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แผนแมบทการจัดการความรู ประจําป  2562-2567 (ฉบับปรับปรุงประจําป  2565) ฉบับนี้                   

แผนกบริหารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล ไดจัดทําขึ้นเพ่ือพัฒนาระบบ

บรหิารจัดการความรูขององคกรใหสอดคลองตอเนื่องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร รฟม. ตามแผนวิสาหกิจ 

รฟม. ปงบประมาณ 2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) และเปนกรอบแนวทาง                

การดําเนินงานดานการบริหารจัดการความรูในองคกร เพ่ือสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูและ           

การเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูง HPO มีธรรมาภิบาลที่ดี               

การทบทวนแผนแมบทการจัดการความรูในคร้ังนี้ ไดนําแผนวิสาหกิจ รฟม. ปงบประมาณ 

2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) พรอมท้ังนําหลักเกณฑการประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enables) ของรัฐวิสาหกิจดานการจัดการความรูและ

นวัตกรรม ผลการประเมินการดําเนินงานภายหลังไดรับ Feedback จาก สคร.ประจําป 2563  

เปนขอมูลนําเขาที่สําคัญ โดยมีการวิเคราะหปจจัยภายใน ภายนอกที่สงผลกระทบตอการบริหาร

จัดการความรู ยุทธศาสตรท่ีออกแบบสอดรับกับวิสัยทัศน นโยบายภาครัฐใหสอดคลองกับการ

ดําเนินงานของ รฟม. โดยมีการกําหนดเปาหมาย ตัวชี้ วัดที่ครอบคลุม รวมทั้ งกรอบเวลา 

ผูรับผิดชอบ และกระบวนการติดตามใหดําเนินการไดตามผลลัพธท่ีกําหนดและคงไวในสวน

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร ประเด็นยุทธศาสตร เปาหมายหลัก เนื่องจากยังคงมีสาระสําคัญ 

ที่เหมาะสม สอดคลอง และรองรับบริบทแวดลอมในปจจุบัน  

แผนกบริหารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล หวังเปนอยางยิ่งวา            

แผนยุทธศาสตรฯ ฉบับนี้ จะเปนสวนสําคัญในการชวยผลักดันการดําเนินงานของ รฟม. ใหสามารถบรรลุ

วิสัยทัศน พันธกิจ และเปาหมายที่กําหนดไวตอไป 
                                                                                                  ตุลาคม  2564 
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  บทที่ 1 สภาพแวดลอมองคกร    

 1.1 การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายใน (Internal Factor Analysis)      

1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคองคกร คานิยม        13 

1.1.2 แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 – 2565 (ฉบับปรบัปรุงปงบประมาณ 2565)    16 

1.1.3 แผนการดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกร ท่ีเช่ือมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู  

 (1) แผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย ประจําป 2560-2565 (ฉบับปรบัปรุงประจําป 2565)   18 

(2) แผนแมบทการจัดการนวัตกรรม รฟม. ปงบประมาณ 2564 – 2570 (ฉบับปรบัปรุงปงบประมาณ 2565) 20 

(3) แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและตลาด ปงบประมาณ 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) 22 

(4) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ ปงบประมาณ พ.ศ. 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565)   24 

(5) แผนวัฒนธรรมองคกร          26 

(6) นโยบายดานการจัดการความรู        26 

(7) นโยบายดานการสงเสริมการใชความคดิสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรม    28 

(8) กระบวนการที่สําคัญของ รฟม. (MRTA Value Chain)      29 

(9) องคความรูหลักขององคกร         30 

1.2 การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor Analysis)    31 

      1.21 ยุทธศาสตรตาง ๆ ของภาครัฐ 

(1) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580                             31 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)               32 

(3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)         33 

(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579                        33 

(5) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565                                       33 

(6) แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19   33  

                  (พ.ศ. 2564 -2565) 

1.2.2 กรอบการบริหารจัดการความรูตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ                   34 

(1) ISO 30401:2018 มาตรฐานระบบการจัดการองคความรู                           34 

(2) กรอบการบริหารจัดการความรูขององคการเพิ่มผลผลิตแหงเอเชีย (APO KM Framework)  38 

1.2.3 ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM)                 39 

1.2.4 หลักเกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers)     40 

ของรัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) ดานท่ี 1 การกํากับดูแลท่ีดีและการนําองคกร  

ขอ 6 คณะกรรมการ  

1.2.5 ผลการดําเนินดาน Core Business Enablers ของ รฟม. ประจําปบัญชี 2563              41 

              ดานท่ี 7.1 การจัดการความรู จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรงุ  
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บทสรุปผูบริหาร 

แผนกบริหารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล ไดทบทวน/ปรับปรุงแผนแมบท              

การจัดการความรู  ป งบประมาณ 2562-2567 ฉบับปรับปรุงป งบประมาณ 2565 และแผนปฏิบัติ การ  
ปงบประมาณ 2565 ดังนี ้

 

1) รวบรวม ประมวลผลขอมูลวิเคราะห ปจจัยนําเขาที่สําคัญเพื่อกําหนดกรอบแนวคิดในการทบทวนแผน

ยุทธศาสตรฯ ไดแก 
- นโยบายและยุทธศาสตรตาง ๆ ของภาครัฐที่เก่ียวของกับการดําเนินงานขององคกรโดยไดนําขอมูลที่

เกี่ยวกับการดําเนินงานดานการบริหารจัดการองคความรู  
- แผนวิสาหกิจ ปงบประมาณ 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565 และแผนงานท่ีสําคัญ 

ไดแก แผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาด แผนปฏิบัติการ

ดิจิทัล และแผนแมบทการจัดการนวัตกรรม  

- หลักเกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติ งานและการจัดการ Core Business Enablers 
ของรัฐวิสาหกิจ ดานที่ 7.1 การจัดการความรู และดานที่ 7.2 นวัตกรรม  

- ผลการประเมินการดําเนินงานภายหลังไดรับ Feedback จาก สคร. ประจําป2563 ดานที่ 7.1  
การจัดการความรู                
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2) ฝายทรัพยากรบุคคล ดําเนินการทบทวน/ปรับปรุงแผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ                        

2562-2567 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) จํานวน 6 ประเด็นดังนี้ 

   

ประเด็นการทบทวน ผลการทบทวน/ปรับปรุง 

1. วิสัยทัศนการจัดการความรู : “ ดําเนินการบริหาร
จัดการความรู ในการสนับสนุนภารกิจ รฟม. เพื่อสราง

วัฒนธรรมแหงการเรียนรูมุงสูการเปนศูนยกลางเรยีนรู

ดานรถไฟฟาขนสงมวลชน”   

คงเดิม : เนื่องจากยังสะทอนถึงการสงเสริม สนับสนุน
การดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจ รฟม. เม่ือดําเนิน 

การสิ้นสุดระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรแมบท 

การจัดการความรู  ยังคงสอดคลองกับการดําเนินงาน

ขององคกรสูในการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู  
ซึ่งเปนภารกิจที่ 5 ตามแผนวิสาหกิจ รฟม.    

 

2. การทบทวน/ปรับปรุงการวิเคราะหสภาพปจจุบัน

ดานการจัดการความรู (SWOT Analysis) การวิเคราะห
ประเด็นความทาทายเชิงยุทธศาสตรฯ และความไดเปรียบ

เชิงยุทธศาสตร  (TOWS Matrix) 

ดําเนินการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร

และภายนอกองคกร(SWOT Analysis) การวิเคราะห
ประเด็นความทาทายเชิ งยุทธศาสตรฯ และความ

ไดเปรียบเชิงยุทธศาสตร  (TOWS Matrix) 

3.  ยุ ท ธ ศ า ส ต ร ด า น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู                 
จํานวน 3 ยุทธศาสตร ไดแก   

ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับระบบบริหารจัดการความรู

และการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การยกระดับกระบวนการทํางานดานการจัดการความรู 

ยุทธศาสตรท่ี 3 
การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล      

คงเดิม : เนื่องจากยุทธศาสตรการจัดการความรู  
ตอบ ส น อง เชื่ อ ม โย ง กั บ ยุ ท ธศ าสตร  รฟ ม .  

และเปาประสงคเชิงยุทธศาสตร อีกท้ังยังสอดคลอง

ตามกรอบทิศทางการดําเนินการดานการจัดการ

ความรู ระยะสั้น (ป 2563) ระยะกลาง (ป2563 -2565) 
และระยะยาว (ป 2563 – 2567)   

 

4. ทบทวน กระบวนการทบทวน/ปรับปรุงแผนแมบท
การจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2565  

เพื่ อ ให สอดคล องกั บหลั ก เกณ ฑ ก ารประเมิ น
กระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ Core Business 

Enablers ดานที่ 7.1 การจัดการความรู โดยจะตอง

มีการรายงานผลการดําเนินงานใหคณะกรรมการ  

รฟม. ทราบเปนระยะ (ทุกไตรมาส) ของปงบประมาณ   

5. ทบทวนองคความรูหลักขององคกร  คงเดิม : เนื่องจากองคความรูหลักขององคกร 

ประกอบดวย 7 องคความรูที่สําคัญ ไดแก  

1. องคความรูดานการบรหิารโครงการ
รถไฟฟา 

2. องคความรูดานการกอสรางและการเดินรถ 
3. องคความรูดานการใหบรกิารรถไฟฟา 

4. องคความรูดานการพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง 
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ประเด็นการทบทวน ผลการทบทวน/ปรับปรุง 

5. องคความรูดานการจัดการความสัมพันธผูมี

สวนไดสวนเสีย  
6. องคความรูดานการบรหิารขอมูลและ

เอกสาร 
7. องคความรูดานการจัดซื้อจัดจง 

ซึ่งทั้ง 7 องคความรูไดมีการเช่ือมโยงกับยุทธศาสตร 

รฟม. และเป าป ระสงค เชิ งยุทธศาสตร  อีกทั้ ง 

ยังสอดคลองตามกรอบทิศทางการดําเนินการดาน 
การจัดการความรู ระยะสั้น (ป 2563) ระยะกลาง 

(ป 2563 -2565) และระยะยาว (ป 2563 – 2567)  
สําหรับเนื้อหาความรูที่ไดบรรจุอยูใน 7 องคความรู

หลัก แผนกบริหารจัดการองคความรู ไดรวบรวม

ความรูจากทุกสายงาน (ระดับกอง)  เปนประจํา 

ทุกป  ผานการจัดทําแผนที่ความรู (Knowledge 
Mapping) และการจัดทําองคความรูของทุกสวนงาน 

และมีการเผยแพรเว็บไซตศูนยกลางองคความรู  
รฟม. (KM MRTA Website) หัวขอฐานขอมูลระบบ

รถไฟฟา   

6 . ท บ ท วน แ ล ะ ป รั บ ป รุ ง โค ร งก าร /กิ จ ก ร รม  

ข อ งแ ผ น แ ม บ ท ก า ร จั ด ก ารค ว าม รู  ป ระ จํ าป

งบประมาณ 2565    

ปรบัปรุง : ปรับปรุงโครงการ /กิจกรรม 
ดําเนินการปรับโครงการ / กิจกรรม ปรับใหเปน              

การดําเนินงานประจําของแผนกบริหารจัดการองค

ความรู  ทั้ งนี้  โครงการท่ีไดป รับเปนงานประจํา  

ไดมีการติดตามและประเมินผลการดําเนินการ 

ปงบประมาณ 2564  
ประกอบดวยจํานวน 7 โครงการ/จํานวน 15 กิจกรรม 

แบงตามยุทธศาสตร ดังน้ี   
ยุทธศาสตรที่ 1 การยกระดับระบบบริหารจัดการ

ความรูและการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

(จํานวน 3 โครงการ /จํานวน 6 กิจกรรม)   

ยุทธศาสตรท่ี 2 
การยกระดับกระบวนการทํางานดานการจัดการ

ความรู (จํานวน 2 โครงการ / จํานวน 8 กิจกรรม)   
ยุทธศาสตรท่ี 3 

การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล      

(จํานวน 2 โครงการ / จํานวน 1 กิจกรรม)   
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ประเด็นการทบทวน ผลการทบทวน/ปรับปรุง 

ปงบประมาณ 2565  

ทบทวนและปรับปรุงโครงการ คงเหลือ 8 โครงการ  
(ยุทธศาสตรที่ 1 : จํานวน 3 โครงการ) 

(ยุทธศาสตรที่ 2 : จํานวน 3 โครงการ) 
(ยุทธศาสตรที่ 3 : จํานวน 2 โครงการ)   
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 ประเด็นการทบทวน ผลการทบทวน/ปรับปรุง 

1. การบูรณาการกับระบบ/แผนงานที่ สําคัญของ
องค ก ร (ฉ บับ ป รับปรุ งป ระ จําป  2565 ) ได แ ก  

แผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย แผนแมบท
นวัตกรรม แผนแมบทยุทธศาสตรดานลูกคา และ

การตลาด และแผนปฏิบัติการดจิิทัลของ รฟม. 

 

วิเคราะหประเด็นเชื่อมโยงบูรณาการระหวางแผน
ยุทธศาสตรแมบทการจัดการความรูกับแผนงาน

ดังกลาว การดําเนินงานของยุทธศาสตรที่เชื่อมโยง
กับการบริหารจัดการความรูของ รฟม.  เพื่อบูรณา

การผลลัพธการดําเนินงาน รวมถึงการเผยแพร

แลกเปลี่ยนความรูในองคกร    

2. การใชขอมูลปอนกลับจากการดําเนินงาน และ

ขอมูลจากแหลงอ่ืน ๆ ในการปรับปรุงใหสอดคลองกับ

การเปลี่ยนแปลง 

1. นําขอมูลนโยบายตอการพัฒนารัฐวิสาหกิจของ

คณะกรรมการนโยบายรัฐ วิสาหกิจในการนํ า

เท ค โน โล ยี ดิ จิ ทั ล แ ล ะก าร พั ฒ น าบุ ค ล าก ร  

เพื่ อรองรับการเปลี่ ยนแปลงของบ ริบทตาง ๆ 

ภายหลังสถานการณการแพรระบาดของเชื้อไวรัสโค

โรนา 2019 (covid-19) นําขอมูลดังกลาวปรับปรุง
การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในการบริหารจัดการ

ความรู  จากเดิม การถายทอดองคความรู และการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู หรือการแลกเปลี่ยนองคความรูขาม

หนวยงาน เปนรูปแบบในหองอบรม (on Site) เพียง

อยางเดียว ปรับเปนการอบรม online ผานโปรแกรม

ประชุมดวยระบบ Webex Zoom Meeting ฯลฯ 
และอบรม on air ผานสื่อ วิดี โอในการสงเสริม

สนับสนุนใหพนักงานตนเอง ผานระบบ e-learning 

2. นําขอมูลปอนกลับจากแบบประเมินกิจกรรมการ

สัมมนาเชิ งปฏิ บัติการบทบาทผูบริหารกับการ

จัดการความรูขององคกร ประกอบดวย ผูบริหาร

ระดับสูง จํานวน 30 คน / ผูบริหารระดับกลาง 
จํานวน 70 คน และผูบริหารระดับตน จํานวน 244 คน 

มาพัฒนากระบวนการทํางานภายใตยุทธศาสตร 

ตามแผนแมบทการจัดการความรู ทั้ง 3 ยุทธศาสตร   

3. นํ าขอมูลป อนกลับจากผลสํ ารวจประเมิ น 

การรับรูดานการจัดการความรู  นํามาปรับปรุง 

การบริหารงานการจัดการความรูใน รฟม. และ 
นําขอมูลปอนกลับจากผลสํารวจวัฒนธรรมองคกร  

มาปรับปรุงการดําเนินงาน พัฒนากระบวนการ

ทํางาน ภายใตยุทธศาสตรตามแผนแมบทการ

จัดการความรู ทั้ง 3 ยุทธศาสตร  
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โดยแผนแมบทการจัดการความรู  ปงบประมาณ 2562 – 2567 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565)          

มีโครงการตามแผนปฏิบัติการ ปงบประมาณ 2565 จํานวน 8 โครงการ ซึ่งเปนโครงการท่ีดําเนินการตอเนื่อง

จากปงบประมาณ 2564 และมีการปรับปรุงตัวชี้วัดใหสอดคลองกับเกณฑการประเมินกระบวนการ

ปฏิบัติงานและการจัดการ (Core Business Enables) ของรัฐวิสาหกิจ ดานท่ี 7.1 การจัดการความรู  

เพื่อปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติโดยใชความรูเปนฐาน และตอยอดการนําความรูไปสรางนวัตกรรม 

ขององคกร และยังมุงเนนสงเสริมและพัฒนา รฟม. มุงสูการเปนองคกรแหงการเรียนรู ตามวิสัยทัศน 

การจัดการความรู รฟม. และสอดรับภารกิจขององคกรอยางย่ังยืน   
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1.1.1 วิสัยทัศน พันธกิจ เปาประสงคองคกร คานิยม พันธกิจ 
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 พระราชบัญญัติการรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย พ.ศ. 2543 มีวัตถุประสงคในการจัดต้ัง

องคกร 3 ประการ ดังนี้ 

1) ดําเนินกิจการรถไฟฟาในกรุงเทพมหานครและปริมณฑลรวมทั้งจังหวัดอื่นตามที่กําหนดโดย

พระราชกฤษฎีกา หรือระหวางจังหวัดดังกลาว 

2) ศึกษาวิเคราะหและจัดทําโครงการและแผนงานเก่ียวกับกิจการรถไฟฟาเพื่อปรับปรุงและพัฒนา

ใหทันสมัย 

3) ดําเนินธุรกิจเก่ียวกับกิจการรถไฟฟาและธุรกิจอ่ืนเพ่ือประโยชนแก รฟม. และประชาชนในการใช

บริการกิจการรถไฟฟา 

เปาประสงคองคกร (Corporate Goals)  

 เพื่อใหการดําเนินงานมีทิศทางท่ีชัดเจน และสามารถนําไปสูการบรรลุ วิสัยทัศน  ไดกําหนด

เปาประสงคของการดําเนินงานในปงบประมาณ 2560 - 2565 โดยพิจารณาถึงดานการพัฒนาและขยาย

โครงขายรถไฟฟา ดานการเงินและการดําเนินธุรกิจ ดานความตองการผูมีสวนไดสวนเสียในดานตาง ๆ  

