชดิจิทัล
แพลตฟอรม 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

1.2.3 แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2564)  

มุงเตรียมความพรอม และวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลว             
มีความมั่นคง มั่งค่ัง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง จึงถือไดวาแผนพัฒนาฯ ฉบับที ่
12 เปนกลไกสําคัญที่สุด ที่ถายทอดยุทธศาสตรชาติ 20 ป สูการปฏิบัติ โดยไดยึดคนเปนศูนยกลางในการ
พัฒนา เพื่อใหบรรลุเปาหมายอนาคตของประเทศในป 2579 ภายใตวิสัยทัศนตามกรอบยุทธศาสตรชาติ 20 ป 
ประกอบดวย 10 ยุทธศาสตร โดยไดกําหนดกรอบการพัฒนาคนไวเปนสวนหน่ึงในยุทธศาสตรที่ 1 การ
เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย เพื่อเตรียมความพรอมในทุกชวงวัย มุงมั่นพัฒนาคนในทุกมิติ ในการ

วางรากฐานใหเปนคนมีคุณภาพในอนาคต 
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1.2.4 นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  
โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร ที่สงเสริมซึ่งกัน

และกันมีการกําหนดเปาหมายเพื่อใหสมารถติดตามและประเมินความกาวหนไดอยางชัดเจน และมีแผนงาน

เพื่อดําเนินการตามยุทธศาสตร ดังน้ี ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาครงสรางพื้นฐานติจิทัลประสิทธิภาพสูง ให
ครอบคลุมทั่วประเทศ ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรที่ 3 สรางสังคม
คุณภาพดวยเทคโนโลยืดิจิทัล ยุทธศาสตที่ 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลติจิทัล ยุทธศาสตรที่ 5 
พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตที่ 6 สรางความเช่ือมั่นในการใช
เทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นที่เกี่ยวกับการจัดการความรู ดังน้ี 

ยุทธศาสตร 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาเศรษฐกิของประเทศดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุนการ
ผลิตสินคและบริการ พรอมกับเพิ่มประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขันเชิงธุรกิจ
รูปแบบใหมในระยะยาว 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล

อยาชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทัษะ ดนทดโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐภาคเอกชน 

ทั้งที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิจิทัลโดยตร และทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรูความสามารถและความ
เช่ียวชาญตามระดับมาตรฐานสากล มุงเนนการพัฒนากําลังคนดิจิทัล (Digital Workforce) ข้ึนมารองรับการ
ทํางานในะบบศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนทั้งกลุมคนทํางานที่จะเปนกําลังสําคัญในการสรางผลิตภาพการผลิต 
(Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุมคนที่เปนผูเช่ียวชาญดานดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเช่ือมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 
การกําหนดมาตรการการเฝระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอรที่เหมาะสมและสอดคลองตาม

มาตรฐานสกล โดยเฉพาะการปกปองโครงสรางพื้นฐานที่มคีวามจําเปนอยางย่ิงยวด (Critical Infrastructure) 
เชน โครงสรางพื้นฐานทางไฟฟา โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน เพื่อใหมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอตอ
การคาและการลงทุน การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลภัยคุกคามไซเบอร พรอมกําหนดหนวยงานรับแจง
เหตุ และสรางกลไกรบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดที่มีผล
ตอระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งน้ี การสงเสริมใหเกิดความตระหนักและรูเทาทันภัยคุกคามทางไซ
เบอรเปนสิ่งสําคัญที่ตองดําเนินการอยางตอเน่ือง 

 

1.2.5 ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 

การจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู ไดนํากรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ
คมนาคมของไทย ระยะ 20 ป มาเปนปจจัยนําเขาในการวิเคราะหสวนที่เกี่ยวของการจัดการความรูของ

องคกร โดยมุงเนนในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากร  และ ยุทธศาสตรที่ 5 การนําเทคโนโลยีและ
นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรเกิดการเรียนรูและสรางนวัตกรรม 
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1.2.6 แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565 

มุงเนนใหรัฐวิสาหกจิ มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาตรชาติใหชัดเจนมากข้ึน สามารถเรงการ
ลงทุนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศสามารถสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความย่ังยืนในระยะ

กลาง และระยะยาว เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกบัยุทธศาสตร Thailand 4.0 และแผน 
DE รวมถึงมีระบบการบรหิารจัดการที่มีธรรมาภิบาลที่โปรงใส นอกจากน้ียังกําหนดใหรัฐวิสาหกิจมีการจัดทํา
สมรรถนะและความรูทีจ่ําเปน (Skill Matrix) สําหรับคณะกรรมการและผูบริหารสงูสุดที่สอดคลองกับบทบาท
และภารกจิเพือ่ใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายตามยุทธศาตรโดยมีความสอดคลองกับมิติการกํากับ
ดูแลรัฐวิสาหกจิที่เกี่ยวของกบัการพัฒนาองคกร ไดแก ดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัยพฒันาและดาน
ธรรมาภิบาลและบรหิารจัดการ  

 
        1.2.7 มาตรฐาน ISO9001:2015  

         สาระสาํคัญของมาตรฐาน ISO9001:2015  

ISO 9001 เปนมาตรฐานสากลที่องคกรธุรกิจทั่วโลกใหความสําคัญเพื่อความเปนเลิศทางดาน
คุณภาพและความมีประสิทธิภาพของการดําเนินงานภายในองคกร ISO 9001 จึงเปนระบบบริหารงาน
คุณภาพตามมาตฐานสากล แนวคิดสําคัญของ ISO 9001 คือ การจัดวางระบบบริหารงานเพื่อการประกัน

คุณภาพวาองคกรสามารถสมอบผลิตภัณฑและบริการไดเปนไปตาขอกําหนดของลูกคา กฎหมาย และ
ขอกําหนดอื่น ๆ ที่เกี่ยวของซึ่งเปนระบบที่ทําใหเช่ือมั่นไดวกระบวนการตาง ๆ ไดรับการควบคุมและสามารถ
ตรวจสอบไดโดยผานระบบที่ระบุข้ันตอนและวิธีการทํางนเพื่อใหมั่นใจไดวบุคลากรในองคกรรูหนาที่ความ
รับผิดชอบและข้ันตอนตาง ๆ ในการปฏิบัติงน โดยตองมีการฝกอบรมใหความรูและทักษะในการปฏิบัติงานมี
การจดบันทึกขอมูลรวมทั้งการตรวจสอบการปฏิบัติงานวาเปนไปตามที่ระบุไวในระบบหรือไมและมีการแกไข
ขอบกพรองรวมทั้งมีแนวทางในการปองกันการเกิดซ้ํา 

มาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีการปรับเปลี่ยนจากมาตรฐานฉบับเดิม ISO 9001 : 2008 โดย
พิจารณาในมุมมองที่กวางข้ึนและในระดับที่สูงข้ึนครอบคลุมทั้งระดับปฏิบัติการ (Operational Level) และ
ระดับกลยุทธ (Strategic Level) โดยเนนบทบาทของผูบริหารระดับสูงที่จะตองใหความสําคัญกับการกําหนด
บริบทองคกรทั้งภายในและภายนอกที่เกี่ยวของกับจุดประสงคและทิศทางกลยุทธขององคกรและการข้ีบงและ
หาความตองการความคาดหวังของลูกคา และผูมีสวนไดเสียที่เกีย่วของ นอกจากน้ียังใหความสําคัญกับแนวคิด
เรื่องการบริหารความเสี่ยง เพื่อใหบรรลุถึงประสิทธิผลของระบบบริหารงานคุณภาพ โดยกําหนดใหมีการบง

และจัดการความเสี่ยงและโอกาส เพื่อชวยใหเกิดผลลัพธที่พึงประสงคและปองกันการเกิดผลกระทบในดานลบ 
      ขอกําหนดระบบบริหารคุณภาพมาตรฐาน ISO 9001: 2015 มีขอบเขตในการตองการแสดงถึง

ความสามารถอยางสม่ําเสมอที่จะเตรียมผลิตภัณฑและบริการใหสอดคลองกับความตองการลูกคาและ
ขอกําหนดที่เกี่ยวของและขอกฎหมาย และมุงมั่นที่จะยกระดับความพึงพอใจลูกคา มาตรฐานน้ี กลาวถึง
ขอบขาย บทนิยม และขอกําหนดของระบบบริหารงานคุณภาพ ประกอบดวยสาระสําคัญ ดังน้ี 
ขอ 4 บริบทองคกร 
- มีความเขาใจในองคกรและบริบทขององคกร โดยพิจารณาปจจัยภายนอกและภายในที่เกี่ยวของกับ
จุดประสงคขององคกร และมีผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการบรรลุผลลัพธตามที่คาดหวังไว 
- เขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 
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- กําหนดขอบเขตของการนําระบบบริหารงานคุณภาพไปประยุกตใช โดยตองพิจารณาถึงองคกร บริบทองคกร 
และความตองการของผูมีสวนไดเสีย 
- กําหนดกระบวนการที่จําเปนและความสัมพันธของแตละกระบวนการภายใตขอบเขตระบบบริหารงาน
คุณภาพ 
ขอ 5 ความเปนผูนํา 
- ผูบริหารตองแสดบทบากภาวะผูนําและความมุงมั่นในการนําระบบบริหารงานคุณภาพไปใชในองคกร มีการ
กําหนดนโยบาย บทบาทหนาที่ ความรับผิดชอบ และอํานาจหนาที่ในองคกรและมีการสื่อสารไปยังผูเกี่ยวของ 
ขอ 6 การวางแผน 
- การวางแผนระบบบหารงานคุณภาพ ตองพิจรณาถึงประเด็นหลักที่ไดจากการกําหนดบริบทองคกร และ
ความตองการของผูมีสวนไดเสีย และช้ีบงความเสี่ยงและโอกาสที่จําเปนตองจัดการ เพื่อใหระบบบริหารงาน
คุณภาพบรรลุผลลัพธที่มุงหวัง ปองกันหรือลดผลกระทบที่ไมตองการ และใหมีการปรับปรุงอยางตอเน่ือง 
-กําหนดและสื่อสารวัตถุประสงคและแผนงานไปยังหนวยงานตางๆ ในองคกร 
- การวางแผนการเปลี่ยนแปลง 
ขอ 7 การสนับสนุน 
- องคกรตองจัดเตรียมทรัพยากรที่จําเปน 
- องคกรตองกําหนดความรูความสมารถของบุคลากรที่รับผิดชอบ และจัดใหมีการพัฒนาทักษะและความรู
ความสามารถที่จําเปนตอการดําเนินงาน 
- การสรางความตระหนักใหแกบุคลากรเกี่ยวกับนโยบาย วัตถุประสงคคุณภาพ การมีสวนรวมบทบาทหนาที่ 
และสิ่งที่สงผลกระทบตอระบบ 
- การสื่อสารภายในและภายนอกองคกร 

- การจัดการเอกสารสารสนเทศตามขอกําหนด การควบคุม และจัดทําเอกสารสารสนเทศใหทันสมัย 

ขอ 8 การดําเนินการ 

- องคกรตองมกีรวางแผนและควบคุกระบวนการทีจ่ําเปนภายใตระบบบรหิารงานคุณภาพเพื่อใหสอดคลอง

ตามขอกําหนดของการจัดทําเปนผลิตภัณฑและบรกิาร 

- การระบุ และทบทวนขอกําหนดดานผลิตภัณฑและบรกิาร 

- การออกแบบและพฒันาผลิตภัณฑและบรกิาร 

- การควบคุมผูสมอบภายนอก ครอบคลมุผูสมอบสินคา บรกิาร กิจกรรม/กระบวนการที่วาจางภายนอก

ดําเนินการแทน 

- การทําใหเกิดเปนผลิตภัณฑและบริการ 

- การตรวจปลอยผลิตภัณฑและบริการ 

- การควบคุมผลิตภัณฑและบริการที่ไมเปนไปตามขอกําหนด 

ขอ 9 การประเมื่นสมรรถนะ 

- การเฝาระวัง การวัด การวิเคราะห และการประเมิน เพื่อใหมั่นใจถึงความถูกตองของผลลัพธ 

- การตรวจประเมื่นภายใน 

- การทบทวนของฝายบริหาร 

 



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

 
 

ขอ 10 การปรับปรงุ 

- องคกรตองปฏิบัติการแกไขเมื่อเกิดความไมเปนไปตามขอกําหนด 

- การปรับปรงุอยางตอเน่ือง เพื่อรักษาระบบบรหิารงานคุณภาพที่เหมาะสม เพียงพอ และเกิดประสทิธิผล 

ซึ่งมปีระเด็นทีเ่กี่ยวของกบัการจัดการความรู ไดแก 

7.1.6 ความรูขององคกร  

               องคกรตองพจิารณากําหนด ความรูที่จําเปนสําหรบัการดําเนินกระบวนการและเพื่อใหบรรลุถึง