ดานการเรียนรู และดานประสิทธิภาพในการดําเนินงาน จํานวน 9 เปาประสงค ไดแก 

1. มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ  

2. มีผูใชบริการรถไฟฟา รฟม. เพ่ิมข้ึนตามเปาหมาย  

3. รถไฟฟา รฟม. มีโครงขายการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอ่ืน ๆ เพ่ิมมากขึ้น  

4. มีชองทางการสรางรายไดเพ่ิมมากขึ้น  

5. เปนองคกรท่ีมีการบริหารจัดการการเงินที่มีประสิทธิภาพ  

6. มีบริการที่หลากหลาย และสามารถตอบสนองความตองการของสังคมเมือง  

7. รถไฟฟา รฟม. เปนสวนสําคัญในการยกระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน  

8. เปนศูนยกลางดานการเรียนรู และการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชน ในระดับประเทศและเตรียม

ความพรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซยีน 

9. เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (High Performance Organization) ดวยนวัตกรรมและมีธรรมาภิบาลที่ดี 

คานิยม  

รฟม. มีความเชื่อมั่นวาคานิยมรวม “MRTA” เปนสิ่งที่สําคัญตอความสําเร็จขององคกร และ

เปนสิ่งที่จะตองรวมกันสรางเปนวัฒนธรรมขององคกร โดย “MRTA” มาจาก 

Mastery คือ พรอมเรียนรู มีความคิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนา

งานอยางตอเนื่อง 

Respect คือ เคารพในคุณคาและความคิดเห็นของบุคคลอื่น ปฏิบัติตอบุคคลอื่นดวยการให

เกียรติและเทาเทียม 

Teamwork คือ เรยีนรูการอยูรวมกัน และรวมมือกันทํางานภายใตเปาหมายขององคกร 

Accountability คือ รับผิดชอบตองาน รับผิดชอบตอผลงาน รับผิดชอบตอองคกร และรับผิดชอบ

ตอสังคม 
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1.1.2 แผนวิสาหกิจ ประจําปงบประมาณ 2560 – 2565 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565 
 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีโครงขายรถไฟฟาครอบคลุมพ้ืนที่กรุงเทพมหานคร และเมืองหลักของประเทศ 

- มีโครงขายการเชื่อมตอกับระบบขนสงมวลชนอ่ืนๆ (Inter-transfer, ตั๋วรวม) 

- มีผูใชบรกิารรถไฟฟา รฟม. เพ่ิมขึ้น 

กลยุทธ 
1.1 เรงรัดการพัฒนาโครงขายรถไฟฟาและขยายโครงขายรถไฟฟาไปยังเมืองหลักอื่น 

1.2 พัฒนาระบบเชื่อมตอระหวางโครงขายรถไฟฟากับระบบขนสงอ่ืนๆ 
 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  บริหารการเงินและสรางรายไดจากธุรกิจตอเนื่อง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- เพ่ิมชองทางการสรางรายได 

- เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพในการบริหารจัดการการเงินเปนเลิศ 

กลยุทธ 
2.1 เพ่ิมโอกาสสําหรับการดําเนินธุรกิจตอเนื่อง อาทิ ธุรกิจใหเชาพ้ืนที่ ธุรกิจโฆษณา ธุรกิจใหบริการที่จอดรถ เปนตน 

2.2 บริหารจัดการตนทุนทางการเงิน และการลงทุนที่มีประสิทธิภาพ โดยจัดทําแผนกลยุทธดานการเงิน 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนารูปแบบการใหบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- มีบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง 

- เพ่ิมระดับคุณภาพชีวิตของชุมชน 

กลยุทธ 
3.1 สรางธุรกิจที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง โดยดําเนินธุรกิจบางสวนเอง 

3.2 นําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาใชในการสรางประสบการณที่ดีแกผูใชบริการ 

3.3 พัฒนาคุณภาพชีวิตของชุมชนท้ังดานเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดลอม 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาศูนยกลางความรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชนระดับประเทศและเตรียมความพรอม              

มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- เปนศูนยกลางดานการเรียนรูและการใหคําปรึกษารถไฟฟาขนสงมวลชนในระดับประเทศและเตรียมความพรอม             

มุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 
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กลยุทธ 
4.1 สรางศูนยการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน และสามารถบริหารจัดการศูนยการเรียนรูใหสามารถหารายไดใหแก

องคกร 

4.2 จัดตั้งศูนยใหคําปรึกษา (ดานการบริหารการกอสราง ดานการบริหารโครงการ ดานการจัดซื้อจัดจางขนาดใหญ 

ดานการจัดกรรมสิทธิ์ท่ีดิน และดานการรักษาความปลอดภัยและกูภัย) 

ยุทธศาสตรที่ 5 :  พัฒนาสูการเปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงและย่ังยืน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง (HPO) ดวยนวัตกรรม และมีธรรมาภิบาลที่ดี 

กลยุทธ 
5.1 สรางบุคลากรใหมีความเปนอาชีพ ปฏิบัติงานตามหลักธรรมาภิบาลและสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

5.2 พัฒนาและปรับปรงุกระบวนการทํางานโดยการนําเทคโนโลยี และนวัตกรรมมาใช 
 

ผลการทบทวนและวิเคราะหความเชื่อมโยงสภาพแวดลอมขององคกรดาน วิสัยทัศน ภารกิจ                   

พันธกิจ เปาประสงคองคกร คานิยม และยุทธศาสตรขององคกร ประจําป 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุง

ปงบประมาณ 2565) พบวา องคกรไดเล็งเห็นความสําคัญของการบริหารจัดการองคความรู โดยกําหนด

ภารกิจดานการจัดการความรูการสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกรและการสรางศูนยกลางเรียนรูดาน

รถไฟฟาขนสงมวลชน และมีการกําหนดยุทธศาสตรขององคกรที่มุงเนนดานการจัดการความรู ไดแก 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาศูนยกลางความรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชนระดับประเทศและเตรียม 

ความพรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน  

ยุทธศาสตรท่ี  5 : พัฒนาสูการเปนองคกรท่ีมีประสิทธิภาพสูงและยั่งยืนและกําหนดโครงการเพ่ือ

รองรับการดําเนินงานตามยุทธศาสตรที่ชัดเจนในการดําเนินการจัดการความรู รวมถึง ซึ่งขอมูลที่สําคัญ 

ดังที่กลาวมานี้ ไดนําการบูรณาการแผนวิสาหกิจ รฟม. กับแผนแมบทการจัดการความรู  โดยรวมรวมขอมูล 

สารสนเทศ นําไปวิเคราะหและจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงแผนแมบทการจัดการความรู และการนําไป

ออกแบบโครงการในแผนแมบทการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติ  
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1.1.3 แผนการดําเนินงานตาง ๆ ภายในองคกร ท่ีเช่ือมโยงกับแผนแมบทการจัดการความรู  

(1) ยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย ประจําป 2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุงประจําป 2565)   

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนาสมรรถนะบุคลากรตามที่องคกรตองการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

1. บุคลากรมคีวามรูความสามารถ และสมรรถนะตามที่องคกรกําหนด 

2. บุคลากรมีความเปนมืออาชีพในการปฏิบัติงาน 

กลยุทธ 

- การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร 

- เสริมสรางบุคลากรใหมีความเปนมืออาชีพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- มีโครงสรางท่ีเอ้ือตอการขับเคลื่อนยุทธศาสตร 

- มีการวางแผนอัตรากําลังคนและบริหารอัตรากําลังคนที่มีศักยภาพสูงและขึ้นสูตําแหนงทางการบริหาร 

- มีระบบประเมินผลการปฏิบัติงานที่มีประสิทธิภาพ (PMS) 

- มีการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาใชในระบบบริหารทรัพยากรบุคคล 

กลยุทธ 

- การปรับปรุงโครงสรางองคกรและดําเนินการบริหารอัตรากําลัง 

- พัฒนาและปรับปรุงระบบประเมินผล 

- การนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาสนับสนุนงานHR 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การพัฒนาระบบการจัดการความรูสูการมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- มีระบบจัดการความรูท่ีเปนระบบตอเนื่อง เพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรสงเสริมใหเกิดบรรยากาศของการเรียนรู (KM) 

- มีบรรยากาศการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

กลยุทธ 

- การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู 

- เสริมสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลท่ีดี 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

- มีการสงเสริมคณุธรรมและจริยธรรมของบุคลากรตามหลักธรรมาภิบาล 

- สรางวัฒนธรรมองคกรพรอมรับการเปลี่ยนแปลง 

กลยุทธ 

- สงเสริมการทํางานตามหลักธรรมาภิบาล 

- เสริมสรางวัฒนธรรมองคกรที่ดี 
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ยุทธศาสตรที่ 5 :  การเสริมสรางคุณภาพชีวิตและความผูกพัน 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
- บุคลากรมีความผูกพันตอองคกร 

- มีการกําหนดเสนทางความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน (Career Path) 

กลยุทธ 
- บุคลากรมีระดับความผูกพันตามเปาหมาย 

- การวางแผนเสนทางสายอาชีพ 

 

ผลการทบทวนและวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย ประจําป 

2560 - 2565 (ฉบับปรับปรุงประจําป 2565) กับแผนงานแมบทการจัดการความรู พบวา ยุทธศาสตร 

ที่มุงเนนดานการบริหารจัดการความรูและการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกร ไดแก ยุทธศาสตร 

ที่ 3 การพัฒนาระบบการจัดการความรูสูการมีวัฒนธรรมแหงการเรียนรู รวมถึงในยุทธศาสตรดานอ่ืน ๆ                  

ที่สนับสนุนการดําเนินงานจัดการความรูในองคกร ไดแก ยุทธศาสตรที่ 1 การพัฒนาสมรรถนะบุคลากร

ตามที่องคกรตองการ ยุทธศาสตรที่  2 : การเพ่ิมประสิทธิภาพระบบการบริหารทรัพยากรบุคคล  

ยุทธศาสตรที่ 4 : การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร คุณธรรม จริยธรรม และธรรมาภิบาลที่ดี และยุทธศาสตรท่ี 5  

การเสรมิสรางคุณภาพชีวิตและความผูกพัน 

ซึ่ งขอมูลที่สํ าคัญดังที่ กลาวมาน้ีไดมีการบู รณาการแผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย                      

กับแผนแมบทการจัดการความรู  โดยรวมรวมขอมูล สารสนเทศ นําไปวิเคราะหและจัดทํา/ทบทวน/

ปรับปรุงแผนแมบทการจัดการความรู และการนําไปออกแบบโครงการในแผนแมบทการจัดการความรู 

ไปสูการปฏิบัติ   
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 (2) แผนแมบทการจัดการนวัตกรรม รฟม. ปงบประมาณ 2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) 

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

ความรู และกระบวนการพัฒนานวัตกรรมไปใชในการสรางและการพัฒนาความเปนเลิศดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

ระดับประเทศ ที่ทําใหสามารถยกระดับคุณภาพชีวิตของประชาชนและสงเสริมการพัฒนาเมืองอยางยั่งยืน  

โดยชวงแรกของแผนการดําเนินงานระหวางป พ.ศ. 2564 – 2565 จะมุงเนนไปท่ีการเตรียมความพรอมของ

องคกรเพื่อรองรับการพัฒนานวัตกรรม และในระหวางป พ.ศ. 2566 – 2570 จะมุงเนนไปในการใชศักยภาพ  

และความพรอมจากการดําเนินงานในระยะแรกไปสรางและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับคุณภาพชี วิต  

และใหความสําคัญกับการขับเคลื่อนกระบวนการการพัฒนานวัตกรรมอยางตอเนื่องและยั่งยืน โดย 2 ระยะ

ดําเนินการ จะเรียกเบ้ืองตนวาระยะเปลี่ยนผาน (Pre Phase) และ ระยะปฏิบัติการ (Operation Phase) 

 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชนดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) ยกระดับความพึงพอใจในการเชื่อมตอการเดินทางดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

2) เพิ่มจํานวนผูโดยสารจากเทคโนโลยีและนวัตกรรมในการเชื่อมตอ 

กลยุทธ 
1) การประยุกตใชและพัฒนานวัตกรรมเพ่ือยกระดับความพึงพอใจของลูกคาในการเช่ือมตอการเดินทาง 

2) พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑและบริการ เพื่อสรางประสบการณที่ดีใหแกผูใชบริการ 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  บริหารทรัพยากรดวยระบบการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพ และสามารถสรางคุณคาเพิ่มจากการบริหารทรัพยากรดวยเทคโนโลยี 

และนวัตกรรม 

กลยุทธ 
1) การสรางรายไดจากการประยุกตใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีที่มีประสิทธิภาพ 

2) บริหารจัดการตนทุนจากการดาํเนินงานอยางมีประสิทธิภาพดวยเทคโนโลยีและนวัตกรรม 

3) การสรางคุณคาเพิ่มใหแกสินทรัพยท่ีมีอยูดวยนวัตกรรม 
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ยุทธศาสตรที่ 3 :  พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรับประเทศ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) การบูรณาการและตอยอดองคความรูเพ่ือพัฒนานวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชนสําหรับประเทศ 

2) การเปนองคกรที่มีความเชี่ยวชาญและสามารถใหคําปรึกษาดานรถไฟฟาขนสงมวลชน 

 

กลยุทธ 
1) มุงเนนการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหสามารถสรางนวัตกรรมและทรัพยสินทางปญญาดานรถไฟฟาขนสงมวลชนจาก 

องคความรูและความเชี่ยวชาญขององคกร 

2) พัฒนาหนวยงานภายในใหสามารถประยุกตใช เผยแพรและใหคําปรึกษาดานนวัตกรรมที่เกี่ยวของกับรถไฟฟาขนสง

มวลชนผานระบบดิจิทัลท่ีมีประสิทธิภาพ 

 

ยุทธศาสตรที่ 4 :  พัฒนาสูการเปนองคกรท่ีย่ังยืนดวยนวัตกรรม 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1) เปนองคกรที่มีประสิทธิภาพสูงดวยการพัฒนากระบวนการ วัฒนธรรม และบุคลากรที่มีสมรรถนะในดานนวัตกรรม 

กลยุทธ 
1) การดาํเนินงานตามกระบวนการจัดการนวัตกรรมตามกรอบระยะเวลาอยางมีประสิทธิภาพ 

2) การสรางวัฒนธรรมท่ีเอ้ือตอการใชความคดิสรางสรรคพรอมท้ังการพัฒนาบุคลากรเพ่ือใหมีสมรรถนะดานนวัตกรรม

อยางเปนรูปธรรม 

 

ผลการทบทวนและวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนแมบทการจัดการนวัตกรรม ประจํา 

ปงบประมาณ 2564 - 2570 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) กับแผนงานแมบทการจัดการความรู พบวา

ยุทธศาสตรท่ีมุงเนนดานการบริหารจัดการความรูและการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกรเพ่ือสง

ตอความรูสูนวัตกรรม ไดแก ยุทธศาสตรที่ 3 พัฒนาองคความรูและนวัตกรรมดานรถไฟฟาขนสงมวลชน

สําหรับประเทศ รวมถึงในยุทธศาสตรดานอ่ืนๆ ที่สนับสนุนและเชื่อมโยงการจัดการความรูการดําเนินงาน

จัดการความรูในองคกร ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 พัฒนาและบูรณาการระบบขนสงมวลชนดวยเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม ยุทธศาสตรที่ 2 บริหารทรัพยากรดวยระบบการจัดการนวัตกรรมที่มีประสิทธิภาพ และยุทธศาสตร

ท่ี 4 พัฒนาสูการเปนองคกรท่ียั่งยืนดวยนวัตกรรม 

ซึ่ งขอ มูลที่ สํ าคัญดั งที่ กล าวมาน้ี ไดมี การบู รณาการแผนแมบทการจัดการน วัตกรรม               

กับแผนแมบทการจัดการความรู  โดยรวมรวมขอมูล สารสนเทศ นําไปวิเคราะหและจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุง

แผนแมบทการจัดการความรู และการนําไปออกแบบโครงการในแผนแมบทการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติ   
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(3) แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาด ปงบประมาณ 2563 - 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) 

 แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและตลาดของ รฟม. เปนการวางแผนกําหนดกลยุทธการดําเนินงาน

ดานลูกคาและตลาดเพ่ือตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินภารกิจ/ธุรกิจ การแขงขัน ความตองการ

ของผูใชบริการ จัดทําผานกระบวนการวิเคราะหขอมูลและสารสนเทศที่สําคัญ ประกอบดวย สารสนเทศจาก

ลูกคา ตลาด ผลิตภัณฑและบริการ ผนวกกับการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในและภายนอกองคกร                 

การวิเคราะหสภาพแวดลอมในการแขงขัน และแผนปฏิบัติงานที่มีความสอดคลองกับการดําเนินงาน 

ดานลูกคาและตลาด ของ รฟม. 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การพัฒนาระบบการเชื่อมตอการเดินทางและผลิตภัณฑบัตรโดยสารอยางบูรณาการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. เพื่อความสะดวกในการเดินทางเชื่อมตอและเพ่ิมการใชบริการรถไฟฟามหานคร 

2. มีผลิตภัณฑบัตรโดยสารที่เหมาะสมกับรูปแบบการเดินทางของแตละกลุมเปาหมาย 

กลยุทธ 
1. พัฒนาพื้นที่และสิ่งอํานวยความสะดวกในการเชื่อมตอการเดินทาง 

2. สรางความรวมมือกับพันธมิตรในการสงเสริมการใชระบบขนสงตอเน่ือง 

3. พัฒนาและปรับปรงุผลิตภัณฑบัตรโดยสารท่ีเพ่ิมความสะดวกและจูงใจใหเกิดการใชบริการ 

รถไฟฟาอยางตอเนื่อง 

 

ยุทธศาสตรที่ 2 :  การพัฒนาธุรกิจและบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีธุรกิจและบริการที่ตอบสนองความตองการของสังคมเมือง 

2. เพิ่มชองทางการสรางรายได 

กลยุทธ 
1. พัฒนาธุรกิจตอเนื่องเพ่ือใชทรัพยสินใหเกิดประโยชนสูงสุด 

2. พัฒนาส่ิงอานวยความสะดวกและบริการเสรมิที่ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

3. สรางความรวมมือกับพันธมิตรในการพัฒนาธุรกิจ สิ่งอานวยความสะดวกและบริการเสริมบริเวณสถานี 

 

ยุทธศาสตรที่ 3 :  การสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีสิทธิประโยชนและกิจกรรมสงเสริมการใชบรกิารรถไฟฟา 

2. มีการสงเสริมการเดินทางเพ่ือการทองเที่ยว เพ่ือเพ่ิมจานวนผูใชบริการและกระจายรายไดสูชุมชน 

กลยุทธ 
1. จัดใหมีสิทธิประโยชนและกิจกรรมสงเสริมการใชบริการรถไฟฟา และสรางความรวมมือกับพันธมิตรทางการตลาด 

2. สรางความรวมมือกับพันธมิตรในการสงเสริมการทองเท่ียวรอบสถานีรถไฟฟา 
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ยุทธศาสตรที่ 4 :  การนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผูใชบริการ 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 
1. มีการนําเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาพัฒนาบริการที่ตอบสนองวิถีชีวิตของผูใชบริการ 

กลยุทธ 
1. พัฒนาและปรับปรงุชองทางการใหบริการแบบออนไลน 

2. พัฒนากระบวนการบริหารความสัมพันธกับลูกคา 

 

ผลการทบทวนและวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาด 

ประจําป  2564 - 2565 (ฉบับปรับปรุงประจําป  2565) กับแผนงานแมบทการจัดการความรู พบวา 

ยุทธศาสตร ที่สนับสนุนดานการบริหารจัดการความรูและการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกร

ประกอบดวยทั้ง 3 ยุทธศาสตรของแผนยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาดในเร่ืองการจัดการความรู การ

แลกเปลี่ยนความรู รวมถึงการจัดการความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสียทั้งภายในและภายนอกองค ในการนํา

ความรูไปปรับปรุง พัฒนากระบวนการปฏิบัติงาน  

ซึ่งขอมูลที่สําคัญดังที่กลาวมาน้ีไดมีการบูรณาการแผนยุทธศาสตรดานลูกคาและการตลาด 

กับแผนแมบทการจัดการความรู  โดยรวมรวมขอมูล สารสนเทศ นําไปวิเคราะหและจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุง

แผนแมบทการจัดการความรู และการนําไปออกแบบโครงการในแผนแมบทการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติ   
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(4)  แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. เพื่อขับเคลื่อนการพัฒนาดิจิทัลของ รฟม.                  