ขอกําหนดของผลิตภัณฑและบริการ ความรูเหลาน้ีตองไดรบัการจัดเกบ็และมีครบถวนตามขอบเขตอยาง

เพียงพอ เมื่อเกิดการเปลี่ยนแปลงความตองการและแนวโนม องคกรจะตองทบทวนความรูในปจจุบัน และ

พิจารณาวิธีการทําใหไดมา หรอืเขาถึงความรูสวนเพิม่เติมและใหมีความทันสมัย 

หมายเหตุ 1 ความรูขององคกรคือความรูเฉพาะขององคกร ไดมาจากประสบการณเปนขอมูลที่นํามาใชและ

เผยแพรเพือ่ใหบรรลุตามวัตถุประสงค 

หมายเหตุ 2 ความรูองคกรอยูบนพื้นฐานของ                                                                            

a) แหลงภายในองคกร (เชน ทรัพยสนิทางปญญา, การเรยีนรูจากประสบการณ, การเรียนรูจากขอผิดพลาด

และความสําเรจ็จากโครงการ, การรวบรวมและการแลกเปลีย่นความรูที่ไมอยูในตําราและประสบการณ,  

ผลจากการพัฒนากระบวนการ, ผลิตภัณฑและบริการ) 

b) แหลงภายนอกองคกร (เชน มาตรฐาน, ศูนยการเรียนรู, การสมัมนา, การไดมาจากลูกคาหรือผูรบัจางชวง) 
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    การวิเคราะหขอมูลเพื่อจัดทํากลยุทธการจัดการความรู  

และแผนแมบทการจัดการความรู 2562 - 2567  
 

2.1 จุดแข็ง จุดออน โอกาส และอปุสรรค ของการจัดการความรู (KM SWOT)  
แผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 – 2567 (ฉบับปรับปรุง ปงบประมาณ 2564) ไดดําเนินการ

รวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศที่สําคัญที่สอดคลองกับการบริหารจัดการความรูขององคกร ไดแก  
1) การวิเคราะหและทบทวน SWOT ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความเปรยีบเชิงยุทธศาสตร ของ  

แผนวิสาหกิจ ประจําป 2564 – 2565 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564  
2) การวิเคราะหสภาพปจจุบันดานการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล  โดยใช SWOT Analysis 
3) แผนยุทธศาสตรการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ป 2563 -2565) ฉบับปรับปรงุประจําป 2564   

4)  แผนแมบทนวัตกรรม รฟม. ป 2564 – 2570 
5)  แผนยุทธศาสตรดานลกูคาและการตลาด ป 2564 - 2565 

6)  แผนปฏิบติัการดิจิทลัของ 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/ปรบัปรงุ

แผนแมบทการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564     
ไดมีการประชุมคณะทํางานการจัดการความรูการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทยครั้งที่ 1/2563  
วันพุธที่ 2 ธันวาคม 2563 และจากการบรรยายใหความรูหลักสูตรการบริหารจัดการองคกรยุคใหม        
มีการทํากิจกรรม Workshop ดานที่ 7.1 การจัดการความรู โดยที่ปรึกษา บริษัท ทริส คอรปอเรช่ัน 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 โดยใชเครื่องมือ SWOT Analysis และ TOWS MATRIX เพื่อนําขอมูลที่ไดจากการวิเคราะห     
มาเปนแนวทางในการกําหนดประเด็นยุทธศาสตรและกลยุทธการจัดการความรูในการจัดทําแผน        
การจัดการความรูขององคกร โดยสรุปในแตละประเด็น ดังน้ี   

 

 
 

จุดแข็ง (Strength : S) 
S1 รฟม. มบีุคลากรทีม่ีความรู และความสามารถตามมาตรฐานที่องคกรกําหนด  
S2 ผูบริหารระดับสูงมีนโนบายดานการจัดการความรูแกบุคลากร  
S3 บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงและมบีุคลากรรุนใหมที่มีความรูความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี

สมัยใหม   
S4 บุคลากรมีประสบการณในการกํากับดูแลงานกอสรางโครงการรถไฟฟาขนาดใหญ 
S5 มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร (MRTA Culture) เพื่อเปนกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค 
S6 คานิยมขององคกรมีการกําหนดพฤติกรรมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
S7 องคกรมีการเช่ือมโยงการจัดการความรูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร             

2 
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S8 องคกรมีการกําหนดองคความรูหลักขององคกรและมีการรวบรวมองคความรูที่สําคัญ 
S9 องคกรมีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการความรู ซึ่งมีตัวแทนจากฝาย/สํานัก และสวนงาน

ดานการจัดการความรูที่ชัดเจน    
จุดออน (Weakness : W) 

W1 กระบวนการจัดการความรู (KM) ยังไมถูกนําไปใชอยางเปนระบบและไมเปนแนวทางเดียวกันทั่ว
ทั้งองคกร 

W2 บุคลากรบางสวนมีการรับรูวัฒนธรรมองคกรแตยังไมประพฤติอยางชัดเจนเปนรูปธรรม    
W3 ขาดการกําหนดบทบาทผูบริหารในการเปนแบบอยางที่ ดีใหแกบุคลากร ที่แสดงใหเห็นถึง               

การนําการจัดการความรูมาใชประโยชนแตละสายงาน 
W4 กระบวนการถายทอดองคความรูจากผูรับสัมปทานและคูคายังขาดในสวนการนําเครื่องมือการ

จัดการความรูไปประยุกตใช 
W5 การสรางแรงจูงใจและการยกยองชมเชยดานการจัดการความรูยังไมเปนระบบ   
W6 ขาดการติดตามผลลัพธจากการดําเนินงาน KM (KM Results) 
W7  ยังไมมีการสรางความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน 
W8  ยังไมมีการกําหนดแนวทางที่ชัดเจนในการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการความรูเพื่อใหมี

ความรูและความสามารถเพียงพอในการดําเนินงานการจัดการความรูขององคกร 
โอกาส (Opportunity : O) 

O1 นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกจิและสังคมฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสรมิสรางและ
พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย  

O2 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบราง เพื่อใหเปนระบบขนสงหลักของประเทศ 
O3 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ

นวัตกรรม   
อุปสรรค (Theat: T) 

T1 นโยบายรัฐบาลที่ใหเอกชนรบัสมัปทานและจางเอกชนเดินรถไฟฟา ทําใหบุคลากรขาดโอกาสใน
การเรียนรูเทคโนโลยีดานรถไฟฟาดวยตนเอง 

T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหตองมีการปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง   
T3 การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม เชน Covid-19 ทําใหการดําเนินงานดานการจัดการ