ตามวิสัยทัศนและแนวทางการพัฒนาตามภูมิทัศนดิจิทัลของ รฟม. การกําหนดกรอบนโยบายของแผนปฏิบัติ

การดิจิทัลของ รฟม. จึงไดกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนา 4 ยุทธศาสตร ดังนี้ 

 

ยุทธศาสตรแผนปฏิบัติการดิจิทัล 

ยุทธศาสตรท่ี 1 : บูรณาการการพัฒนาระบบรถไฟฟา ขนสงมวลชนท่ีมีมาตรฐานและรองรบัการเชื่อมตอ

การเดินทาง 

ยุทธศาสตรท่ี 2 : ยกระดับการใหบริการประชาชนและผูโดยสาร 

ยุทธศาสตรท่ี 3 : พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเชิงดิจิทัลสําหรับผูบริหารและพนักงาน 

ยุทธศาสตรท่ี 4 : ปรับเปลี่ยนสูการดําเนินงานแบบอัจฉริยะอยางครบวงจร 

 

ผลการทบทวนและวิเคราะหความเชื่อมโยงระหวางแผนปฏิบัติการดิ จิทัลของ รฟม.  

ปงบประมาณ 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) กับแผนงานแมบทการจัดการความรู 

พบวา ยุทธศาสตรที่มุงเนนดานการบริหารจัดการความรูและการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูในองคกร

ดานการพัฒนาศักยภาพดานการเรียนรูเทคโนโลยีท่ีนํามาประยุกตใชในการจัดการความรูขององคกร ไดแก 

ยุทธศาสตรท่ี 3 พัฒนาศักยภาพและสมรรถนะเชิงดิจิทัลสําหรับผูบริหารและพนักงาน รวมถึงมียุทธศาสตร

ในดานอ่ืน ๆ ของแผนปฏิบัติดิจิทัล รฟม. สนับสนุนการจัดการความรูกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสียท้ังภายใน

และภายนอกองคกร  

ซึ่งขอมูลที่สําคัญดังที่กลาวมานี้ไดมีการบูรณาการแผนปฏิบัติการดิจิทัลโดยรวมรวมขอมูล 

สารสนเทศ นําไปวิเคราะหและจัดทํา/ทบทวน/ปรับปรุงแผนแมบทการจัดการความรู และการนําไป

ออกแบบโครงการในแผนแมบทการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติ   
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(5) แผนวัฒนธรรมองคกร 

การจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู ไดนําขอมูลที่สําคัญในการเชื่อมโยงกับแผนวัฒนธรรม

องคกรท่ีสงเสริมบุคลากรใน 4 ดาน ไดแก M : Mastery (ใฝเรียนรู)  R : Respect (เคารพและใหเกียรติ)  T 

: Teamwork (การทํางานเปนทีม)  A : Accountability (ความรับผิดชอบ) โดยเนนวัฒนธรรม Mastery : 

M เปนผูมีความรู ความสามารถสูง พรอมเรียนรู มีความริเร่ิมสรางสรรค มีความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือพัฒนา

งานอยางตอเนื่อง  มีรายละเอียดดังนี้ 

พรอมเรียนรู : หม่ันแสวงหาความรูใหม พรอมเรียนรูและสามารถปรับตัวตอการเปลี่ยนแปลง

ตางๆ ได และสามารถนําความรูมาปรับปรุง พัฒนางาน และนําความรูมาประยุกตใชใหเกิดประสิทธิผลกับ

องคกร มีความริเริ่มสรางสรรค เพ่ือเพิ่มคุณคาในงาน สามารถปรับใชเทคโนโลยีเพ่ือพัฒนางานใหเกิด

ประสิทธิผล มีความรูพื้นฐาน ความเชี่ยวชาญเพ่ือพัฒนางานอยางตอเนื่อง และสามารถวิเคราะห ประเด็นที่

เก่ียวของกับการทํางานและสามารถตัดสินใจแกไขปญหาเฉพาะหนาได รวมถึงมีความสามารถในการ

ถายทอดและแบงปนความรู ใหกับเพ่ือนรวมงานได  

การสงเสริมบุคลากรทุกคนในองคกร เพ่ือใหเกิดการเรียนรู โดยมีการศึกษาและออกแบบ

กิจกรรม/โครงการ เพื่อสรางสภาพแวดลอมการทํางานที่เอ้ือตอการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือของ

บุคลากรทั่วทั้งองคกรและองคกรภายนอก รวมท้ังกระตุนบุคลากรใหกลาคิดกลาทํา และสรางสรรคสิ่งใหม

อยางตอเน่ือง โดยนําขอมูลมาใชในการจัดทําแผนแมบทการจัดการความรูและเชื่อมโยงกับแผนการดําเนิน

กิจกรรมโครงการวัฒนธรรมองคกรท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู  

โดยการจัดกิจกรรมตามแผนการดําเนินงานของโครงการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร ป 2565                    

ที่สอดคลองกับการจัดการความรู และนํามาใชสงเสริมและกระตุนในการสรางวัฒนธรรมและสภาพแวดลอม

ในการทํางาน ใหพนักงานเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรูและความรวมมือของบุคลากรท่ัวท้ังองคกร รวมทั้งมี               

การกําหนดและสงเสริมใหพนักงานมีพฤติกรรมท่ีพึงประสงค ท่ีนําไปสู วัฒนธรรมแหงการเรียนรู และ

วัฒนธรรมองคกร รฟม.   
 

(6) นโยบายดานการจดัการความรู 

เพ่ือใหการดําเนินการดานการจัดการความรูของ รฟม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพเกิด

ประสิทธิผลทั่วทั้งองคกร และบรรลุวิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค ยุทธศาสตรขององคกร จึงไดกําหนด

นโยบายดานการจัดการความรู ดังนี้  
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1. เสริมสรางความรู ความเขาใจ และสรางทัศนคติของบุคลากร ใหเห็นถึงความสําคัญและ

ประโยชนของการจัดการความรูและการพัฒนาองคกรใหเปนองคกรแหงการเรยีนรู 

2. สรางวัฒนธรรมการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรู  มีการนําความรูที่ ได ไปประยุกตใช 

ในการปฏิบัติงาน อยางเปนรูปธรรม โดยมุงหวังใหบุคลากรเกิดการพัฒนาความรู ทักษะ มีทัศนคติที่ดีตอ 

การปฏิบัติงานและมีความคิดริเร่ิม เพ่ือทําใหเกิดการสรางสรรคนวัตกรรมขององคกร 

3. สนับสนุนการจัดการความรูตามแนวทางกระบวนการจัดการความรูที่เปนระบบ โดยการนํา

เทคโนโลยี มาประยุกตใชในการสนับสนุน เพ่ือใหบุคลากรทุกระดับสามารถเขาถึงไดงาย 

4. เสริมสรางองคความรูในองคกรและวิธีปฏิบัติที่เปนเลิศที่มีในองคกรทั้งจากประสบการณ                    

และการพัฒนาองคความรู เพื่อเปนศูนยกลางการเรียนรูดานรถไฟฟาขนสงมวลชน 

5. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวม สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรูขององคกร 

รวมถึงเปนแบบอยางที่ดีในดานการจัดการความรูใหแกบุคลากร เพ่ือสรางวัฒนธรรมการเรียนรูในองคกร 
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(7)  นโยบายดานการสงเสริมการใชความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรม 

การรถไฟฟาขนสงมวลชนแหงประเทศไทย (รฟม.) ไดตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการ

นวัตกรรม และนํานวัตกรรมมาเปนปจจัยขับเคลื่อนในการดําเนินงาน โดยสนับสนุนสงเสริมใหเกิดการใช

ความคิดสรางสรรคและผลักดันใหนวัตกรรมเขาไปอยูในทุกกระบวนการทํางาน เพื่อใหเกิดการพัฒนาและตอ

ยอดอันสงผลใหเพ่ิมประสิทธิภาพการดําเนินงาน ชึ่งจะสรางความไดเปรียบทางการแขงขันและพัฒนาองคกร

ไดอยางยั่งยืน 

เพื่อใหการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. เปนไปอยางมีประสิทธิภาพ และบรรลุวัตถุประสงคตาม

วิสัยทัศน ภารกิจ เปาประสงค และยุทธศาสตรขององคกร จึงไดกําหนดนโยบายดานการสงเสริมการใช

ความคิดสรางสรรคและการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ดังน้ี 

1. ผูบริหารทุกระดับมีสวนรวมและสนับสนุนการใชความคิดสรางสรรคและผลักดันใหเกิด

นวัตกรรมทั่วทั้งองคกร รวมทั้งเปนแบบอยางท่ีดีแกบุคลากร รฟม. 

2. สงเสริมการใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมมาสนับสนุนทุกกระบวนการทํางานภายใน

องคกรเพื่อนําไปสูองคกรที่มีประสิทธิภาพสูง 

3. สงเสริมและสนับสนุนบุคลากร รฟม ใหสามารถคิดคนและประยุกตใชนวัตกรรม 

รวมทั้ งผลักดันให เกิดการพัฒนาองคความรู และสรางแรงจูงใจใหพนักงานมีความคิดสรางสรรค 

เพื่อสรางผลงานดานนวัตกรรม 

4. พัฒนาระบบการจัดการนวัตกรรมของ รฟม. ซึ่งไดแก โครงสรางหนวยงาน กระบวนการ

ดานนวัตกรรม การจัดสรรงบประมาณและทรัพยากรท่ีเก่ียวของอยางเพียงพอ เพื่อนําไปสูการปฏิบัติอยาง

เปนรูปธรรม 

5. เสริมสรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู การใชความคิดสรางสรรค และการจัดการ

นวัตกรรมมาประยุกตใชในการปฏิบัติงานจนเกิดเปนวัฒนธรรมที่นําไปสูการเพิ่มมูลคาใหแกองคกร 
 

(8) กระบวนการท่ีสําคัญของ รฟม.  

การจัดวางโครงสรางองคกรของ รฟม. ไดนํา นโยบายรัฐบาลและภาครัฐอ่ืนๆ หวงโซคุณคา  

(Value Chain) ขององคกร ปริมาณภาระงาน ผลการดําเนินงานที่ผานมา ฯลฯ มาจัดทําโครงสรางองคกร 

ทั้งนี้ เพื่อใหเกิดความเขาใจท่ีตรงกันถึงสภาพธุรกิจและกระบวนการทํางานของ รฟม. ซึ่งหวงโซคุณคาของ

องคกรซึ่งประกอบดวยกระบวนการหลัก (primary process) 8 กระบวนการ และกระบวนการสนับสนุน 

(support process) 12 กระบวนการ รวม 20 กระบวนการ ดังนี้  
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(9) องคความรูหลักขององคกร   

       การบริหารจัดการองคความรู รฟม. ไดกําหนดองคความรูหลักขององคกร โดยมีการทบทวนองค

ความรูที่สําคัญขององคกร ที่สงผลกระทบตอการดําเนินงานตามแผนวิสาหกิจและการจัดการความสัมพันธผู

มีส วนไดสวนเสีย  รฟม. มีการทบทวนองคความรู โดยผูบริหารทุกระดับทุกสายงานมีสวนรวมใน                       

การดําเนินการทบทวนองคความรูหลัก ผานการสัมมนาเชิงปฏิบัติการบทบาทผูบริหารกับการจัดการความรู

ขององคกร เม่ือวันที่ 21 เมษายน 2564 / วันที่ 23 เมษายน 2564 และวันท่ี 2 มิถุนายน 2564 ซึ่งมี 7 องค

ความรูหลักขององคกรไดแก 1) องคความรูดานการบริหารโครงการรถไฟฟา 2) องคความรูดานการกอสรางและ

การเดินรถ 3) องคความรูดานการใหบริการรถไฟฟา 4) องคความรูดานการพัฒนาธุรกิจตอเนื่อง 5) องคความรูดาน

การจัดการความสัมพันธผูมีสวนไดสวนเสีย 6) องคความรูดานการบริหารขอมูลและเอกสาร และ 7) องคความรู

ดานการจัดซื้อจัดจาง    
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1.2 การวิเคราะหขอมูลสภาพแวดลอมภายนอก (External Factor Analysis)  

1.2.1 ยุทธศาสตรตาง ๆ ของภาครัฐ  

(1) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

(3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 –2580) 

(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 

(5) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565 

(6) แผนแมบทเฉพาะกิจภายใต ยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณ โควิด-19  

(พ.ศ.2564 -2565) 

1.2.2 กรอบการบริหารจัดการความรูตามมาตรฐานที่เปนที่ยอมรับ 

(1) ISO 30401:2018 มาตรฐานระบบการจัดการองคความรู 

(2) กรอบการบริหารจัดการความรูขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (APO KM Framework) 

(3) ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

(4) ผลการดําเนินดาน Core Business Enablers ของ รฟม. ประจําปบัญชี 2563 ดานที่ 7.1    

    การจัดการความรู จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรบัปรุง  

1.2.1 ยุทธศาสตรตาง ๆ ของภาครัฐ   

(1) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 - 2580  

    ยุทธศาสตรชาติ ระยะ 20 ป (พ.ศ. 2561 – พ.ศ. 2580) ไดกําหนดวิสัยทัศนในชวงป พ.ศ. 2561 – 

พ.ศ. 2580 ได กําหนดวิสัยทัศน  คือ “ประเทศไทยมีความมั่นคง มั่ งคั่ ง ยั่ งยืน เปนประเทศพัฒนาแลว  

ดวยการพัฒนาตามปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง” โดยยุทธศาสตรที่เก่ียวของกับการดําเนินงานของ รฟม. ไดแก 

(1) ดานความมั่นคง (2) ดานการสรางความสามารถในการแขงขัน (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพ

ทรัพยากรมนุษย (4) ดานการสรางโอกาสความเสมอภาคทางสังคม (5) ดานการสรางการเติบโตบนคุณภาพชีวิตที่

เปนมิตรกับสิ่งแวดลอม และ (6) ดานการปรับสมดุลและพัฒนาระบบการบริหารจัดการภาครัฐ  

โดยยุทธศาสตรท่ีเกี่ยวกับการจัดการความรูในยุทธศาสตรชาติดานการสรางความสามารถในการ

แขงขัน และยุทธศาสตรชาติดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ดังน้ี 

- ยุทธศาสตรที่ (2) ดานการสรางความสมารถในการแขงขัน มุงเนนการพัฒนาผูประกอบการที่มี

ความสามารถในการสรางและใชเทคโนโลยีและนวัตกรรมตลอดกระบวนการการผลิตและบริการการจัดการ 

และการตลาด สามารถบริหารจัดการธุรกิและบริการไดอยางมีประสิทธิภาพและโปรงใส โดยการสรางและ

พัฒนาทักษะ องคความรูรอบดานท่ีจําเปนตอการประกอบธุรกิจในยุคใหมท่ีมีการแขงขันสูงรวมท้ังทักษะ 

ในการวิเคราะหและใชประโยชนจากขอมูลเพ่ือการวางแผนธุรกิจและสามารถบริหารจัดการความเสี่ยงทาง

ธุรกิจได 
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- ยุทธศาสตรที่ (3) ดานการพัฒนาและเสริมสรางศักยภาพทรัพยากรมนุษย ยกระดับศักยภาพ ทักษะ 

และสมรรถนะในงานอยางตอเนื่องสอดคลองกับความสามารถเฉพาะบุคคล มีการทํางานตามหลักการทํางาน

ที่มีคุณคาเพื่อสรางผลิตภาพเพ่ิมใหกับประเทศ มีวัฒนธรรมการทํางานที่พึงประสงคมุงเนนการพัฒนาระบบ

การเรียนรูตลอดชีวิต การสรางความตื่นตัวใหคนไทยตระหนักถึงบทบาทความรับผิดชอบ และการวาง

ตําแหนงของประเทศไทยในภูมิภาคเอเชียอาคเนยและประชาคมโลก การวางพ้ืนฐานระบบรองรับการเรียนรู

โดยใชดิจิทัลแพลตฟอรม 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560 – 2565)  

เปนแผนพัฒนาประเทศในระยะ 5 ป ( พ.ศ.2560 -2565) ซึ่งแปลงยุทธศาสตรชาติระยะ 20 ป  

สูการปฏิบัติอยางเปนรูปธรรม ดังนั้นทิศทางการพัฒนาของแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับท่ี 12 จึงมุง

เตรียมความพรอมและวางรากฐานในการยกระดับประเทศไทยใหเปนประเทศที่พัฒนาแลวมีความม่ันคง  

มั่งคั่ง ย่ังยืน ดวยการพัฒนาตามปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง โดยยุทธศาสตรที่เกี่ยวของกับการดําเนินงาน 

ดานการจัดการความรูของ รฟม. ไดแก ยุทธศาสตรท่ี 1 เสริมสรางและพัฒนาศักยภาพทุนมนุษย และ

ยุทธศาสตรท่ี 8 การพัฒนาวิทยาศาสตร เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรม  

(3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  

โดยกําหนดยุทธศาสตรการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม 6 ยุทธศาสตร ท่ีสงเสริม 

ซึ่งกันและกันมีการกําหนดเปาหมายเพ่ือใหสมารถติดตามและประเมินความกาวหนาไดอยางชัดเจน และมี

แผนงานเพ่ือดําเนินการตามยุทธศาสตร ดังนี้ ยุทธศาสตรที่ 1 พัฒนาโครงสรางพื้นฐานดิจิทัลประสิทธิภาพสูง                    

ใหครอบคลุมท่ัวประเทศ ยุทธศาสตรท่ี 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล ยุทธศาสตรที่  3  
สรางสังคมคุณภาพดวยเทคโนโลยีดิ จิทัล ยุทธศาสตรท่ี 4 ปรับเปลี่ยนภาครัฐสูการเปนรัฐบาลดิจิทัล 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล และยุทธศาสตรที่ 6 สรางความ
เชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล ซึ่งมีประเด็นที่เก่ียวกับการจัดการความรู ดังน้ี 

ยุทธศาสตรที่ 2 ขับเคลื่อนเศรษฐกิจดวยเทคโนโลยีดิจิทัล 

การพัฒนาเศรษฐกิของประเทศดยอาศัยเทคโนโลยีดิจิทัลเพ่ือใหภาคธุรกิจสามารถลดตนทุน              

การผลิตสินคาและบริการ พรอมกับเพ่ิมประสิทธิภาพในการดําเนินธุรกิจ ตลอดจนวางรากฐานการแขงขัน
เชิงธุรกิจรูปแบบใหมในระยะยาว 

ยุทธศาสตรที่ 5 พัฒนากําลังคนใหพรอมเขาสูยุคเศรษฐกิจและสังคมดิจิทัล 
การสรางและพัฒนาบุคลากรผูทํางานใหมีความสามารถในการสรางสรรคและใชเทคโนโลยีดิจิทัล

อยาชาญฉลาดในการประกอบอาชีพ รวมถึงการพัฒนาทักษะ ดานเทดโนโลยีดิจิทัลในบุคลากรภาครัฐ

ภาคเอกชน ท้ังที่ประกอบอาชีพในสาขาเทคโนโลยีดิ จิทัลโดยตรง และทุกสาขาอาชีพ ใหมีความรู

ความสามารถและความเชี่ยวชาญตามระดับมาตรฐานสากล มุงเนนการพัฒนากําลังคนดิจิทัล (Digital 
Workforce) ขึ้นมารองรับการทาํงานในระบบเศรษฐกิจดิจิทัล โดยเนนท้ังกลุมคนทํางานท่ีจะเปนกําลังสําคัญ

ในการสรางผลิตภาพการผลิต (Productivity) ในระบบเศรษฐกิจ และกลุมคนที่เปนผูเชี่ยวชาญดานดิจิทัล 
ยุทธศาสตรที่ 6 สรางความเชื่อมั่นในการใชเทคโนโลยีดิจิทัล 

การกําหนดมาตรการการเฝาระวังและรับมือภัยคุกคามไซเบอรท่ีเหมาะสมและสอดคลองตาม

มาตรฐานสากล โดยเฉพาะการปกปองโครงสรางพ้ืนฐานที่มีความจําเปนอยางยิ่งยวด (Critical Infrastructure)  
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เชน โครงสรางพื้นฐานทางไฟฟา โครงสรางพื้นฐานทางการเงิน เพ่ือใหมีความมั่นคงปลอดภัยเพียงพอ 

ตอการคาและการลงทุน การสรางเครือขายแลกเปลี่ยนขอมูลภัยคุกคามไซเบอร พรอมกําหนดหนวยงานรับ

แจงเหตุ และสรางกลไกบังคับใชกฎหมายที่มีประสิทธิภาพในการปองกันปราบปรามการกระทําความผิดท่ีมี

ผลตอระบบความมั่นคงปลอดภัยดิจิทัล ทั้งนี้ การสงเสริมใหเกิดความตระหนักและรูเทาทันภัยคุกคาม 
ทางไซเบอรเปนสิ่งสําคัญท่ีตองดําเนินการอยางตอเนื่อง 

 
(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 

การจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู ไดนํากรอบแนวคิดของยุทธศาสตรการพัฒนาระบบ

คมนาคมของไทย ระยะ 20 ป มาเปนปจจัยนําเขาในการวิเคราะหสวนที่เก่ียวของการจัดการความรูของ

องคกร โดยมุงเนนในยุทธศาสตรที่ 4 การพัฒนาบุคลากร และ ยุทธศาสตรที่ 5 การนําเทคโนโลยีและ

นวัตกรรม เพื่อสงเสริมและพัฒนาบุคลากรในองคกรเกิดการเรียนรูและสรางนวัตกรรม 

 

(5) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565 

มุงเนนใหรัฐวิสาหกิจ มีบทบาทในการขับเคลื่อนยุทธศาตรชาติใหชัดเจนมากขึ้น สามารถเรง

การลงทุนที่สอดคลองกับยุทธศาสตรประเทศสามารถสรางความแข็งแกรงทางการเงินเพื่อความย่ังยืน 
ในระยะกลาง และระยะยาว เนนการใชนวัตกรรมและเทคโนโลยีใหสอดคลองกับยุทธศาสตร Thailand 4.0 

และแผน DE รวมถึงมีระบบการบริหารจัดการที่มีธรรมาภิบาลท่ีโปรงใส นอกจากนี้ยังกําหนดใหรัฐวิสาหกิจมี
การจัดทําสมรรถนะและความรูที่จําเปน (Skill Matrix) สําหรับคณะกรรมการและผูบริหารสูงสุดท่ีสอดคลอง

กับบทบาทและภารกิจเพ่ือใหสามารถขับเคลื่อนองคกรไปสูเปาหมายตามยุทธศาตรโดยมีความสอดคลองกับ

มิติการกํากับดูแลรัฐวิสาหกิจท่ีเก่ียวของกับการพัฒนาองคกร ไดแก ดานเทคโนโลยี นวัตกรรมและการวิจัย

พัฒนา และดานธรรมาภิบาลและบริหารจัดการ  
 

(6) แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19                     
(พ.ศ. 2564 - 2565) 

ไดจัดทําขึ้นในชวงเวลาของการพัฒนาประเทศทามกลางสถานการณการแพรระบาดของโรคติด

เชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) โดยสํานักงานสภาพัฒนาการเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ (สศช.)  

ไดนําแนวคิด “ลมแลวลุกไว” ประกอบดวย การพรอมรับ การปรับตัว และการเปลี่ยนแปลง เพ่ือเติบโตอยาง
ยั่งยืน ซึ่งสอดคลองกับหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียงมาเปนหลักคิดในการพัฒนการขับเคลื่อน 

การพัฒนาประเทศตามแนวทางของแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติฯ 20 ป (พ.ศ.2561 -2580) 
โดยการกําหนดประเด็นและแนวทางการพัฒนาที่ตองใหความสําคัญเปนพิเศษในชวงระยะ 2 ป โดยประเด็น

ตามแผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 ที่เก่ียวของการจัดการ

ความรู ของ รฟม. ไดแก การรวบรวมและบรหิารจัดการองคความรูของบุคลากร รฟม. และปรับตัวพรอมรับ

กับการเปลี่ยนแปลงดานการบริหารจัดการความรูของ รฟม.  เพ่ือเตรียมพรอมรับการเปลี่ยนแปลงที่สง 
ผลกระทบตอการดําเนินงานของ รฟม. เชน การปรับปรุงกฎหมายและการดําเนินงานของภาครัฐใหทันสมัย

การพัฒนาและประยุกตใชองคความรูและนวัตกรรม  
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        1.2.2 กรอบการบริหารจัดการความรูตามมาตรฐานที่เปนท่ียอมรับ 

 (1) ISO 30401:2018 มาตรฐานระบบการจัดการองคความรู 

ในป 2018 ไดมีการประกาศมาตรฐาน ISO 30401:2018 มาตรฐานระบบการจัดการองค

ความรู โดยมีจุดมุงหมายเพ่ือใชเปนแนวทางสําหรับองคกรที่ ดําเนินการจัดการความรูและตองการให 

การจัดการความรูเปนระบบ สามารถสรางคุณคาเพ่ิมใหกับองคกร โดยอาศัยเคร่ืองมือการจัดการความรู  

และเปนพ้ืนฐานสําหรับการตรวจสอบรับรองประเมินผลและรับรององคกรท่ีมีความสามารถดานการจัดการ

ความรูโดยผานหนวยงานตรวจสอบภายในและภายนอกท่ีเปนท่ียอมรับ 

หลักการระบบการจัดการความรูตาม ISO 30401:2018 

หลักการระบบการจัดการความรูตาม ISO 30401:2018 มี 8 ขอ ดังน้ี 

1) ธรรมชาติของความรู: ความรูไมสามารถจับตองไดและมีความซับซอน ความรูถูกสรางโดยคน 

2) คุณคา: ความรูเปนทรัพยากรที่สําคัญและมีมูลคาสําหรับองคกรเพ่ือใหองคกรบรรลุตาม

วัตถุประสงคขององคกร 

3) การมุงเนน: การจัดการความรูตอบสนองเปาหมาย กลยุทธ และความตองการขององคกร 

4) การปรับใช: ไมมีวิธีการจัดการความรูใดที่เหมาะสมกับทุกองคกร วิธีการจัดการความรู

ขึ้นอยูกับบริบทองคกร องคกรอาจตองพัฒนาวิธีการจัดการความรูของตนเองใหสอดคลอง

กับบริบทองคกร 

5) ความเขาใจที่ถูกตองรวมกัน: การจัดการความรูควรรวมการปฏิสัมพันธระหวางคน  

การใชเนื้อหา กระบวนการและเทคโนโลยี 

6) สภาพแวดลอม: ความรูไมไดถูกจัดการโดยตรง ดังนั้นการจัดการความรูจะตองไปมุงเนน

การจัดการสภาพแวดลอมการทํางาน และการดูแลวงจรชีวิตของความรู 

7) วัฒนธรรมองคกร: วัฒนธรรมองคกรมีผลตอประสิทธิภาพการจัดการความรูเปนอยางมาก 

วัฒนธรรมองคกรที่เอื้อตอการแลกเปลี่ยนเรียนรู ที่เอ้ือตอการคิด การแสดงความเห็น  

การทํางานจะสงผลตอการจัดการความรูโดยตรง 

8) จุดเนนย้ํา: การจัดการความรูควรตองคอยๆ ทําทีละชวง แบงการดําเนินงานเปนระยะหรือ

เฟส ใหสอดคลองกับระบบการเรียนรูขององคกร 
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ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 30401:2018 

ขอกําหนดของมาตรฐาน ISO 30401:2018 ประกอบดวยขอกําหนดท่ัวไป ขอ 1 – 3 ขอกําหนด

แนวทางปฏิบัติ ขอ 4 – 10 และภาคผนวก โดยสรุปสาระสําคัญของขอกําหนดแนวทางปฏิบัติได

ดังน้ี 

1) ขอ 4 บริบทองคกร 

• มีความเขาใจในองคกรและบริบทขององคกร โดยพิจารณาปจจัยภายนอกและภายในที่

เก่ียวของกับจุดประสงคขององคกร และมีผลกระทบตอความสามารถขององคกรในการ

บรรลุผลลัพธตามท่ีคาดหวังไว 

• เขาใจถึงความตองการและความคาดหวังของผูมีสวนไดเสีย 

• กําหนดขอบเขตของการนําระบบการจัดการองคความรูไปประยุกตใช โดยตองพิจารณา

ถึงองคกร บริบทองคกร และความตองการของผูมีสวนไดเสีย และกิจกรรมที่เก่ียวกับ

การทํางานตามแผนหรือดําเนินการ การถายทอด/แปลงองคความรู เครื่องมือการ

จัดการความรู 

• สงเสริมวัฒนธรรมการจัดการองคความรู ทั่วทั้งองคกร 

2) ขอ 5 ความเปนผูนํา 

• ผูบริหารตองแสดงภาวะผูนําและมีความมุงมั่นตอการดําเนินงานของระบบการจัดการ

องคความรู 

• ผูบริหารตองกําหนดนโยบายดานการจัดการองคความรู ท่ีเหมาะสมกับเปาหมายองคกร 

กําหนดกรอบและหลักในการกําหนด ทบทวนและการบรรลุวัตถุประสงค 

• ผูบริหารตองกําหนดผูรับผิดชอบในการดําเนินงาน 

3) ขอ 6 การวางแผน 

• การระบุความเสี่ยงและโอกาส ที่จะมีผลกระทบตอองคกรและระบบการจัดการ 

อาชีวอนามัยและความปลอดภัย การชี้บงอันตรายและการประเมินความเส่ียง การชี้บง

และ ติดตามกฎหมายและขอกําหนดอื่นๆ ที่เก่ียวของอยางทันสมัย 

• การกําหนดวัตถุประสงคการจัดการความรูและการวางแผนเพื่อใหบรรลุเปาหมาย 

4) ขอ 7 การสนับสนุน 

• ทรัพยากร 

• ความสามารถ และสมรรถนะ 

• ความตระหนัก 

• การสื่อสาร 

• เอกสารสารสนเทศ 
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5) ขอ 8 การดาํเนินงาน 

• การวางแผนและควบคุมการดําเนินงานเพ่ือใหเปนไปตามขอกําหนด และดําเนินการ

ตามท่ีกําหนด 

• การควบคุมการเปลี่ยนแปลงที่วางแผนไวและทบทวนผลของการเปลี่ยนแปลงท่ีไมได

ตั้งใจกระทําเพ่ือบรรเทาผลกระทบใดๆ ตามความจําเปน 

6) ขอ 9 การประเมินผลการดําเนินงาน 

• การติดตาม วัดผล วิเคราะห และประเมินผลการดําเนินงาน 

• การตรวจประเมินภายใน 

• การทบทวนของฝายบริหาร 

7) ขอ 10 การปรับปรุง 

• การจัดการกับความไมสอดคลองตามขอกําหนด และการดาํเนินการแกไข 

• การปรับปรุงอยางตอเนื่อง 

 

(2) กรอบการบริหารจัดการความรูขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (APO KM Framework) 

องคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย หรือ Asian Productivity Organization (APO) ไดจัดทําคูมือ

การเลือกเคร่ืองมือและเทคนิคในการจัดการความรู (Knowledge Management Tools and Techniques 

Manual) เพื่อใหองคกรนําไปใชเปนแนวทางในการเลือกใชเครื่องมือ วิธีการ หรือเทคนิคในการบริหาร

จัดการองคความรูภายในองคกร โดยกรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความรูของ APO ดังน้ี 

กรอบแนวคิดในการบริหารจัดการความรูของ APO (APO KM Framework)  

กรอบแนวคิดในการบริการจัดการความรูของ APO ประกอบดวย 3 ระดับ คือ ระดับ 1 Accelerators 

ระดับ 2 Knowledge Process และระดับ 3 Outcomes 

1)  Accelerators ตัวเรงท่ีจะทําใหเกิดการจัดการความรูในองคกรประกอบดวย 

- ผูนํา (Leadership) มีบทบาทในการขับเคลื่อนใหเกิดการจัดการความรูในองคกร กําหนด    

กลยุทธในการจัดการความรู ใหการสนับสนุนและจัดหาทรัพยากรในการผลักดันโครงการ

เก่ียวกับการจัดการความรู 

- เทคโนโลยี (Technology) เทคโนโลยีจะชวยสนับสนุนใหกระบวนการจัดการความรู

สามารถทําไดโดยงายผานเคร่ืองมือตางๆ รวมท้ังเปนเครื่องมือในการชวยจัดเก็บความรู 

ใหเปนระบบ 

- บุคลากร (People) บุคลากรในองคกรเปนตนกําเนิดของความรูขององคกร 

- กระบวนการ (Processes) กระบวนการท่ีเปนระบบและมีประสิทธิภาพชวยใหองคกร

สามารถรวบรวมความรูไดอยางมีประสิทธิภาพ 



 
37 แผนแมบทการจัดการความรู รฟม. (KM MRTA Masterplan) ปงบประมาณ 2562 – 2567 ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565 

 

 

2) Knowledge Process กระบวนการจัดการความรูประกอบดวย 5 ขั้นตอน คือ การระบุ

องคความรู (Identify) การสรางองคความรู (Create) การจัดเก็บองคความรู (Store) การแบงปนองคความรู 

(Share) และการนําองคความรูไปประยุกตใช (Apply) 

3) Outcomes ผลลัพธจากการท่ีองคกรมีการจัดการความรู คือ บุคลากร ทีมงาน องคกร 

และความสามารถทางสังคมขององคกรเพ่ิมสูงข้ึน นําไปสูการเพิ่มประสิทธิภาพและประสิทธิผลใหกับผลผลิต 

(Productivity) คุณภาพของสินค าและบริการ (Quality) ความยั่ งยืนขององคกร (Sustainability)  

การเติบโตขององคกร (Growth) การสรางกําไรใหกับองคกร (Profit) และการสรางคุณคาใหกับประชาชน 

(Value for Citizens) 

    จากกรอบการบริหารจัดการองคความรูที่ เปนมาตรฐานสากลคือ ISO 30401:2018  

และ APO KM Framework หากองคกรนําแนวทางดังกลาวไปประยุกตใช ก็จะสามารถชวยใหองคกร 

มีกระบวนการในการจัดการองคความรูท่ีชัดเจน สามารถระบุไดวาองคความรูใดบางท่ีจําเปนสําหรับองคกร 

สามารถเลื อกใช เครื่ อ งมือ ใน การรวบ รวมองคความรู ให เหมาะสม กับ เน้ื อหาขององค ความรู  

รวมทั้งมีการจัดเก็บองคความรูอยางเปนระบบ และสามารถนํามาใชในการตอยอดเพ่ือพัฒนานวัตกรรม 

ใหตอบสนองความตองการของผูมีสวนไดสวนเสียไดอยางครบถวน 
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1.2.3 ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

สคร. ไดพัฒนาระบบประเมินผล โดยพัฒนาตอยอดจากโครงการระบบประเมินผลเดิมท่ีสามารถ

ใชเปนเคร่ืองมือในการกํากับ ติดตาม ประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจที่มีความเหมาะสม เปนรูปธรรม 