ความรูเกิดความลาชา   
 
2.2 การวิเคราะหประเดน็ยุทธศาสตร เปาประสงค (TOWS Matrix ) 
      การกําหนดประเด็นยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการความรู  ป งบประมาณ 2562 - 2567  

(ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564) รฟม. ไดนําขอมูลจากการวิเคราะห SWOT Analysis มาวิเคราะห

ความสัมพันธระหวาง จุดแข็งกับโอกาส (SO) จุดแข็งกับอุปสรรค (ST) จุดออนกับโอกาส (WO) และจุดออน

กับอุปสรรค (WT) กําหนดในตาราง TOWS Matrix นํามากําหนดความสัมพันธซึ่งผลของการวิเคราะห

ความสัมพันธในขอมูลแตละคู เพื่อกําหนดประเด็นยุทธศาสตรทาํให รฟม. สามารถกําหนดประเด็นยุทธศาสตร

ดานการจัดการความรูที่สอดคลองและสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตรของ รฟม. และไดจัดลําดับความสําคัญ

ของประเด็นยุทธศาสตร ดังน้ี 
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ตารางการวิเคราะห ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (TOWS Matrix ) 

 

 

 

                  โอกาส (O) 
O1 นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนา
เศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 สนับสนุน
การเสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุน
มนุษย 
O2 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาโครงสราง
พื้นฐานระบบราง เพื่อใหเปนระบบขนสง
หลักของประเทศ 
O3 ระบบการประเมินผลการดําเนินงาน
รัฐวิสาหกิจสนับสนุนการดําเนินงานดานการ
จัดการความรูและนวัตกรรม   

อุปสรรค (T) 
T 1 นโยบายรัฐบาลที่ใหเอกชนรับสัมปทาน

และจางเอกชนเดินรถไฟฟา ทําใหบุคลากร

ขาดโอกาสในการเรียนรูเทคโนโลยีดาน

รถไฟฟาดวยตนเอง 

T2 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทํา

ใหตองมีการปรับปรุงเปล่ียนแปลงอยางตอเน่ือง   
T3 การแพรระบาดของโรคติดตออุบัติใหม 

เชน Covid-19 ทําใหการดําเนินงานดานการ

จัดการความรูเกิดความลาชา   
S1 รฟม. มีบุคลากรที่มีความรู และ
ความสามารถตามมาตรฐานที่
องคกรกําหนด 
S2 ผูบริหารระดับสูงมีนโนบายดาน
การจัดการความรูแกบุคลากร  
S3 บุคลากรมีระดับการศึกษาสูง
และมีบุคลากรรุนใหมที่มีความรู
ความสามารถในการเขาถึง
เทคโนโลยีสมัยใหม     
S4 บุคลากรมีประสบการณในการ
กํากับดูแลงานกอสรางโครงการ
รถไฟฟาขนาดใหญ  
S5 มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร 
(MRTA Culture) เพื่อเปนกรอบ
พฤติกรรมที่พึงประสงค 
S6 คานิยมขององคกรมีการกําหนด
พฤติกรรมสนับสนุนใหเกิดการ
เรียนรู 
S7 องคกรมีการเช่ือมโยงการจัดการ
คามรูกับการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานของบุคลากรและการ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร             
S8 องคกรมีการกําหนดองคความรู
หลักขององคกรและมีการรวบรวม
องคความรูที่สําคัญ 
S9 องคกรมีการแตงตั้งคณะทํางาน
ดานการจัดการความรู ซ่ึงมีตัวแทน
จากฝาย/สํานัก และสวนงานดาน
การจัดการความรูที่ชัดเจน   

กลยุทธเชิงรุก (SO 
Strategy) 

 
1. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศการ

เรียนรูสมัยใหมตอบสนองตอความ

ตองการของบุคลากรในองคกร   

(S1 S3 / O1 O2 O3)   

2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทํางาน

ขององคกรใหมีประสิทธิภาพ 

(S1 S2 S6 S7 S8 / O1 O2 O3)   

3. สงเสริมการจัดการความรูสูการปฏิบัติ   

   (S1 S2 S3 S4 S5 S6 S7 S8 S9 / O1 

O2 O3) 

 

 

 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST 
Strategy) 

 
1. เตรียมความพรอมด3านการเรียนรู                        

สรางวัฒนธรรมการเรียนรูนําไปสูองคกรแหง

การเรียนรู  

(S1 S2  S5 S6 S7 S8 / T1 T2 T3) 

2. สนับสนนุการสรางชุมชนแหงการเรียนรู      

(S1 S4 S5 S6 S7 S8 S9 / T1 T2 T3)   

3. กระตุนและสรางความตระหนัก ความเขาใจ  

การมีสวนรวม การสรางแรงจูงใจดานการ

จัดการความรู   

(S2 S3  S5 S6 S7 / T1 T2 T3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายนอก 

ภายใน 
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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
ขาดในสวนการนําเครือ่งมือการ
จัดการความรูไปประยุกตใช 
W5 การสรางแรงจูงใจและการยก
ยองชมเชยดานการจัดการความรูยัง
ไมเปนระบบ   
W6 ขาดการติดตามผลลัพธจากการ
ดําเนินงาน KM (KM Results) 
W7 ยังไมมีการสรางความตระหนัก
เรื่องความเส่ียงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน 
W8 ยังไมมีการกําหนดแนวทางที่
ชัดเจนในการคัดเลือกและพัฒนา
ทีมงานการจัดการความรูเพื่อใหมี
ความรูและความสามารถเพียงพอใน
การดําเนินงานการจัดการความรู
ขององคกร 

 

1. ยกระดับระบบและมาตรการในการรองรับ

การจัดการความรู 
(W1 W2 W3 W4  W5 W6 W7 / 
O1 O4)   

2. สนับสนุนการจัดทําองคความรูที่สําคัญ

ขององคกร    

(W1 W 2 W7 / O1 O2 O3)    

3. พัฒนาศักยภาพบุ คลากรให มี ความ

เช่ียวชาญในการดําเนินงานตามภารกิจ

องคกร และผลักดันศักยภาพของบุคลากร

ใหมีความพรอมตอการขับเคล่ือนองคกร 

(W1 W4  W6  W7 / O1 O2 O3)    

 

  

1.พัฒนาองคความรูที่ไดจัดเก็บเพื่อสงตอ
ความรูและนําไปใชในการปฏิบัติงาน    
(W1 W7 / T1 T2 T3)   