และสามารถสะทอนถึงความมีประสิทธิภาพในการดําเนินงานไดอยางแทจริง โดยไดพิจารณานําขอดี/จุดแข็ง 

ของระบบปจจุบันท่ีมีมาใช ปรับปรุงขอดอยของระบบปจจุบัน รวมทั้งปรับปรุง เพ่ิมเติมประเด็นของ 

การจัดการสมัยใหมและ Update ใหเปนปจจุบันและจะนํามาใชในการประเมินผลรัฐวิสาหกิจในป 2563 

โดยมีวัตถุประสงค เพื่อสงเสริมให รัฐวิสาหกิตอบสนองกับสภาพแวดลอมในการดําเนินภารกิจ/ธุรกิจ  

การแขงขัน ความตองการของผูใชบริการ และบริบทที่เปลี่ยนแปลงไป เชน การเปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยี

ดิ จิทัล เปนตนรวมถึงนโยบายสําคัญ เชน ไทยแลนด 4.0 ที่ตองการขับเคลื่อนประเทศดวยความคิด

สรางสรรคและนวัตกรรมดวยการดําเนินงานที่มีประสิทธิภาพ โปรงใส ตรวจสอบได โดยมีกรอบ 

การประเมินผล แบงออกเปน 2 ดาน ไดแก Key Performance Areas และ SE-AM 

 

 

 

 

 

 

 

การวิเคราะหและสรุปประเด็นสําคัญของระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) ทั้งนี้ จาก

เกณฑ SE-AM ดานที่ 7.1 การจัดการความรู ประกอบดวยหัวขอยอย จํานวน 6 หัวขอ ไดแก 

1. การนําองคกร (8%) 

2. การวางแผนและทรัพยากรสนับสนุน (4%) 

3. บุคลากร (8%) 

4. กระบวนการจัดการความรู (8%) 

5. กระบวนการปฏิบัติงาน (4%) 

6. ผลลัพธของการจัดการความรู (8%) 

หากวิเคราะหเกณฑการประเมินดานการจัดการความรู ในมุมมอง 3 มิติ หรือ IPE Perspectives สามารถ

จําแนกเปน 3 มิติ ไดแก 
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มิติที่ 1 บทบาทผูนํา/บุคลากร 

1) KM Leadership : การนําการจัดการความรูมาใช เพื่อชวยใหองคกรบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย หรือ     

กลยุทธขององคกร โดยผูบริหารกําหนตทิศทางและเปาหมายของการจัดการความรู สรางการมีสวนรวมของ

บุคลากร และวัฒนธรรมการเรียนรูอยางตอเนื่อง 

2) Planning & Resouces : การนํากลยุทธการจัดการความรูไปสูการปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมและ

บรรลุผลสําเร็จ โดยจัดสรรทรัพยากรและใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศมาสนับสนุนการดําเนินงาน  

รวมท้ังการติดตามและประเมินผล 

3) People : การทําใหบุคลากรมีสวนรวมในการจัดการความรู และสรางสภาพแวดลอมการทํางาน  

รวมทั้งกระตุนและสงเสริมใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่นําไปสูวัฒนธรรมการเรียนรูโดยสรางแรงจูงใจและ 

การพัฒนาศักยภาพของบุคลากรดานการจัดการความรู 

มิติที่ 2 กระบวนการ 

4) KM Process : กระบวนการจัดกาความรูท่ีเปนะบบ โดยใชประโยชนจากสารสนเทศ/ความรูจากผูมีสวน

ไดสวนเสียและการปรับใชเทคโนโลยีเพ่ือสนับสนุนสงเสริมการเรียนรู 

5) Operational Process : การนําการจัดการความรูมาใช ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบั ติงานอยางเปนระบบ รวมทั้งการสรางความตระหนักผานการจัดการความรูถึงความเสี่ยงของ 

การปฏิบัติงานในกระบวนการที่สําคัญ 

มิติที่ 3 ผลลัพธ 

6) KM Results : ผลการดําเนินงานดานตาง ๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เก่ียวของหรือเกิดจาก 

การจัดการความรูท่ีองคกรดําเนินการ ซ่ึงสะทอนใหเห็นถึงความมีประสิทธิภาพและแนวโนมท่ีดีขึ้นอยาง

ตอเนื่องของผลลัพธของการจัดการความรู และสามารถตอยอดหรือขยายผลไปสูการสรางสรรคนวัตกรรม

ขององคกร 

 

1.2.4 หลักเกณฑการประเมินกระบวนการปฏิบัติงานและการจัดการ (Enablers) ของรัฐวิสาหกิจ 

(ฉบับปรับปรุงป งบประมาณ 2565) ดานที่  1 การกํากับดูแลท่ีดี และการนําองคกร ขอ 6 

คณะกรรมการ ประเด็นยอยที่ 6.3 การกํากับดูแลการดําเนินตามแผนงานของระบบการจัดการ

องคกรที่สําคัญ 

ระดับ 1 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไมมีสวนรวมในการกําหนดทิศทางการดําเนินงาน หรือ

นโยบายรวมถึงเปาหมายของแผนการดําเนินงานที่สําคัญ 

ระดับ 2 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจ พิจารณาใหความเห็นชอบแผนการดําเนินงานท่ีสําคัญกอน

เริ่มปบัญชี หรือมอบหมายใหคณะอนุกรรมการชุดใดชุดหนึ่งทําหนาท่ีในการพิจารณาใหความเห็นชอบ

แผนการดําเนินงานที่สําคัญ และนําเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพื่อรับทราบผานการรายงานผล 

การดําเนินงานของคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวไดกอนเร่ิมปบัญชี 
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ระดับ 3 คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจติดตามแผนงานของระบบการจัดการองคกรท่ีสําคัญ 

อยางนอยเปนรายไตรมาสพรอมมอบขอสังเกตและขอเสนอแนะที่มีสาระสําคัญ และมีผลการดําเนินการ

บรรลุตามเปาหมายของแผนงานของระบบการจัดการองคกรท่ีสําคัญอยางครบถวน 

ระดับ 4 รัฐวิสาหกิจประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการมีสวนรวม 

ระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการ

องคกรที่สําคัญ 

ระดับ 5 รัฐวิสาหกิจปรับปรุงประเมินคุณภาพ และ/หรือประสิทธิผลของกระบวนการมีสวนรวม 

ระยะเวลาในการพิจารณาใหความเห็นชอบ การติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการ

องคกรที่สําคัญโดยใชผลประเมินมาเปนขอมูลพื้นฐานประกอบการพัฒนาไดอยางเปนรูปธรรม  

หมายเหตุ : 

- แผนงานของระบบการจัดการองคกรที่สําคัญประกอบดวย 1. แผนปฏิบัติการดิจิทัล 

2. แผนการตรวจสอบภายใน 3. แผนบริหารทุนมนุษย และ 4. แผนการจัดการความรู 

- ในระดับ 2 และ ระดับ 3 กรณีที่คณะกรรมการรัฐวิสาหกิจมอบหมายใหคณะอนุกรรมการ 

ชุดใดชุดหนึ่งทําหนาที่ใหความเห็นชอบและติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการ

องคกรที่สําคัญ สามารถนําเสนอคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจเพ่ือรับทราบผานการรายงานผลการดําเนินงาน

ของคณะอนุกรรมการชุดดังกลาวได  โดยระบุบทบาทหนาที่ของคณะอนุกรรมการที่รับมอบหมาย 

จากคณะกรรมการรัฐวิสาหกิจไวอยางชัดเจนในกฎบัตรคณะอนุกรรมการ 

- ประสิทธิผลของกระบวนการติดตามผลการดําเนินงานตามแผนงานของระบบการจัดการ

องคกรที่สําคัญพิจารณาจากผลประเมินของระบบการจัดการองคกรที่สําคัญ ตองมีผลคะแนนท่ีดีข้ึนจากป 

ที่ผานมา 

1.2.5 ผลการดําเนินดาน Core Business Enablers ของ รฟม. ประจําปบัญชี 2563 ดานที่ 7.1            

การจัดการความรู จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง  

ผลการดําเนินดาน Core Business Enablers ของ รฟม. ประจําปบัญชี 2563 ดานที่  7.1  

การจัดการความรู โดยมีผลประเมินใน 6 หัวขอ ไดแก 1) การนําองคกร 2) การวางแผนและทรัพยากร

สนับสนุน 3) บุคลากร 4) กระบวนการจัดการความรู  5) กระบวนการปฏิบัติงาน และ 6) ผลลัพธดาน 

การจัดการความ รู  โดยนํ าผลประเมินที่ ได รับ ใน จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง 

การดําเนินงาน (Opportunity for improvements: OFIs) ทั้ ง 6 ดาน ซึ่งมีรายละเอียดผลการตรวจ

ประเมิน ดังน้ี 
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ดานที่ จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรงุการดําเนินงาน 

(Opportunity for improvements: OFIs) 

1. การนําองคกร - ผูบริหารระดับสูงกําหนดวิสัยทัศนของ

การจัดการความรู คือ “ดําเนินการบริหาร

จัดการความรู ในการสนับสนุนภารกิจ            

รฟม. เพ่ือสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู

มุงสูการเปนศูนยกลางเรียนรูดานรถไฟฟา

ขนสงมวลชน” 

- มีการสื่อสารวิสัยทัศน นโยบาย ทิศทาง

และเปาหมายระยะสั้นระยะยาวของการ

จัดการความรูผานคลิปวิดีโอและจัดทํา

คลิปนโยบายการจัดการความรู  รฟม. 

เผยแพรผานชองทางออนไลน เชน ทีวี  

ในองคกร เว็บKM/HRD กลุมไลน รฟม.  

เฟสบุค สื่อสารองคกร และอีเมลพนักงาน 

จัดเวทีสื่อสาร  เพื่อสรางวัฒนธรรมองคกร

แหงการเรียนรู  

- มีการกําหนดตัวชี้วัดรวมของผูบริหารที่

เ ก่ี ย วข อง กับ การจัดการความรู แ ล ะ

ดํ า เนิ นการเส ริมสร างตาม  แน วท าง 

การเสริมสรางวัฒนธรรมองคกร Mastery 

- ควรมีแนวทางในการสื่อสารวิสัยทัศน  ทิศทาง 

การดําเนินงาน เปาหมาย ของการจัดการความรู 

ที่ เหมาะสมกับแตละกลุ มของบุ คลากรให เกิด 

ความเขาใจ เพื่ อใหสามารถนําไปเปนแนวทาง 

ในการปฏิบัติในแนวทางเดยีวกัน  

- ควรประเมินความเขาใจเพ่ือใหไดขอมูลที่ เปน 

ประโยชนตอการนํามาปรับปรุงกระบวนการสื่อสาร

ใหมีประสิทธิผลมากขึ้น  

- ควรมีแนวทางในการป ฏิบัติตนของผูบริหาร  

(Role Model) ต อพฤติกรรม ท่ี เส ริมสร า งด าน 

การจัดการความรู เพ่ือใหผูบริหารสามารถปฏิบัต ิ

ไดในแนวทางเดียวกัน 

- ควรมีการนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนา

กระบวนการทํางานของผูบริหารในแตละสายงาน 

2. การวางแผนและ

ทรัพยากรสนับสนุน 

- ผู บ ริหารและหน วยงานที่ เกี่ ย วของ

รวมกันจัดทําแผนแมบทการจัดการความรู 

(KM MRTA Masterplan) โดยใชขอมูลที่

เกี่ยวของท้ังภายในและภายนอกเปน

ป จจั ย ใน ก าร วิ เค ราะห แ ล ะกํ าหน ด

ยุทธศาสตร เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

ตัวชี้วัดและคาเปาหมาย มีการจัดสรร

ทรัพยากรดานบุคลากรในการจัดการ

ความรู งบประมาณดานการจัดการความรู 

เทคโนโลยีสารสนเทศ และทรัพยากรอ่ืนๆ 

เชน อาคาร สถานที่ และอุปกรณอํานวย

- ควรมีการนําปจจัยตางๆ ที่สําคัญมาใชประกอบ 

การจัดทํ าแผนการจัดการความรู  เพ่ื อใหสามารถ

วิเคราะหไดอยางถูกตอง ตรงประเด็น เชน การระบุ 

SWOT ที่จะเปนสารสนเทศท่ีสําคัญในการนําไปสูการ

จัดทําแผนการจัดการความรูที่มีคุณภาพ ครอบคลุม 

ครบถวนตามประเด็นสําคัญที่ตองดําเนินการ 

- ควรมีการประเมินผลการสื่อสารแผนการจัดการความรู 

เพ่ือใหมั่นใจวาพนักงานจะเขาใจและสามารถปฏิบัติตาม

แผนไดอยางถูกตอง เปนไปตามเปาหมายที่ตองการ 

- ควรทบทวนการกําหนดหลักเกณฑในการจัดสรร

ทรัพยากรเพ่ือนํามาใชในการจัดการความรูใหมีความ
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ดานที่ จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรงุการดําเนินงาน 

(Opportunity for improvements: OFIs) 

ความสะดวก 

 

ชัดเจน ทั้งทรัพยากรดานการเงินและไมใชการเงิน  

ซึ่งจะทําใหการจัดการความรูมีทรัพยากรเพียงพอที่ท่ี

สามารถนําไปสูการปฏิบัติไดอยางมีประสิทธิภาพมากข้ึน 

3. บุคลากร - มีการสื่อสาร สรางความเขาใจกับบุคลากร

ถึงความสําคัญ ประโยชน  และแนวทาง 

การจัดการความรู มีการสรางความตระหนัก

และการมีสวนรวม โดย KM Core Team 

เปนผูสื่อสารหลักไปยังพนักงานในระดับ

ปฏิบัติการ ผานชองทางออนไลนผานทาง

เว็บไซต  KM รฟม. ที วีสื่ อสารในองค กร  

เฟซบุกสื่อสารภายในองคกร รฟม. และชองทาง

กลุมไลนขององคกร อีเมลพนักงาน รฟม. 

- มีการพัฒนาการเรียนรูของบุคลากรที่เขารวม

โครงการส งเสริมบุคลากรที่ พรอมเรียนรู 

(Personal Mastery) ใน รูปแบบ on – line 

ผานระบบ Cisco Webex และ ระบบe–Learning 

ของ KM Website - มีการกําหนดตัวชี้วัดของ

ผูบริหารและพนักงานดานการแลกเปลี่ยน

เรียนรู และการถายทอดองคความรู 

- ควรมีการยกระดับการพัฒนาการเสริมสรางการมีสวน

รวมและสรางแรงจูงใจ โดยทบทวนตัวชี้ วัดของการ

จัดการความรูที่นําไปสูการพัฒนาปรับปรุงการทํางานให

มีประสิทธิภาพมากขึ้น และเชื่อมโยงกับการประเมินผล

การปฏิบัติงานและความกาวหนาในสายอาชีพที่ชัดเจน

มากขึ้น 

- ควรทบทวนแนวทางในการพัฒนาทีมงานจัดการความรู

และวัดผลของการพัฒนา เพื่อนําไปสูการปรับปรุงขีด

ความสามารถของทีมงาน 

- ควรทบทวนแนวทางการสอบทานการดําเนินงานที่

สําคัญดานการจัดการความรูใหมีความชัดเจน เพ่ือใช

ในการสื่อสาร สอนงานใหกับผูที่ทําหนาท่ีสอบทาน

เพื่อใหสามารถ สอบทานและนําไปสูการพัฒนา

กระบวนการจัดการความรูใหมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

4. กระบวนการ

จัดการความรู 

- มีการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการ

ความรู (KM MRTA Process) ครอบคลุม

ขั้นตอนสําคัญ คอื  

1) การสํารวจและวิเคราะหความรู  

2) การจัดเก็บความรู และกําหนดความรู 

ที่สําคัญ  

3) การพัฒนาและแลกเปลี่ยนความรู  

4) การประเมินและตรวจสอบความรู  

5) การปรับปรุงความรูใหทันสมัย 

- มีการนํ าเทคโน โลยีมาใชสนั บสนุน

กระบวนการจัดการความรู ในแตล ะ

ขั้นตอน  

- ควรมีจัดทํารายละเอียดของแนวทางที่ระบุวิธีการ

ปฏิบัติ ที่ชัดเจน เพื่อให งายตอการสื่อสารไปยัง

พนักงานแตละกลุม และใหพนักงานใชในการอางอิง

ในการปฏิบัติ  

- ควรมีการสื่ อสารกระบวนการจัดการความ รู

ดังกลาวไปสูพนักงานที่เหมาะสมในแตละกลุมทั่วทั้ง

องคกร เพื่อใหเกิดความเขาใจและสามารถปฏิบัติ 

ไดอยางถูกตองในแนวทางเดียวกัน 

- ควรมีการถายทอดแลกเปลี่ยนความรูกับ ผูมีสวนได

สวนเสีย ใหมีความชัดเจน และสามารถนําไปสู 

การป ฏิบั ติ  ที่ ได ผลลัพธ เป นรูป ธรรมและเป น

ประโยชนตอองคกร 
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ดานที่ จุดแข็ง (Strengths) โอกาสในการปรับปรงุการดําเนินงาน 

(Opportunity for improvements: OFIs) 

 

- มีการสื่อสารสรางความเขาใจ ใหบุคลากร

ทั่วทั้งองคกรทราบถึงกระบวนการจัดการ

ความรูผ านชองทางการจัดการความรู  

เช น KM Website, HRD MRTA Website,  

MRTA Intranet, e-mail, E-Book, โป ส เต อ ร

ประชาสัมพันธ และจอดิจิทัล 

5. กระบวนการ

ปฏิบัติงาน 

- มีการกําหนดกระบวนการทํางานท่ีสําคัญ 

แบงออกเปน 2 กลุม  

1) กระบวนการหลัก (Core Process) 

ประกอบดวย 8 กระบวนการ ซึ่ งเปน

กระบวนการผลิตสินคาหรือสงมอบบริการ

โดยตรงใหกับลูกคา   

2 ) กระบวนการสนั บสนุ น  (Support 

Process) ประกอบดวย 12 กระบวนการ 

ซึ่ ง เป น ก ระบ วน กา รที่ ส นั บ ส นุ น ให

กระบวนการหลักดําเนินงานไดสะดวก

และมีประสิทธิภาพ  

- มีการกําหนดตัวชี้ วัดในกระบวนการ

ทํางาน (In-process KPIs) เพ่ือใชติดตาม

และควบคุมกระบวนการทํางาน 

- ควรทบทวนกระบวนการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางาน 

- ควรนําการจัดการความรูมาเปนกลไกในการพัฒนา

และการปรับปรุงการปฏิบัติงาน   

- ควรพิจารณาทบทวนแนวทาง ในการนําจุดควบคุม

ท่ีสําคัญของกระบวนการมาใชในการจัดการ

ความรู เพื่อใหพนักงานผูปฏิบัติสามารถนําไปใช

ประโยชนในการทํางาน ตอยอดไปสูการควบคุม

แล ะก ารป รับ ปรุ งกระบ วน การทํ างาน ให มี

ประสิทธิภาพมากขึ้น 

6. ผลลัพธของการ

จัดการความรู 

- มีการวัดผลลัพธที่สําคัญดานการจัดการ

ความรู  

- ควรพิจารณาทบทวนตัวชี้ วัด ที่จะวัดผลลัพธให

ครอบคลุ ม  ครบถ วนตามประ เด็น สํ าคัญ ของ

กระบวนการจัดการความรู ไดแก ดานการนําองคกร 

ดานบุคลากร ดานกระบวนการจัดการความรู  

ดานกระบวนการปฏิบัติงาน และสอดคลองกับ 

ผลการดําเนินการดานนวัตกรรม 
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จากจุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for improvements OFIs) 

สามารถสรุปเปนปจจัยสําคัญ  3 ดาน ประกอบดวย บุคลากร (People) กระบวนการ (Process)  

และ เทคโนโลยี (Technology) มีรายละเอียดของแตละปจจัย ดังนี้  
บุคลากร (People)  

1) ความรูความเขาใจความตระหนักเรื่อง KM 

2) KM Role Model ของผูบริหาร 

3) โครงสราง/หนาที่ บทบาทของหนวยงานรับผิดชอบ KM  

4) วัฒนธรรมที่เอื้อตอการเรียนรู และเปดโอกาสการมีสวนรวมของบุคลากร  

5) สงเสริมการทํางานเปนทีมในการทํางานขามสายงาน (Cross Functional) เพื่อใหมี 

การแลกเปล่ียนความรู 

กระบวนการ (Process)  

6) วิสัยทัศน ทิศทาง เปาหมายระยะสั้น ระยะกลาง และระยะยาวของดานการจัดการความรู 

(KM Roadmap)  

7) ทบทวนกระบวนการปรับปรุงกระบวนการทํางาน นําการจัดการความรูมาเปนกลไก 

ในการพัฒนาและการปรบัปรุงการปฏิบัติงาน   

8) ทบทวนจุดควบคุม (Critical Step) ที่สําคัญของกระบวนการมาใชในการจัดการความรู 

เพ่ือใหพนักงานผูปฏิบัติสามารถนําไปใชประโยชนในการทํางาน 

เทคโนโลยี (Technology)  

9) ระบบเทคโนโลยี KM เขาถึงผูใชงานไดงาย  

10) พัฒนาปรับปรุงชองทางการเรียนรูดวยตนเอง (Self Learning)  

11) บูรณาการระบบ E – Learning และ KMS   
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    การวิเคราะหขอมูลเพ่ือจัดทํากลยุทธการจัดการความรู  

และแผนแมบทการจดัการความรู 2562 - 2567  

 

2.1 การวิเคราะห SWOT   

     จากการรวบรวมและวิเคราะหขอมูลสารสนเทศท่ีสําคัญ โดยใช SWOT Analysis เพ่ือวิเคราะหจุดแข็ง 

จุดออน โอกาส และอุปสรรคท่ีสําคัญขององคกร ประกอบดวย   

2.1.1 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายในองคกร (SWOT Analysis) 

1) การวิเคราะหและทบทวน SWOT ความทาทายเชิงยุทธศาสตรและความเปรียบเชิงยุทธศาสตร 

ของแผนวิสาหกิจ ประจําป 2564 – 2565 (ฉบับปรับปรุงป 2565) 

2) การวิเคราะหสภาพปจจุบันดานการบริหารและพัฒนาทรพัยากรบุคคล  โดยใช SWOT Analysis 

3) แผนยุทธศาสตรการบริหารทุนมนุษย ประจําป 2560-2565 (ฉบับปรับปรงุประจําป 2565) 

4)   แผนแมบทนวัตกรรม รฟม. ปงบประมาณ 2564 – 2570 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565)  
5) แผนยุทธศาสตรดานลูกคาและตลาด ปงบประมาณ 2564 – 2565 (ฉบับปรบัปรุงปงบประมาณ 2565) 

6) แผนปฏิบัติการดิจิทัลของ รฟม. ปงบประมาณ 2560 – 2565 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) 

7) แผนวัฒนธรรมองคกร ประจําป 2565  
8) ผลประเมินผลการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจ (การวิเคราะหชองวาง : Gap Analysis) ดาน CBEs 

ดานการจัดการความรูและนวัตกรรม ป 2563 ดานท่ี 7.1 การจัดการความรู และ ดานท่ี 7.2  

(4) การจัดการความรูสูนวัตกรรม 

2.1.2 ขอมูลที่ใชในการวิเคราะหสภาพแวดลอมภายนอกองคกร (SWOT Analysis)  

        ยุทธศาสตรตาง ๆ ของภาครัฐ  

(1) ยุทธศาสตรชาติ พ.ศ. 2561 – 2580 

(2) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหงชาติ ฉบับท่ี 12 (พ.ศ. 2560 – 2565) 

(3) นโยบายและแผนระดับชาติวาดวยการพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (พ.ศ. 2561 – 2580)  

(4) ยุทธศาสตรการพัฒนาระบบคมนาคมขนสงของไทย ระยะ 20 ป พ.ศ. 2560 – 2579 

(5) แผนยุทธศาสตรรัฐวิสาหกิจ พ.ศ. 2560 – 2565 

(6) แผนแมบทเฉพาะกิจภายใตยุทธศาสตรชาติอันเปนผลมาจากสถานการณโควิด-19 (พ.ศ. 2564 - 2565) 

กรอบการบริหารจัดการความรูตามมาตรฐานท่ีเปนที่ยอมรับ 

(1) ISO 30401:2018 มาตรฐานระบบการจัดการองคความรู 

(2) กรอบการบริหารจัดการความรูขององคการเพ่ิมผลผลิตแหงเอเชีย (APO KM Framework) 

(3) ระบบประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) 

(4) ผลการดําเนินดาน Core Business Enablers ของ รฟม. ประจําปบัญชี 2563 ดานที่ 7.1    
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    การจัดการความรู จุดแข็ง (Strengths) และโอกาสในการปรับปรุง  
 

 

 

จุดแข็ง (Strength : S) 

S1 รฟม. มีบุคลากรที่มีความรูและความสามารถตามมาตรฐานที่องคกรกําหนด  

S2 รฟม. มีประสบการณในการกํากับดูแลงานกอสรางโครงการรถไฟฟาขนาดใหญ 

S3 ผูบริหารระดับสูงมีนโนบายการจัดการความรูแกบุคลากร 

S4 องคกรมีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการความรู ซึ่งมีผูแทนจากฝาย/สํานัก และสวนงาน

ดานการจัดการความรูที่ชัดเจน 

S5 มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร (MRTA Culture) เพ่ือเปนกรอบพฤติกรรมที่พึงประสงค 

S6 คานิยมขององคกรมีการกําหนดพฤติกรรมสนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 

S7 บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงและมีบุคลากรรุนใหมท่ีมีความรูความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยีสมัยใหม   

S8 องคกรมีการเชื่อมโยงการจัดการความรูกับการประเมินผลการปฏิบัติงานของบุคลากรและการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร             

S9 มีการกําหนดองคความรูหลักขององคกรและมีการรวบรวมองคความรูท่ีสําคญั 

S10 มีการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการความรู โดยกําหนดแนวทางที่ชัดเจน 

S11 มีการกําหนดบทบาทผูบริหารในการเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรที่แสดงใหเห็นถึงการนําการ

จัดการความรูมาใชประโยชนแตละสายงาน 

S12 การสรางแรงจูงใจและการยกยองชมเชยดานการจัดการความรูเปนระบบ  

จุดออน (Weakness : W) 

W1 กระบวนการจัดการความรู (knowledge management) ยังไมถูกใชเปนเคร่ืองมือชวยใหองคกร

บรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร 

W2 มีการกําหนดกลุมบุคลากรในการสงเสริมวัฒนธรรมองคกร แตยังขาดการวัดผลลัพธที่ชัดเจน 

W3 มีกําหนดบทบาทผูบริหารในการเปนแบบอยางที่ดีใหแกบุคลากร แตยังขาดการนําการจัดการ

ความรูมาวัดผลลัพธที่ชัดเจน 

W4 มีการวัดผลลัพธการจัดการความรูดานกระบวนการถายทอดองคความรูจากผูรับสัมปทานและคูคา 

แตยังขาดความเชื่อมโยงกับกระบวนการทํางาน 

W5 มีการติดตามผลลัพธจากการดําเนินงาน KM (KM Results) แตการวัดประสิทธิภาพยังไมเปนรปูธรรม 

W6 มีการสรางความตระหนักเร่ืองความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน 

แตยังไมครอบคลมุทุกกระบวนการทํางาน 

W7 ระบบการบริหารทรัพยากรบุคคลยังไมมีประสิทธิภาพเทาที่ควร 
W8 ผูนําระดับสูงและพนักงานยังตองพัฒนาองคความรูดานการดําเนินธุรกิจ 
W9 การนําการจัดการความรูมาใชในการพัฒนากระบวนการทํางานของ 

ผูบริหารในแตละสายงานยังไมครอบคลุมทุกสายงาน   
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โอกาส (Opportunity : O) 

O1 รัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพื้นฐานระบบรางเพ่ือใหเปนระบบการขนสงหลักของประเทศ 

O2 นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสริมสรางและ

พัฒนาศักยภาพทุนมนุษย 

O3 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจสนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรู

และนวัตกรรม 

O4 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบรางภายในประเทศ 

อุปสรรค (Theat: T) 

T1 นโยบายรัฐบาลท่ีใหเอกชนรบัสัมปทานและจางเอกชนเดินรถไฟฟา ทําใหบุคลากรขาดโอกาสใน

การเรียนรูเทคโนโลยีดานรถไฟฟาดวยตนเอง 

T2 การแพรระบาดของ Covid-19 เปนอุปสรรคตอการดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความรู 

T3 เทคโนโลยีมีการเปล่ียนแปลงอยางรวดเร็วทําใหตองมีการปรบัปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง   

 

2.2 การวิเคราะหประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (TOWS Matrix ) 

      การกําหนดประเด็น ยุทธศาสตรดานการบริหารจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 - 2567  

(ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) รฟม. ไดนําขอมูลจากการวิเคราะห SWOT Analysis มาวิเคราะห

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

กับอุปสรรค (WT) กําหนดในตาราง TOWS Matrix นํามากําหนดความสัมพันธซึ่งผลของการวิเคราะห

ความสัมพันธในขอมูลแตละคู เพ่ือกําหนดประเด็นยุทธศาสตรทําให รฟม. สามารถกําหนดประเด็น

ยุทธศาสตรดานการจัดการความรูที่สอดคลองและสนับสนุนการบรรลุยุทธศาสตรของ รฟม. และไดจัดลําดับ

ความสําคัญของประเด็นยุทธศาสตร ดังนี้ 
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ตารางการวิเคราะห ประเด็นยุทธศาสตร เปาประสงค (TOWS Matrix ) 

 

 

                  โอกาส (O) 
 O1 รัฐสนับสนุนการพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานระบบราง

เพ่ือใหเปนระบบการขนสงหลักของประเทศ 

O2 นโยบายของรัฐบาลตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ

สังคมฉบับที่ 12 สนับสนุนการเสริมสรางและพัฒนา

ศักยภาพทุนมนุษย 

O3 ระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ

สนับสนุนการดําเนินงานดานการจัดการความรูและ

นวัตกรรม  

O4 รัฐบาลสนับสนุนการพัฒนาอุตสาหกรรมระบบราง

ภายในประเทศภายในประเทศ 

อุปสรรค (T) 
T 1 นโยบายรัฐบาลที่ใหเอกชนรับสัมปทานและจาง

เอกชนเดินรถไฟฟา ทําใหบุคลากรขาดโอกาสในการ

เรียนรูเทคโนโลยีดานรถไฟฟาดวยตนเอง 

T2 เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอยางรวดเร็วทําใหตองมี

การปรับปรุงเปลี่ยนแปลงอยางตอเน่ือง   

T3 การแพรระบาดของ Covid-19 เปนอุปสรรคตอการ

ดําเนินกิจกรรมการบริหารจัดการความรู 

 

S1      รฟม. มีบุคลากรที่มีความรูและ

ความสามารถตามมาตรฐานที่องคกร

กําหนด  
S2 รฟม. มีประสบการณในการกํากับดูแลงาน

กอสรางโครงการรถไฟฟาขนาดใหญ 
S3 ผูบริหารระดับสูงมีนโนบายดานการ

จัดการความรูแกบุคลากร  
S4 องคกรมีการแตงตั้งคณะทํางานดาน

การจัดการความรู ซึ่งมีผูแทนจาก

ฝาย/สํานัก และสวนงานดานการ

จัดการความรูที่ชัดเจน  
S5 มีการกําหนดวัฒนธรรมองคกร (MRTA 

Culture) เพ่ือเปนกรอบพฤติกรรมท่ี

พึงประสงค 
S6 คานิยมขององคกรมีการกําหนดพฤติกรรม

สนับสนุนใหเกิดการเรียนรู 
S7 บุคลากรมีระดับการศึกษาสูงและมี

บุคลากรรุนใหมที่มีความรู

ความสามารถในการเขาถึงเทคโนโลยี

สมัยใหม   
S8 องคกรมีการเชื่อมโยงการจัดการ

ความรูกับการประเมินผลการ

ปฏิบัติงานของบุคลากรและการ

พัฒนาศักยภาพบุคลากร             
S9 มีการกําหนดองคความรูหลักขององคกรและ

มีการรวบรวมองคความรูท่ีสําคัญ 
S10 มีการคัดเลือกและพัฒนาทีมงานการจัดการ

ความรู โดยกําหนดแนวทางท่ีชัดเจน 
S11  มีการกําหนดบทบาทผูบริหารในการเปน

แบบอยางที่ดีใหแกบุคลากรที่แสดงใหเห็น

ถึงการนําการจัดการความรูมาใชประโยชน

แตละสายงาน 
S12      การสรางแรงจูงใจและการยกยองชมเชย

ดานการจัดการความรูเปนระบบ  

 

    กลยุทธเชิงรุก (SO Strategy) 
 
1. พัฒนาการเรียนรูผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อให

บุคลากรพรอมรับการเรียนรูและ

สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา 

   (S1 S3  S5 S6 S7 / O1 - O4)   

2. พัฒนาปรับปรุงกระบวนการ

ปฏิบัติงานโดยใชความรูเปนฐาน 

     (S1 S2 S3 S6 S7 S9 S11  / O1 –O4 )   

3. สงเสริมการจัดการความรู                    

สูการปฏิบัติ   

    (S1 – S11 / O1 – O4) 

 

 

 

กลยุทธเชิงปองกัน (ST Strategy) 
 

1. เตรียมความพรอมดานการเรียนรู                        

สรางวัฒนธรรมการเรียนรูนําไปสูองคกร

แหงการเรียนรู  

(S1 – S11 / T1 – T3 ) 

2. สนับสนุนการสรางชุมชนแหงการเรียนรู     

(S1 S3 S4 S5 S6 S7 S9 S10 S11/ T1 -T3)   

 
3. กระตุนและสรางความตระหนัก ความ

เขาใจ  การมีสวนรวม การสราง

แรงจูงใจดานการจัดการความรูของ

บุคลากรทุกระดับ    

(S1 – S11  / T1 - T3)   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ภายนอก 

ภายใน 
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           จุดออน (W)  

 

กลยุทธเชิงแกไข (WO Strategy) กลยุทธเชิงรับ (WT Strategy) 

W1   กระบวนการจัดการความรู   

       (knowledge management) ยังไมถูก 

       ใชเปนเครื่องมือชวยใหองคกรบรรลุ 

       วิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธของ 

       องคกร 

W2   มีการกําหนดกลุมบุคลากรในการ 

       สงเสริมวัฒนธรรมองคกรแตยังขาด 

       การวัดผลลัพธท่ีชัดเจน  

W3   มีกําหนดบทบาทผูบริหารในการเปน 

       แบบอยางที่ดีใหแกบุคลากร แตยังขาด 

       การนําการจัดการความรูมาวัดผลลัพธท่ี 

       ชัดเจน 

W4  มีการวัดผลลัพธการจัดการความรู 

      ดานกระบวนการถายทอดองคความรูจาก  

      ผูรับสัมปทานและคูคายังขาดความ  

      เชื่อมโยงกับกระบวนการทํางาน 

W5   มีการติดตามผลลัพธจากการดําเนินงาน  

       KM (KM Results) แตการวัด  

       ประสิทธิภาพยังไมเปนรูปธรรม 

W6   มีการสรางความตระหนักเรื่องความเส่ียงใน 

        กระบวนการปฏิบัติงานโดยใชความรูเปน 

        ฐานแตยังไมครอบคลุมทุกกระบวนการ 

        ทํางาน  

WW7  ระบบการบรหิารทรัพยากรบุคคลยัง 

         ไมมีประสิทธิภาพเทาท่ีควร 

W8    ผูนําระดับสูงและพนักงานยังตอง 

        พัฒนาองคความรูดานการดําเนินธุรกิจ 

W9   การนําการจัดการความรูมาใชในการ 

       พัฒนากระบวนการทํางานของผูบริหาร 

       ในแตละสายงานยังไมครอบคลุมทุกสายงาน   

 

1. ยกระดับระบบและมาตรการในการ

รองรับการจัดการความรู 
(W1 – 9 / O1 - O4)   

2. สนับสนุนการจัดทําองคความรูที่

สําคัญขององคกร    

(W1  - W9  / O1 – O 4 )    

3. พัฒนาศักยภาพบุคลากรใหมีความ

เช่ียวชาญในการดําเนินงานตาม

ภารกิจองคกร และผลักดันศักยภาพ

ของบุคลากรใหมีความพรอมตอการ

ขับเคลื่อนองคกร 

(W1 – W9 / O1 – O4 )    

 

  

1.พัฒนาองคความรูท่ีไดจัดเก็บเพื่อสงตอ

ความรูและนําไปใชในการปฏิบัติงาน    
(W1 W3 W4 W5 W6  W9 / T1 - T3)   