2.การสรางความรวมมือระหวางเอกชนผูรับ

สัมปทานในการแลกเปล่ียนเรียนรูการสราง

นวัตกรรม  
(W1 W6 W7 / T1 T2 T3 )  
3.พัฒนาการสรางความตระหนักเร่ือง        
ความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช   
ความรูเปนฐาน  
(W1 W5 W7 / T1 T2 T3)   
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2.3 วิสัยทัศนการจัดการความรู (KM Vision)          

2.4 พันธกิจ 
1. ดานการรวบรวมองคความรูหลักขององคกรอยางเปนระบบ 

2. สรางพฤติกรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู และสรางเครือขายในการเรียนรูสูบุคลากรทั้ง

ภายในและภายนอก 

3. พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการจัดการความรูและการเรียนรูภายในและภายนอกองคกร   

4. เสริมสรางและกระตุนใหเกิดการสรางสรรคในการปรับปรุงกระบวนงานและสงเสริมใหเกิดนวัตกรรม

ในการปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ     
 

2.5 ยุทธศาสตร ( Strategy)  
     ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู ของ รฟม. ป 2562 – 2567 ไดมีการปรับปรุงเพื่อใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน นโยบายการดําเนินงาน ทิศทางการดําเนินงาน 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 ดังน้ี    
 

PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY 

M 
M : Mastery  
(ใฝเรียนรู) 

R 
R : Review Process 

(ทบทวนปรับปรุง
กระบวนการ) 

TA 
TA : Technology Access  

(การเขาถึงเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตรท่ี 1  
การยกระดับระบบบริหารจัดการความรู
และการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การยกระ ดับกระบวนการ
ทํางานดานการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล      

เปาประสงค 
- บุคลากร รฟม. มีความเขาใจดานการ
จัดการความรู  
- บุคลากร รฟม. มีการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูทั่วทั้งองคกร   

เปาประสงค 
- มีการทบทวนปรับปรุงกระบวนการ
ทํางานหลัก (Primary Process) 
และกระบวนการสนับสนุน 
(Support Process) โดยใชการ
จัดการความรูเปนเครื่องมือใน
การสรางมูลคาเพิม่ใหกบัองคกร 
- สนับสนุนยุทธศาสตรองคกรที่
เกี่ยวของใหบรรลุผลสําเร็จ   

เปาประสงค 
- รฟม. มีการใชเทคโนโลยีดิจิทลัในการ
ทําใหการจัดการความรูมปีระสิทธิภาพ
เพิ่มข้ึน  
 

กลยุทธ   
M1 ปรับบทบาทใหผูบริหารเปนแบบอยาง
ที่ ดี  (Role Model) ผ านการขับเคลื่ อน
คานิยมวัฒนธรรมองคกร และการมีสวน
รวมการจัดการความรู รวมถึงการพัฒนา 
(Skill) และแนวความคิด (Mindset) ที่
เกี่ยวของกับการจัดการความรู การสราง
บรรยากาศใหเกิดการเรียนรูใหแกผูบริหาร   
M2 ทบทวนบทบาทโครงสรางคณะทํางาน
การจัดการความรู เพิ่ มศักยภาพของ
หนวยงานที่รับผิดชอบ/ทีมขับเคลื่อน
การจัดการความรู  
M3 สรางใหบุคลากรมีความรู ตระหนัก
ถึงความสําคัญดานการจัดการความรู   

กลยุทธ   
R1 ท บ ท ว น แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง
กระบวนการหลกัและกระบวนการ
สนับสนุนโดยการใชการจัดการ
ความรูเปนกลไกหน่ึงในการพัฒนา
และปรับปรุงการปฏิบัติงาน 
R2 ยกระดับองคความรูและแบงปน
ความรู เพื่อสรางแนวปฎิบัติที่ดี  
R3 ยกระดับการปฏิบัติงานและ
ตระหนักเรื่องความเสี่ยงโดยใช
ความรูเปนฐาน 
R4 สรางประโยชนที่ เกิดจาก
การจัดการความรูกับผูมีสวนได
สวนเสียในการสรางมูลคาเพิ่ ม
ใหแกองคกร    

กลยุทธ   
TA1 ยกระดับการเรี ยนรู ผ านร ะบ บ
เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อใหบุคลากร
พรอมรับการเรียนรูและสามารถเขาถึง
ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา 
TA2 พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู 
(KM e – Learning) 



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

 
 

  2.6 แผนที่ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู  (KM Strategy map) 
 

 

       

 

 

 

 

 

 

 

 

    

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 

SO5 
พัฒนาสูการเปนองคกรที่มี

ประสิทธิภาพสูง 

TA1.1 แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการ
ความรู (KMS) 

M 1.1 :  แผนการกําหนด
บทบาทของผูบริหารในการ
จัดการความรู 

M 2.1 :  แผนพัฒนาทีมงาน
การจัดการความรู   
 

M 3.1 :  แผนการสรางตระหนัก 
ความเขาใจการมีสวนรวม และ
การสรางแรงจูงใจดานการจัดการ
ความรู 

M 3.2 :  แผนสงเสริมวัฒนธรรม
และสภาพแวดลอมการทํางาน     
 

TA 2.1 : แผนการพัฒนา
โปรแกรมส่ือการเรยีนรู 
(KM E – Learning) 

SO1 
พัฒนาและบูรณาการระบบ

ขนสงมวลชน 

SO2 
บริหารการเงินและสรางรายได

จากธุรกิจตอเนื่อง 

SO3 
พัฒนารูปแบบการใหบริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

SO4 
พัฒนาศูนยกลางความรูดาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน
ระดับประเทศและเตรียมความ
พรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 

Corporate 
Goal 

 
Internal 
Process 

 

Financail 

 

Internal 
Customer 

 

L&G   

R 4.1 :  แผนการถายทอด แลกเปลีย่น
สารสนเทศ/ความรู  และสรางมูลคาเพิม่
จากการจัดการความรูจากกลุมผูมีสวนได
สวนเสยีภายนอก 

R 2.2 แผนการรวบรวมจัดเก็บความรูท่ี
จําเปนตอทิศทางการดําเนินงานของ รฟม. 
และความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชความรูเปนฐาน   

R3.1 แผนการปฏิบัติงานและตระหนัก
เรื่องความเสีย่งโดยใชความรูเปนฐาน 

R 1.1 แผนการทบทวน
กระบวนการจัดการความรู 

R 1.2 แผนการกําหนดแนวทาง/
วิธีการสอบทาน การดําเนินงาน
ของกระบวนการท่ีสําคญัดาน 
KM ( KM Audit) 
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แผนการดําเนินงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและกลยุทธดานการจัดการความรู 11 แผนงาน   
M 1.1 :   แผนการกําหนดบทบาทของผูบรหิารในการจัดการความรู  
M 2.1 :   แผนพัฒนาทีมงานการจัดการความรู   
M 3.1 :   แผนการสรางความตระหนัก ความเขาใจการมสีวนรวม และการสรางแรงจงูใจดานการจัดการความรู 