2.การสรางความรวมมือระหวางเอกชนผูรับ

สัมปทานในการแลกเปลี่ยนเรียนรูการสราง

นวัตกรรม  
(W1 W4  W5  / T1 - T3 )  

3.พัฒนาการสรางความตระหนักเร่ือง        

ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช   

ความรูเปนฐาน  
(W 1 W 5 W 6 W7 / T1 - T3)   
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บทท่ี 3 
แผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ 2562 – 2567 

(ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) 
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3.3 กรอบทิศทางการดําเนินงานปงบประมาณ 2563 – 2567 (KM Operational Framework ) 

 การดําเนินงานบริหารจัดการความรู รฟม. ได กําหนดกรอบทิศทางการดําเนินงานระยะสั้น  

ระยะกลาง และระยะยาว ใชเปนแนวทางการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรู ปงบประมาณ                  

2563 – 2567 ซึ่งกรอบทิศทางฯ ไดผานคณะอนุกรรมการ รฟม. เห็นชอบในคราวประชุมคร้ังท่ี 9/2563 

วันที ่3 ก.ย. 63 และนําเสนอคณะกรรมการ รฟม ในคราวประชุมคร้ังท่ี 11/2563 วันที่ 21 ต.ค. 63  
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ระยะสั้น 1 ป (ป 2563 : ยกระดับการบริหารจัดการความรู)  

- ทบทวนโครงสรางคณะกรรมการ/คณะทํางาน ตลอดท้ังบทบาทหนาท่ีคณะกรรมการ/คณะทํางาน

การจัดการความรู 

- ปรับเปลี่ยนการจัดทําแผนที่องคความรู (KM Mapping) สื่อสารการจัดทําแผนที่องคความรู 

เพ่ือทําใหบุคลากรมีความเขาใจ และตระหนักเห็นความสําคัญในการจัดทําองคความรู 

- สงเสริมวัฒนธรรม Mastery : M ใหบุคลากรมีพฤติกรรมที่พึงประสงคเพ่ือสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู

อยางยั่งยืน 

เปาหมายการดําเนินงาน 

- มีการแตงต้ังคณะทํางานดานการจัดการความรู ซึ่งมีตัวแทนของสายงาน/หนวยงาน พรอมความ

รับผิดชอบท่ีชัดเจน เพ่ือขับเคลื่อนและสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู การทํางาน 

ขามสายงาน และการทํางานรวมกันทั่วทั้งองคกร   

- มีความสําเร็จในการจัดเก็บ รวบรวมองคความรูท่ีสอดคลองกับองคความรูหลักขององคกรของ

ทุกสวนงานฝาย/สํานัก และรวบรวมรายชื่อผูชํานาญการดานองคความรู (Practitioner)   

- พนักงาน รฟม. ทุกคน มีความรู ความเขาใจ ความตระหนักใหความสําคัญดานการจัดการความรู 
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ระยะกลาง 3 ป  (ระหวางป 2563 – 2565 : ยกระดับระบบและมาตรการในการรองรับการจัดการ

ความรู) 

- ยกระดับการเรียนรูผานระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่อใหบุคลากรพรอมรับการเรียนรูและ

สามารถเขาถึงขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา 

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

และมีสวนรวมในกิจกรรมการจัดการความรู เพ่ือกระตุนใหพนักงานมีสวนรวมทั่วทั้งองคกร 

- กําหนดแนวทางการคัดเลือก กําหนดหนาที่ และแนวทางการพัฒนาทีมงานการจัดการความรู 

(KM Facilitator) ท่ี เก่ียวของกับการขับเคลื่อนดานการจัดการความรู  ของทุกสวนงาน 

ฝาย/สํานัก 

เปาหมายการดําเนินงาน 

- มีความสําเร็จในการพัฒนาระบบเว็บไซตศูนยกลางองคความรู              

- ผูบริหารระดับสูงทุกคนเปนตนแบบ (Role Model) ผานวัฒนธรรมองคกร (M : Mastery) 

- มีความสําเร็จในการดําเนินงานตามแผนพัฒนาทีมงานดานการจัดการความรู 
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ระยะยาว 5 ป  (ระหวางป 2563 – 2567 : สรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรูโดยเช่ือมโยงผลลัพธการ

จัดการความรูสูนวัตกรรม) 

- มุงเนนการนํากระบวนการในการจัดการความรูที่เปน Best Practice ไปใชเปนเคร่ืองมือชวยให

องคกรบรรลุ วิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร  

- ใชกระบวนการในการจัดการความรูกับผูมีสวนไดสวนเสีย หรือคูคาในการแลกเปล่ียนเรียนรู        

นําความรูที่ไดจากการแลกเปล่ียนมาสรางคุณคาตอยอดความรูสูนวัตกรรม 

เปาหมายการดําเนินงาน 

- มีระบบบริหารจัดการความรูท่ีสอดคลองตอเนื่องเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและ สามารถขับเคลื่อน

ไปสูการบรรลุวิสัยทัศน เปาหมาย หรือกลยุทธขององคกร 

- มีกระบวนการและนวัตกรรมท่ีไดจากการแลกเปลี่ยนเรยีนรูกับผูมีสวนไดสวนเสีย 
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3.4 ยุทธศาสตร ( Strategy)  

     ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู ของ รฟม. ป 2562 – 2567 ไดมีทบทวนเพ่ือใหสอดคลองกับ

วิสัยทัศน นโยบายการดําเนินงาน ทิศทางการดําเนินงาน การวิเคราะห SWOT Analysis และโอกาส 

ในการปรับปรุงของโอกาสในการปรับปรุงการดําเนินงาน (Opportunity for improvements: OFIs)  

โดยเนนการจัดการความรูแบงออกเปน 3 ดาน ไดแก  

1) ดานบุคลากร (People)  

2) ดานกระบวนการ (Process)  

3) ดานเทคโนโลยี (Technology)  

โดยมีการกําหนดยุทธศาสตรในการดําเนินการทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร คือ MRTA Strategy ดังนี้                                                        
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PEOPLE PROCESS TECHNOLOGY 

M 
M : Mastery  

(ใฝเรียนรู) 

R 

R : Review Process 

(ทบทวนปรับปรุงกระบวนการ) 

TA 

TA : Technology Access  

(การเขาถึงเทคโนโลยี) 

ยุทธศาสตรที่ 1  

การยกระดับระบบบริหารจัดการความรู

และการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การยกระดับกระบวนการทํางานดาน

การจัดการความรู 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล     

เปาประสงค 

- บุคลากร รฟม. มีความเขาใจดานการจัดการ

ความรู  

- บุคลากร รฟม. มีการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนเรียนรูท่ัวทั้งองคกร 

 
   

เปาประสงค 

- มี การทบทวนปรับปรุงกระบวนการ

ทํ างาน ห ลั ก  (Primary Process) และ

กระบวนการสนับสนุน (Support Process) 
โดยใชการจัดการความรูเปนเคร่ืองมือใน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหกับองคกร 
- สนับสนุนยุทธศาสตรองคกรที่เกี่ยวของ

ใหบรรลุผลสําเร็จ   

เปาประสงค 

- รฟม. มีการใชเทคโนโลยีดิจิทัลในการทํา

ใหการจัดการความรูมีประสิทธิภาพ

เพ่ิมข้ึน  
 

กลยุทธ   
M1 ปรับบทบาทใหผูบริหารเปนแบบอยาง

ที่ ดี  (Role Model) ผ านการขับเคลื่ อน
คานิยมวัฒนธรรมองคกร และการมีสวน

รวมการจัดการความรู รวมถึงการพัฒนา 

(Skill) และแนวความคิ ด (Mindset) ที่

เกี่ยวของกับการจัดการความรู การสราง
บรรยากาศใหเกิดการเรียนรูใหแกผูบริหาร   

M2 ทบทวนบทบาทโครงสรางคณะทํางาน
การจัดการความรู เพิ่ มศั กยภาพของ

หนวยงานท่ีรับผิดชอบ/ทีมขับเคลื่อนการ

จัดการความรู  

M3 สรางใหบุคลากรมีความรู ตระหนักถึง
ความสําคญัดานการจัดการความรู                                                                                                 

กลยุทธ   
R1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

หลักและกระบวนการสนับสนุนโดยการ
ใชการจัดการความรูเปนกลไกหนึ่งในการ

พัฒนาและปรับปรุงการปฏิบัติงาน 

R2 ยกระดับองคความรูและแบงปนความรู 

เพ่ือสรางแนวปฎิบัติที่ดี  
R3 ยก ระดั บ ก ารป ฏิ บั ติ ง าน แล ะ

ตระหนักเร่ืองความเสี่ยงโดยใชความรู
เปนฐาน 

R4 ส รางป ระโยชนที่ เกิ ด จากการ

จัดการความรูกับผูมีสวนไดสวนเสียใน

การสรางมูลคาเพ่ิมใหแกองคกร    

กลยุทธ   
TA1 ยกระดั บการเรี ยนรู ผ านระ บ บ

เทคโนโลยีสารสนเทศเพ่ือใหบุคลากร
พรอมรับการเรียนรูและสามารถเขาถึง

ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา 

TA2 พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู 

(KM e – Learning) 
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 2.6 แผนที่ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู  (KM Strategy map)

SO5 
พัฒนาสูการเปนองคกรท่ีมี

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
โปรแกรมส่ือการเรียนรู 
(KM E – Learning) 

SO1 
พัฒนาและบูรณาการระบบ

ขนสงมวลชน 

SO2 
บริหารการเงินและสรางรายได

จากธุรกิจตอเน่ือง 

SO3 
พัฒนารูปแบบการใหบริการที่
ตอบสนองวิถีชีวิตสังคมเมือง 

SO4 
พัฒนาศูนยกลางความรูดาน
รถไฟฟาขนสงมวลชน
ระดับประเทศและเตรียมความ
พรอมมุงสูระดับภูมิภาคอาเซียน 

Corporate 
Goal 

 

Internal 

Process 

 

Financail 

 

Internal 

Customer 

L&G   

R 4.1 :  แผนการถายทอด แลกเปลี่ยน
สารสนเทศ/ความรู  และสรางมูลคาเพ่ิม
จากการจัดการความรูจากกลุมผูมีสวนได
สวนเสียภายนอก 

R 2.2 แผนการรวบรวมจัดเก็บความรูท่ี
จําเปนตอทิศทางการดําเนินงานของ รฟม. 
และความเส่ียงในกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยใชความรูเปนฐาน   

R3.1 แผนการปฏิบัติงานและตระหนัก
เรื่องความเส่ียงโดยใชความรูเปนฐาน 

R 1.1 แผนการทบทวน
กระบวนการจัดการความรู 

R 1.2 แผนการกําหนดแนวทาง/
วิธีการสอบทาน การดําเนินงาน
ของกระบวนการท่ีสําคัญดาน 
KM ( KM Audit) 
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แผนการดําเนนิงานเชื่อมโยงกับยุทธศาสตรและกลยุทธดานการจดัการความรู 11 แผนงาน   

M 1.1 :   แผนการกําหนดบทบาทของผูบรหิารในการจัดการความรู  

M 2.1 :   แผนพัฒนาทีมงานการจัดการความรู   

M 3.1 :   แผนการสรางความตระหนัก ความเขาใจการมีสวนรวม และการสรางแรงจูงใจดานการจัดการความรู 

M 3.2 :  แผนสงเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอมการทํางาน     

R 1.1 :   แผนการทบทวนกระบวนการจัดการความรู  

R 1.2 :   แผนการกําหนดแนวทาง/วิธีการสอบทาน การดําเนินงานของกระบวนการที่สําคัญดานการจัดการความรู   

            (KM Audit) 

R 2.2 :   แผนการรวบรวมจัดเก็บความรูที่จําเปนตอทิศทางการดําเนินงานของ รฟม.  

R 3.1 :   แผนการปฏิบัติงานและตระหนักเร่ืองความเสี่ยงโดยใชความรูเปนฐาน 

R 4.1 :   แผนการถายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู และสรางมูลคาเพิ่มจากการจัดการความรูจากกลุมผูมี  

            สวนไดสวนเสียภายนอก 

TA 1.1 : แผนการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานการจัดการความรู (KMS)  

TA 2.1 : แผนการพัฒนาโปรแกรมสื่อการเรยีนรู (KM E – Learning)  
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3.2 หลักเกณฑและแนวทางในการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดการองคความรูอยางเปนระบบ 

การดําเนินการกําหนดหลักเกณฑ/แนวทางในการจัดสรรทรัพยากร งบประมาณ บุคลากร และ

ระบบงานอื่นท่ีสนับสนุน (ที่ไมใชการเงิน เชน ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ) มีวัตถุประสงคเพ่ือใชเปน

หลักเกณฑในการวางแผนทรัพยากรสนับสนุนดานการจัดการความรูของ รฟม.  และมีการจัดลําดับ

ความสําคัญในการจัดสรรทรัพยากรมาใชในการพิจารณาหลักเกณฑ และแนวทางปฏิบัติ รวมถึงการจัดสรร

ทรัพยากรเพื่อใหครอบคลุมการดําเนินการจัดการความรูท่ีสําคัญ เพ่ือดําเนินการตามแผนแมบทการจัดการ

ความรูใหสําเร็จตามเปาหมาย รวมถึงมีการทบทวนแผนการจัดการความรู เพ่ือวางแผนงบประมาณและที่

ไมใชการเงิน เพื่อการจัดการความรูอยางตอเนื่องและบรรลุผลสําเร็จตามเปาหมายของแผนแมบทการจัดการ

ความรู และยุทธศาสตรการดําเนินงานตามภารกิจขององคกร   

การกําหนดหลักเกณฑ และแนวทางการจัดสรรทรัพยากรสนับสนุนการจัดการองคความรู แบงเปน 

4 สวน ไดแก   

1. ดานทรัพยากรบุคคล    

2. ดานการจัดสรรงบประมาณ 

3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ท่ีไมใชการเงิน)  

4. ดานระยะเวลา 

1. ดานทรัพยากรบุคคล 

ทรัพยากรบุคคลเปนปจจัยสําคัญในการขับเคลื่อนการจัดการองคความรูอยางเปนระบบของ รฟม.    

จึงไดมีการพัฒนาทีมขับเคล่ือนการจัดการความรู (KM Facilitator) จากตัวแทนฝาย/สํานัก/สํานักงาน              

ใหมีความพรอมในการใชเครื่องมือเพ่ือการถายทอดความรู และการเผยแพรความรู โดยใชวิธีการพัฒนา            

ผานกระบวนการเรียนรูจากการปฏิบัติ  และการทําโครงการระยะสั้น มีกระบวนกร (Facilitator)  

ในการแบงปนความรู และมีระบบสงเสริมการสรางสมรรถนะ เพื่อใหองคกรมีบุคลากรท่ีเหมาะสมตอ 

การพัฒนาระบบการบริหารจัดการความรู ในฐานะเปนผูรบัผิดชอบในการจัตรูปแบบการอํานวยความสะดวก  

การสรางบรรยากาศแหงการเรียนรู และวิธีการทํางานเพ่ือใหทํางานไดบรรลุเปาหมาย และวัตถุประสงคของ

องคกร การสรางทีมบุคลากรที่มีความพรอมทั้งทัศนคติ เทคนิค ทักษะที่สอดคลองกับวัฒนธรรมการจัดการ

องคความรู จะชวยสนับสนุนใหเกิดผลดีตอการมีสวนรวมในการปรับปรุงงาน นําไปสูการคนหากระบวนการ

ปฏิบัติงานที่เปนเลิศ รวมท้ังประสิทธิภาพของผลงานที่สามารถมาพัฒนาตอยอดได ถือเปนการสรางมูลคาเพ่ิม

ใหกับองคกรอีกวิธีหนึ่ง 
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1.1 การจัดสรรทรัพยากรบุคลลดานการจัดการความรู ของ รฟม. จึงประกอบไปดวย 4 สวน ไดแก  

การจัดสรรทรัพยากรบุคลลดานการจัดการความรู ของ รฟม. 