M 3.2 :  แผนสงเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมการทํางาน     
R 1.1 :   แผนการทบทวนกระบวนการจัดการความรู  
R 1.2 :   แผนการกําหนดแนวทาง/วิธีการสอบทาน การดําเนินงานของกระบวนการทีส่ําคัญดานการจัดการความรู (KM Audit) 
R 2.2 :   แผนการรวบรวมจัดเก็บความรูที่จําเปนตอทิศทางการดําเนินงานของ รฟม.  
R 3.1 :   แผนการปฏิบัติงานและตระหนักเรื่องความเสี่ยงโดยใชความรูเปนฐาน 
R 4.1 :   แผนการถายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู และสรางมลูคาเพิ่มจากการจัดการความรูจากกลุมผูมีสวนไดสวนเสียภายนอก 
TA 1.1 : แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการความรู (KMS)  
TA 2.1 : แผนการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู (KM E – Learning)  
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3              KM Roadmap และแผนปฏิบัติการในการจัดการความรูของ รฟม. 

 
 3.1 ทิศทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 – 2567  (KM Operational Framework ) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

1) ระยะสั้น 1 ป (ป 2563 : ยกระดับการบริหารจัดการความรู)  
- ทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ/คณะทํางาน ตลอดทั้งบทบาทหนาที่คณะกรรมการ/คณะทํางาน

การจัดการความรู 
- ปรับเปลี่ยนการจัดทําแผนทีอ่งคความรู (KM Mapping) สือ่สารการจัดทําแผนทีอ่งคความรู                

เพื่อทําใหบุคลากรมีความเขาใจ และตระหนักเห็นความสําคัญในการจัดทําองคความรู 
- สงเสริมวัฒนธรรม Mastery : M ใหบุคลากรมีพฤติกรรมทีพ่ึงประสงคเพือ่

สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูอยางย่ังยืน 
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2) ระยะกลาง 3 ป  
(ระหวางป 2563 – 2565 : ยกระดับระบบและมาตรการในการรองรับการจัดการความรู) 
- ยกระดับการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรพรอมรับการเรียนรูและ

สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา 
- ปรับบทบาทใหผูบริหารเปนตนแบบ (Role Model) ผานวัฒนธรรมองคกร (M : Mastery) 

และมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรู เพื่อกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร 
- กําหนดแนวทางการคัดเลือก กําหนดหนาที่ และแนวทางการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู 

(KM Facilitator) ที่เกี่ยวของกับการขับเคลือ่นดานการจัดการความรู ของทุกสวนงาน ฝาย/สํานัก 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3) ระยะยาว 5 ป  
(ระหวางป 2563 – 2567 : สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูโดยเชื่อมโยงผลลัพธการจัดการความรู
สูนวัตกรรม) 
- มุงเนนการนํากระบวนการในการจัดการความรูที่เปน Best Practice ไปใชเปนเครื่องมือชวยให

องคกรบรรลุ วิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร  
- ใชกระบวนการในการจัดการความรูกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือคูคาในการแลกเปลี่ยนเรียนรู        

นําความรูที่ไดจากการแลกเปลี่ยนมาสรางคุณคาตอยอดความรูสูนวัตกรรม 
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3.2 เปาหมายการดําเนินงาน 

1) เปาหมายการดําเนินงานระยะสั้น 1 ป 
- มีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการความรู ซึ่งมีตัวแทนของสายงาน/หนวยงาน 

พรอมความรับผิดชอบที่ชัดเจน เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินการจัดการ
ความรู การทํางานขามสายงาน และการทํางานรวมกันทั่วทั้งองคกร   

- มีความสําเร็จในการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูที่สอดคลองกับองคความรูหลักของ
องคกรของทุกสวนงานฝาย/สํานัก และรวบรวมรายช่ือผูชํานาญการดานองคความรู 
(Practitioner)   

- พนักงาน รฟม. ทุกคน มีความรู ความเขาใจ ความตระหนักใหความสําคัญดานการ
จัดการความรู 

 
2) เปาหมายการดําเนินงานระยะกลาง 3 ป 

- มีความสําเร็จในการพัฒนาระบบเว็บไซตศูนยกลางองคความรู              
- ผูบริหารระดับสูงทุกคนเปนตนแบบ (Role Model) ผานวัฒนธรรมองคกร                 

(M : Mastery) 
- มีความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานดานการจัดการความรู 

 
3)    เปาหมายการดําเนินงานระยะยาว 5 ป 

- มีระบบบริหารจัดการความรูที่สอดคลองตอเน่ืองเช่ือมโยงกับยุทธศาสตรและ     
       สามารถขับเคลื่อนไปสูการบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร 
- มีกระบวนการและนวัตกรรมที่ไดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรูกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
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* หมายเหต ุ: พนกังานกําลงัจะเกษียณอาย ุหมายถึง พนกังานที่กําลงัจะเกษียณอายภุายใน 3 – 5 ปี 

3.3 แผนปฏิบัติการ 
จากการกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู จํานวน 3 ยุทธศาสตร 9 กลยุทธ แผนที่ยุทธศาสตรดานการจัดการความรูและทิศทางการดําเนินงาน 

การจัดการความรูระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาว สามารถนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดการความรูประจําป 2564 – 2567 ไดทั้งหมด 12 แผนงาน ดังน้ี   

ยุทธศาสตร กลยุทธ แผนงานหลัก ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย โครงการ/กิจกรรม ตัวช้ีวัด คาเปาหมาย 
2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตรที่ 1 : 
การยกระดับ
ระบบบริหาร
จัดการความรู
และการสราง
วัฒนธรรมแหง
การเรียนรู 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

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

M 1.1 : แผนการ
กําหนดบทบาทของ
ผูบริหารใน             
การจัดการความรู 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 
 
 
 
 
 

1. กิจกรรมถายโอน
ความรูพนักงานกําลังจะ
เกษียณอายุ* 
 
 
 

จํานวนองคความรู
ของพนักงานที่กําลัง
จะเกษียณอายุราชการ
ภายใน 3 - 5 ป  

  ≥2  ≥2  ≥2   ≥2 

   2. กิจกรรมถายทอดและ
ใหความรูเก่ียวกับการ
บริหารจัดการความรู 
(Knowledge 
Management) ใหแก
ผูบริหารทุกระดับ 
(ผูบริหารระดับสูง 
ระดับกลาง และระดับตน) 

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผน  

100 100 100 100 

ผลการประเมินการ
รับรูของบุคลากรตอ
การรับรูดานการ
จัดการความรูของ
ผูบริหาร  

  70 75 80 85 



 
35 แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2564  
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    3. กิจกรรมถายทอด 
องคความรูของผูบริหาร
ที่สอดคลองกับองค
ความรูหลักขององคกร  

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผน  

100 100 100 100 

M2 ทบทวนบทบาท
โครงสรางคณะทํางาน 
การจัดการความรูเพิ่ม
ศกัยภาพของหนวยงานที่
รับผิดชอบ/ทมีขับเคล่ือน
การจัดการความรู  

M 2.1 : แผนพัฒนา
ทีมงานการจัดการ
ความรู   
 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทีมงานดาน
การจัดการความรู 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนพัฒนาทีมงานดาน
การจัดการความรู  
รอยละ 100 

4. กิจกรรมพัฒนา
ขับเคล่ือนทีมการจัดการ
ความรูขององคกร  

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
กิจกรรม 

100 100 100 100 

M3 สรางใหบุคลากรมี
ความรู ตระหนักถึง
ความสําคัญดานการ
จัดการความรู   
 

M 3.1 : แผนการสราง

ความตระหนัก ความ
เขาใจการมีสวนรวม 
และการสรางแรงจูงใจ
ดานการจัดการความรู 

รอยละความสําเรจ็ของ
การดําเนินงานตาม
แผนการสรางตระหนัก 
ความเขาใจการมีสวน
รวม และการสราง
แรงจูงใจดานการจัดการ
ความรู 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนการสรางตระหนัก 
ความเขาใจการมีสวน
รวม และการสราง
แรงจูงใจดานการ
จัดการความรู 
รอยละ 100  

5. กิจกรรมส่ือสารและ
ใหความรูดานการบริหาร
จัดการความรูขององคกร    

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
กิจกรรม 

100 100 100 100 

M 3.2 : แผนสงเสริม
วัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน     

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผน
สงเสริมวัฒนธรรมและ
สภาพแวดลอมการ
ทํางาน     

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนสงเสริมวัฒนธรรม
และสภาพแวดลอมการ
ทํางาน รอยละ 100 

6. โครงการสงเสริม
บุคลากรที่พรอมเรียนรู 
(Personal Mastery) 

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
โครงการ 

100 
 

100 
 

 

100 
 

100 
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7. โครงการพัฒนา
องคกรสูองคกรแหงการ
เรียนรู  (Learning 
Organization) 

รอยละความพึงพอใจ
ของบุคลากรที่ในการ
เขารวมกิจกรรม
เสริมสรางองคกร
แหงการเรียนรู  
รอยละ 80  
ภายในป 2565 

70 
 
 

 

80 
 

 

- 
 

- 
 
 
 

 

8. กิจกรรมถายทอด 
องคความรูและแลกเปล่ียน
เรียนรูของสายงานหลัก 
(Primary Process) และ
สายงานสนับสนุน 
(Support Process)   

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
กิจกรรม 

100 100 
 

100 100 

9. กิจกรรมการสราง
ชุมชนแหงการเรียนรู 
(Community Of Practices) 

จํานวนชุมชนแหง
การเรียนรู 

2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 2 :
การยกระดับ
กระบวนการทํางาน 
ดานการจัดการ
ความรู 

R1 ทบทวนและปรับปรุง
กระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุนโดย
การใชการจัดการความรู
เปนกลไกหน่ึงในการพัฒนา
และปรบัปรุงการปฏิบัติงาน 
 

R 1.1 : แผนการ
ทบทวนกระบวนการ
จัดการความรู 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 

10. กิจกรรมการตรวจ
ประเมินการจัดการ
ความรูขององคกร โดยใช
เครื่องมือ KMA 

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนิน
กิจกรรม 

100 100 100 100 

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

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 

11. กิจกรรมการสอบ
ทานการดําเนินงานของ
กระบวนการที่สําคัญดาน
จัดการความรู  
(KM audit) 

รอยละของจํานวน 
กระบวนการการ
จัดการความรู 
ที่สําคัญที่ไดรับการ
สอบทาน 

100 100 100 100 
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R2 ยกระดับการจัดการ
องคความรูและแบงปน
ความรู เพื่อสรางแนว
ปฎิบัติที่ด ี
 

R 2.2 : แผนการ
รวบรวมจัดเก็บความรู
ที่จําเปนตอทิศทางการ
ดาํเนินงานของ รฟม. 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

12. โครงการสงเสริมการ
จัดการความรูสูการปฏิบัต ิ
 

จํานวนกระบวนการ
ปฎิบัติที่เปนเลิศ 
(Best Practices) 
 

≥1 
 
 

 

≥1 
 
 
 
 
 
 

 

≥1 
 

≥1 
 
 
 

 
13. กิจกรรมสงเสริมการ
ปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานที่สําคัญของ
องคกร 

14. กิจกรรมการจัดทํา
แผนที่ความรูของ 
ทุกสวนงาน  
(Knowledge Mapping) 

รอยละความสําเร็จ 
ของการจัดทําแผนที่
ความรูทุกฝาย/สํานัก 

100 
 

100 
 

100 100 

15. กิจกรรมจัดทํา 
องคความรูที่สําคัญตอ
การปฏิบัติงาน   

จํานวนองคความรูที่
สอดคลองกับ 
องคความรูหลักของ
องคกร   

8 10 
 

15 20 

R3 ยกระดับการ
ปฏิบัติงานและตระหนัก
เรื่องความเส่ียงโดยใช
ความรูเปนฐาน 
 

R 3.1 : แผนการ
ปฏิบัติงานและตระหนัก
เรื่องความเส่ียงโดยใช
ความรูเปนฐาน 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 

16. กิจกรรมการบริหาร
ความเส่ียงโดยใชความรู
เปนฐาน 

มีแนวทางกระบวนการ
บริหารความเส่ียงที่
สําคัญ 

2 3 4 5 
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R4 สรางประโยชนที่เกิด
จากการจัดการความรูกับ 
ผูมีสวนไดสวนเสียในการ
สรางมูลคาเพิ่มใหแกองคกร    

R 4.1 : แผนการ
ถายทอด แลกเปล่ียน
สารสนเทศ/ความรู  
และสรางมูลคาเพิ่ม
จากการจัดการความรู
จากกลุมผูมีสวนไดสวน
เสียภายนอก 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตามแผนงาน 
 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 
 
 
 
 
 

17. โครงการแลกเปล่ียน
องคความรูขามหนวยงาน 

จํานวนองคความรูที่
มีการแลกเปล่ียน
เรียนรูขามหนวยงาน 

3 
 

4 
 
 
 

5 6 

18. กิจกรรมเผยแพร
ประชาสัมพันธงานวิจัย 
โครงการระบบรถไฟฟา
ขนสงมวลชน     

จํานวนผลงานวิจัยที่
เผยแพรแกบุคลากร
ในองคกร 

≥1 
 

≥1 
 

 

≥1 
 

≥1 
 

19. กิจกรรมถายทอด
องคความรูการกอสราง
รถไฟฟาจากที่ปรึกษา
โครงการ คูคา ผูรับ
สัมปทาน   

รอยละความสําเร็จ
ของการดําเนินงาน
ตามแผนการ
ถายทอดองคความรู  
 

100 100 100 100 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  
การจัดการ
ความรูดวย
เทคโนโลยีดิจิทัล      

 

TA1 ยกระดับการเรียนรู
ผานระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เพื่อใหบุคลากร
พรอมรับการเรียนรูและ
สามารถเขาถึงขอมูลไดทุก
ที่ทุกเวลา 
 
 
 
 
 

TA 1.1 : แผนการ
พัฒนาระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศดานการ
จัดการความรู (KMS) 

รอยละความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ความรู     

รอยละความสําเร็จใน
การปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการจัดการ
ความรูรอยละ 100 

20. โครงการยกระดับ
ระบบจัดการความรูใน
องคกร 

พัฒนาระบบเว็บไซต
ศูนยกลางองคความรู
แลวเสร็จรอยละ 100 
ภายใน ป 2565   

90 100 - - 
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TA2 พัฒนาโปรแกรมส่ือ
การเรียนรู (KM e -Learning) 
 
 
 
 

TA 2.1 : แผนการ
พัฒนาโปรแกรมส่ือการ
เรียนรู (KM e -
Learning) 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน 
 

รอยละความสําเร็จของ
การดําเนินงานตาม
แผนงาน รอยละ 100 

21. โครงการยกระดับ
ระบบสารสนเทศการ
จัดการความรู (WEB KM) 

ความพึงพอใจของ
ผูใชบริการไมต่ํากวา
รอยละ 80 ภายในป 
2565 

70 80 - - 

22. กิจกรรมสงเสริม 
การเรียนรู  
(KM e -Learning) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



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

 
 

3.4 ตารางแผนปฏิบัติการตามแผนแมบทการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2564 

ที่ โครงการ /กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2564 

ผูรับผดิชอบ 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. 

 ยุทธศาสตรที่ 1 : การยกระดับระบบบริหารจดัการความรูและการสรางวัฒนธรรม

แหงการเรียนรู 

             

1 กิจกรรมถายโอนความรูพนักงานกําลังจะเกษียณอายุ             KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

2 กิจกรรมการถายทอดและใหความรูเก่ียวกับการบริหารจัดการความรู (Knowledge 

Management) ใหแกผูบริหารทุกระดับ 

            KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

3 กิจกรรมถายทอดองคความรูของผูบริหารที่สอดคลองกับองคความรูหลักขององคกร             KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

4 กิจกรรมพัฒนาขับเคล่ือนทีมการจัดการความรูขององคกร (Knowledge Explorer) 

 

            KM CORE TEAM ./ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

5 กิจกรรมส่ือสารและใหความรูดานการบริหารจัดการความรูขององคกร    

 

            KM CORE TEAM /ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

6 โครงการสงเสริมบุคลากรที่พรอมเรียนรู (Personal Mastery) 

 

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

7 โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู  (Learning Organization) 

 

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

8 กิจกรรมถายทอดองคความรูและแลกเปล่ียนเรียนรูของสายงานหลัก (Primary 

Process) และสายงานสนับสนุน (Support Process)   

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

9 กิจกรรมการสรางชุมชนแหงการเรียนรู (Community Of Practices) 

 

 

 

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 



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

 
 

ที่ โครงการ /กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2564 

ผูรับผดิชอบ 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. 

 ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดบักระบวนการทํางานที่เกี่ยวของในดานการจดัการ

ความรู 
ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผดิชอบ 

 1 กิจกรรมการตรวจประเมินการจัดการความรูขององคกร โดยใชเคร่ืองมือ KMA 

 

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

 2 กิจกรรมการสอบทานการดําเนินงานของกระบวนการที่สําคัญดานจัดการความรู  

(KM audit) 

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

3 โครงการสงเสริมการจัดการความรูสูการปฏิบัติ             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

4 กิจกรรมสงเสริมการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานที่สําคัญขององคกร             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

5 กิจกรรมการจัดทําแผนที่ความรูของทุกสวนงาน (Knowledge Mapping)             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

6 กิจกรรมจัดทําองคความรูที่สําคัญตอการปฏิบัติงาน               KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

7 กิจกรรมการบริหารความเส่ียงโดยใชความรูเปนฐาน             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

8 โครงการแลกเปล่ียนองคความรูขามหนวยงาน             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

9 กิจกรรมเผยแพรประชาสัมพันธงานวิจัยโครงการระบบรถไฟฟาขนสงมวลชน                 KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

10 กิจกรรมถายทอดองคความรูการกอสรางรถไฟฟาจากที่ปรึกษาโครงการ คูคา ผูรับ

สัมปทาน   

            KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 



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

 
 

ที่ โครงการ /กิจกรรม 
ระยะเวลาการดําเนินโครงการปงบประมาณ 2564 

ผูรับผดิชอบ 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. 

 ยุทธศาสตรที่ 3 : การจดัการความรูดวยเทคโนโลยีดจิิทัล      ต.ต. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ผูรับผดิชอบ 

1 โครงการยกระดับระบบจัดการความรูในองคกร 

(การพัฒนาระบบจัดการความรู / การส่ือสารดานการจัดการความรูผานเทคโนโลยี)  

 

           

 

KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

2 โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู (WEB KM)             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

3 กิจกรรมสงเสริมการเรียนรู (KM e -Learning)             KM CORE TEAM/ฝายสํานักที่เก่ียวของ 

 

หมายเหต ุ:  โครงการและกิจกรรม สามารถเปล่ียนแปลง วัน และเวลาไดตามความเหมาะสม  