คณะทํางาน   1) คณะทํางานดานการจัดการความรูและนวัตกรรม 

2) คณะทํางานดานการจัดการความรู 

ทีมงานดานการจัดการความรู   3) ทีมงานหลักดานการจัดการความรู (KM Core team) 

4) ทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู (KM Facilitator) 

 

1) คณะทํางานการจัดการความรูและนวัตกรรม  

มีองคประกอบของคณะทํางาน โดยมีผูวาการฯ รฟม. เปนประธานคณะทํางาน และมีผูบริหาร

ระดับสูงทุกสายงานเปนคณะทํางาน มีอํานาจหนาที่ กําหนดนโยบายและยุทธศาสตรดานการ

จัดการความรูและนวัตกรรมของ รฟม. สงเสริมและสนับสนุน กระตุนใหมีกิจกรรมเพ่ือพัฒนา

และยกระดับการจัดการความรูและนวัตกรรม รฟม. กํากับ ติดตามการดําเนินงานดานการ

จัดการความรูและนวัตกรรม เพ่ือใหการปฏิบัติการดานการจัดการความรูและนวัตกรรมบรรลุได

ตามเป าหมาย และรายงานความกาวหน าด านการจัดการความ รู และนวัตกรรมให

คณะกรรมการ รฟม. หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับมอบหมาย     

2) คณะทํางานการจัดการความรู  

มีองคประกอบคณะทํางานเปนประธาน และมีผูบริหารทุกระดับในสายงานท่ีเกี่ยวของ 

เปนคณะทํางาน มีอํานาจหนาท่ีพิจารณากล่ันกรองในเร่ืองท่ีเก่ียวของกับการบริหารองคความรู

ของ รฟม. และคัดเลือกองคความรูที่มีความเหมาะสมกับการดําเนินงานของ รฟม. สงเสริม 

สนับสนุน กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู แบงปนความรูในองคกร และขับเคลื่อนการดําเนินงาน

ดานการจัดกาความรู การทํางานขามสายงานและการทํางานรวมกันทั่วทั้งองคกร แตงตั้ง

ทีมงานการจัดการความรู การกําหนดหนาที่ของทีมงานการจัดการความรูในการสงเสริม

สนับสนุนใหพนักงานทั่วท้ังองคกรและผูมีสวนไดสวนเสียที่เกี่ยวของ มีสวนรวมในการจัดการ

ความรู   

3) ทีมงานหลักดานการจัดการความรู (KM Core team) 

(แผนกบริหารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล)  

มีหนาที่รับผิดชอบเก่ียวกับงานศึกษา รวบรวมขอมูลทิศทางบริหารจัดการองคความรูขององคกร 

พัฒนาระบบนําเสนอหรือเผยแพรขอมูลองคความรู การถายทอดความรูและการแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

พนักงาน งานระบบการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจดานการจัดการความรู งานอื่นที่เก่ียวของ

และปฏิบัติงานรวมกับหรือสนับสนุนการปฏิบัติงานของหนวยงานอื่นที่ เกี่ยวของหรือที่ ไดรับ

มอบหมายโดยอยูในสวนงานแผนกบรหิารจัดการองคความรู กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรพัยากรบุคคล   
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4) ทีมขับเคล่ือนการจัดการความรู (KM Facilitator)  

ซึ่งเปนตัวแทนจากฝาย/สํานักตางๆ มีหนาท่ีรับผิดชอบในการสื่อสาร/ถายทอดการใชเครื่องมือ

ในการจัดการความรูใหแกสายงานของตนเอง เปนสื่อกลางในการสื่อสาร/ประชาสัมพันธในเร่ือง

การดําเนินงานเกี่ยวกับการจัดการความรู สนับสนุนและสงเสริมวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรู 

1.2 ตารางสัดสวนอัตรากําลัง 

ประเภท พ้ืนท่ี จํานวน(คน) 

คณะทํางานดานการจัดการความรู

และนวัตกรรม  

ผูบริหารระดับสูง  

ผูวาการ รองผูวาการ (ทุกสายงาน)  

ผูชวยผูวาการ (ทุกสายงาน)    

8 

คณะทํางานดานการจัดการความรู  ผูอํานวยการฝาย/สํานัก ทุกสวนงาน 

ผูอํานวยการกอง /หัวหนาแผนกในสายงาน 

ที่เก่ียวของ     

26 

 

 

 

ทีมงานหลักดานการจัดการความรู 

(KM Core team) 

บุคลากรสังกัดแผนกบริหารจัดการ                

องคความรู กองพัฒนาบุคลากร 

ฝายทรัพยากรบุคคล   

4 

ทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู    

(KM Facilitator) 

ตัวแทนจากทุกฝาย/สํานัก/สํานักงาน 44 

 

1.3 คุณสมบัติทีมขับเคล่ือนการจัดการความรู (KM MRTA Facilitator)   

ปจจัย หลักเกณฑ 

ระดับตําแหนง พนักงานระดับ 4 – 11   

หลักเกณฑ - พิจารณา “ขอมูลทั่วไป ทัศนคติ และประสบการณการ

ทํางาน" ของบุคลากร 

- พิจารณาเก่ียวกับ “กฎหรือวินัย: Discipline” ทักษะและ

ความสามารถ โดยพฤติกรรมอันพึงประสงคท่ีจําเปนสําหรับ

การสรางองคกรแหงการเรียนรูน้ัน ประกอบดวยคุณลักษณะท่ี

สําคัญ 2 ประการดวยกัน คือ 

1.เปนบุคลากรที่มี “ลักษณะการทํางานและความสามารถสวน

บุคคล (Personal Capacity)” ที่ทํางานเพื่อใหเปนไปตาม

เปาหมาย (Goal) และตามวัตถุประสงค (Propose) ที่ต้ังไว 

ไมใชทํางานตามหนาที่ที่ไดรับมอบหมายเทานั้น  
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ปจจัย หลักเกณฑ 

2.เปนบุคลากรที่มีความเขาใจและเห็นความสําคัญของ“วินัย     

5 ประการขององคกรแหงการเรยีนรู    (5 Disciplines of 

Learning Organizations)” ไดแก 

2.1การมีวิสัยทัศนรวม (Shared Vision)  

2.2การมีแบบแผนความคิด (Mental Models)  

2.3การมีความเชื่อมั่นในความสามารถของตนเอง    

(Personal Mastery)  

2.4การเรียนรูของทีม (Team Learning)  

2.5การมีความคิดเชิงระบบ (Systems Thinking) 

ประสบการณ/ความสามารถพิเศษ/พฤติกรรมท่ี

เก่ียวของ 
- พรอมเรียนรู คิดริเร่ิมสรางสรรค มีความรูความเชี่ยวชาญ เพ่ือ

พัฒนางานอยางตอเนื่อง (สอดคลองกับวัฒนธรรมองคกร Mastery) 

-มีความเขาใจในกระบวนการกลุม และมีความสามารถในการจัดใหมี

การใหขอมูลยอนกลับ 

-ใหความเอาใจใสกับกระบวนการแลกเปลี่ยนเรยีนรูของทีม  

(Team Learning) 

-มีความเปนกลาง เปนธรรม เปดใจกวาง กลาตัดสินใจ และมีความ

รับผิดชอบสูง 

- มีความคิดสรางสรรค ไมยึดติด พรอมท่ีจะปรับเปลี่ยนแบบแผน

ทางความคิด (Mental Mode) กลาคิด กลาทํา (Creativity) 

-ใหความสําคัญกักระบวนการสื่อสรระหวางมนุษยตอมนุษย และ

สังคม โดยเฉพาะการสื่อสาร 2 ทาง (Two way communication) 

- เขาใจกระบวนการจัดการความรูของ รฟม. (KM Process) 

- มีทักษะดานการฟง (Deep Listening) ทักษะการสื่อสาร 

(Communication) ทักษะการจับประเด็น(Capture) ทักษะ 

การเรียบเรียง การเขียน (Writing) และทักษะในการถายทอดความรู 
 

 

2. หลักเกณฑในการจัดสรรงบประมาณ 

รฟม. มีการจัดสรรงประมาณในการสนับสนุนการจัดการความรู (KM) โดยแบงออกเปน 2 สวน ไดแก 

สวนที่ 1 งบประมาณตามแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคล  

สวนที่ 2 งบประมาณตามแผนปฏิบัติการ  
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3. ดานเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร 

การจัดการความรู (knowledge Management) เปนกระบวนการในการรวบรวม จัดเก็บ เผยแพร 

ถายทอดและแลกปล่ียนความรูอยางเปนระบบ โดยระบบเทคโนโลยีสารสนเทศน้ันเปนเคร่ืองมือท่ีชวยให 

การจัดการความรูเกิดไดงาย สะดวกและท่ัวถึง อันจะสงผลใหการปฏิบัติงานของคนในองคกรมีประสิทธิภาพ

และประสิทธิผลย่ิงขึ้น 

ตารางเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศสําหรับการจัดการความรู 

ขั้นตอนในกระบวนการจัดการ

ความรู 

ประเภทของเคร่ืองมือเทคโนโลยี

สารสนเทศ 

ประโยชนที่ไดรับ 

1. การคนหาความรู 

2. การสรางและแสวงหาความรู 

- Microsoft Office 

- Intranet 

- KM Website 

- Email ของ รฟม. 

- Google forms 

- QR Code 

- เพ่ือสํารวจ/คนหาองคความรู

จากทุกสวนงาน 

- เพ่ือชวยคนหาและสรางองค

ความรูใหมๆ 

- เพ่ือชวยเก็บรวบรวมขอมูลตางๆ 

3. การจัดการความรูใหเปนระบบ 

4. การประมวลและกลั่นกรอง

ความรู 

- Microsoft Office 

- Intranet 

- KM Website 

-เพื่อชวยรวบรวม กลั่นกรองและ

จัดลําดับขอมูล 

-เพื่อจัดเก็บขอมูลอยางเปนระบบ 

-เพื่อจัดเก็บความรูไวในฐานขอมูล 

5. การเขาถึงความรู - Intranet 

- KM Website 

- HRD Website 

- Google forms 

- QR Code 

- เพ่ือการประชาสัมพันธและ

สื่อสารความรูตางๆ 

- เพ่ือชวยใหเขาถึงขอมูลได

สะดวก รวดเร็วและทั่วถึง 

- เพ่ือชวยในการตัดสินใจและการ

แกไขปญหาตางๆ 

6. การแลกเปลี่ยนแบงปนความรู 

7. การเรียนรู 

- Intranet 

- KM Website 

- HRD Website 

- E- Learning 

- Line 

- Fanpage Facebook 

 

- เปนสื่อกลางในการถายทอดและ

แลกเปลี่ยนความรูสําหรับ

บุคลากรในองคกร 

- สงเสริมและสนับสนุนการพัฒนา

ความรูและทักษะของบุคลากร 

- สนับสนุนชองทางสําหรับการ

เรยีนรู 
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4. ระยะเวลา 

    โดยมีการกําหนดกรอบระยะเวลาในการดําเนินงานโครงการ/กิจกรรมอยางชัดเจน ในแผนปฏิบัติการตาม

แผนแมบทการจัดการความรู (KM Action Plan) ปงบประมาณ 2565 เพ่ือทบทวน ติดตามและประเมินผล  

5. ทรัพยากรอื่น ๆ เชน อาคาร สถานท่ี และอุปกรณอํานวยความสะดวก 

- อาคาร เน่ืองจากการสรางวัฒนธรรมองคกรแหงการเรียนรูนั้นนับเปนเร่ืองที่เกี่ยวเน่ืองจากการทํางานและ

ตองการสรางใหเปนสวนหนึ่งของการทํางานจึงไดจัดสถานที่ที่เอ้ือตอการถายทอดและแลกเปลี่ยนเรียนรูของ

บุคลากรในองคกร หรือทํากิจกรรมตางๆท่ีเก่ียวของกับการจัดการความรู โดยมีหองประชุมประจําแตละชั้น

ของอาคารสํานักงาน อาคาร 1 อาคาร 2 และอาคาร 3 รวมถึงบริเวณโตะประชุมกลางในทุกฝาย/สํานัก  

และมีบริการหองสมุดในการคนหาขอมูลสารสนเทศและความรูตางๆ อยูที่อาคาร 1 นอกจากนี้ ยังมีพ้ืนที่ 

ในการประชาสัมพันธและสื่อสารการจัดการความรู ตามจุดตางๆทั่วทั้งองคกร ไดแก บอรดประชาสัมพันธท้ัง

ในอาคารและโรงอาหาร จอทีวีดิจิทัล  

- อุปกรณ มีการจัดสรรงบประมาณในการจัดซื้ออุปกรณดานโสตทัศนูปกรณ เพ่ือใชในการถายทอดองค

ความรูและแลกเปลี่ยนเรียนรู โดยเก็บไวที่ทีมงานหลักดานการจัดการความรู (กองพัฒนาบุคคลากร) 

3.4 เกณฑการจัดลําดับความสําคัญของโครงการแผนแมบทการจัดการความรู   

       การดําเนินการโครงการแผนแมบทการจัดการความรู ไดกําหนดหลักเกณฑการจัดลําดับความสําคัญ

ของการดําเนินโครงการและการจัดสรรงบประมาณในโครงการที่สงผลกระทบตอการดําเนินงาน ยุทธศาสตร

ของ รฟม. ท่ีมีผลตอการดําเนินขององคกรดานการจัดการความรู โดยมีเกณฑในการคัดเลือกพิจารณา

โครงการสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานขององคกร สงผลกระทบตอสินทรัพยความรูขององคกร 

สงผลตอการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน และสงตอการจัดการความรูในการสรางนวัตกรรมองคกร   

 เกณฑการจัดการลําดับความสําคญัของโครงการ 

1. สงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานขององคกร เชน แผนวิสาหกิจ  

2. สงผลกระทบตอสินทรัพยความรูขององคกร   

3. สงผลตอการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน 

4. สงตอการจัดการความรูในการสรางนวัตกรรมองคกร   

5. สงผลตอบุคลากรทุกสายงานในดานการจัดการความรู   

การจัดลําดับความสําคัญของโครงการแผนแมบทการจัดการความรู   

ระดับการใหคะแนนในการจัดความสําคัญของการดําเนินงานโครงการ / งบประมาณ / ทรัพยากร   

ชวงระดับคะแนน คําอธิบาย  

12 – 15 คะแนน  โครงการท่ีมีความสําคัญตอการบริหารจัดการความรูขององคกรโดยมีการจัดสรร

งบประมาณ (กรณีที่มีการใชงบประมาณ) ทรัพยากรบุคคลของทุกสายงาน และมี

การจัดการสภาพแวดลอมการทํางานท่ีเอ้ือตอการเรียนรูในองคกรท่ีเพียงพอตอการ

ดําเนินโครงการ   
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8 – 11 คะแนน โครงการที่มีความสําคัญตอการบริหารจัดการความรู ขององคกรโดยมีการจัดสรร

งบประมาณ (กรณีที่มีการใชงบประมาณ) ทรพัยากรบุคคลในสายงานท่ีเก่ียวของ 

สภาพแวดลอมการทํางานท่ีเพียงพอตอการดําเนินโครงการ   

 

งบประมาณ :  มีการจัดสรรงบประมาณจากแผนพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจําปและการจัดสรรทรัพยากร

จากงบประมาณการจางท่ีปรึกษา   

คาระดับ รายละเอียดคาระดับ 

3 สงผลตอการดําเนินการอยูในระดับสูง 

2 สงผลตอการดําเนินการอยูในระดับกลาง  

1 สงผลตอการดําเนินการอยูในระดับต่ํา 

 

จากผลการจัดลําดับโครงการท่ีบรรจุในแผนแมบทการจัดการความรู จํานวน 8 โครงการ  

สรปุผลจากการจัดลําดับโครงการท่ีสงผลกระทบตอแผนการดําเนินงานขององคกร สงผลกระทบตอสินทรัพย

ความรูขององคกร สงผลตอการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน สงตอการจัดการความรูในการสราง

นวัตกรรมองคกร  และสงผลตอบุคลากรทุกสายงานในดานการจัดการความรู โดยสรปุไดดังนี้   

 

โครงการที่มีความสําคัญตอการบริหาร

จัดการความรูขององคกรโดยมี 

โครงการ 

1. การจัดสรรงบประมาณ  

(กรณีที่มีการใชงบประมาณ)   

2. ทรัพยากรบุคคลทุกสายงานที่เก่ียวของ   

3. มีการจัดการสภาพแวดลอมการทํางานที่

เอื้อตอการเรียนรูในองคกร ที่เพียงพอตอการ

ดําเนินโครงการ   

1. โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 

2. โครงการสงเสรมิการจัดการความรูสูการปฏิบัติ 

3. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร 

4. โครงการยกระดับระบบการจัดการความรู 

5. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู  

6. โครงการถายทอดองคความรูและเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา 

1.การจัดสรรงบประมาณ  

(กรณีที่มีการไมใชงบประมาณ)   

2. ทรัพยากรบุคคลสายงานที่เก่ียวของ   

3. มีการจัดการสภาพแวดลอมการทํางานที่

เอื้อตอการเรียนรูในองคกร ที่เพียงพอตอการ

ดําเนินโครงการ   

1. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงาน   

2. โครงการถายโอนความรูพนักงานท่ีกําลังจะเกษียณอายุ /

ลาออก 
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บทที่ 4 

การนําแผนกลยุทธไปสูการปฏิบัติ 

 
เพื่อใหเกิดความเชื่อมั่นไดวากลยุทธตางๆ ที่ไดกําหนดไวไดมีการนําไปปฏิบัติอยางจริงจัง รฟม.              

จึงไดกําหนดแนวทางในการนํากลยุทธไปสูการปฏิบัติ โดยใหมีการจัดทําโครงการหลักรองรับกลยุทธในแตละ

ยุทธศาสตร  เพ่ือใหการดําเนินงานเปนไปตามกลยุทธและบรรลุเปาหมายที่กําหนด สวนงานตางๆ ไดจัดทํา

โครงการหลักที่จะดําเนินการในชวงปงบประมาณ 2562 – 2567 (ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565)              

รวมท้ังสิ้น 8 โครงการ ดังน้ี                                                                                                                               

ช่ือยุทธศาสตร/กลยุทธ /โครงการ โครงการ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

สวนงาน

ดําเนินการ 

ยุทธศาสตรที่ 1 :  การยกระดับระบบ

บริหารจัดการความรูและการสราง

วัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

M1 ปรับบทบาทใหผูบริหารเปนแบบอยาง 

ที่ ดี  (Role Model) ผ านการขั บ เคลื่ อน

คานิยมวัฒนธรรมองคกร และการมีสวนรวม

การจัดการความรูรวมถึงการการพัฒนา 

(Skill) และแนวความคิ ด  (Mindset) ท่ี

เก่ียวของกับการจัดการความรู การสราง

บรรยากาศใหเกิดการเรียนรูใหแกผูบริหาร   

M2 ทบทวนบทบาทโครงสรางคณะทํางานการ

จัดการความรูเพ่ิมศักยภาพของหนวยงานที่

รับผิดชอบ/ทีมขับเคลื่อนการจัดการความรู 

M3 สรางให บุ คลากรมีความรู  ตระหนัก 

ถึงความสําคัญดานการจัดการความรู   

1. โครงการถายโอนความรู

พนักงานท่ีกําลังจะ

เกษียณอายุ /ลาออก 

2. โครงการพัฒนาองคกร 

สูองคกรแหงการเรียนรู 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรู             

ขามหนวยงาน 

2562 -2567 

 

 

 

 

2562 -2567 

 

3 

 

  ฝทบ. 

 

 

ฝทบ. /  

สายงานที่

เก่ียวของ 

ยุทธศาสตรที่ 2 : การยกระดับ

กระบวนการทํางานดานการจัดการ 

ความรู 

R1 ทบทวนและปรับปรุงกระบวนการ

หลักและกระบวนการสนับสนุนโดยการ

ใชการจัดการความรูเปนกลไกหนึ่งในการ

พัฒนาและปรับปรงุการปฏิบัติงาน 

R2 ยกระดับการจัดการองคความรูและ

แบงปนความรูเพื่อสรางแนวปฎิบัติที่ดี 

R3 ยกระดับการปฏิบัติงานและตระหนัก

1. โครงการสงเสริมการจัดการ

ความรูสูการปฏิบัติ  

(Best Practice) 

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการ

ทํางานท่ีสาํคญัขององคกร  

3. โค รงการถ า ยท อ ด อ งค

ความรูและเทคโนโลยีจากที่

ปรึกษา 

 

 

2562 - 2567 

 

 

2564 - 2567 

 

2562  -2567 

 

 

- 

 

- 

 

- 

ฝทบ.  

 

 

ฝทบ./สพร. 

 

ฝทบ. /  

สายงานที่

เก่ียวของ 

ฝทบ./ฝพค./

ฝบก. 1 /          
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ช่ือยุทธศาสตร/กลยุทธ /โครงการ โครงการ ระยะเวลา 

ดําเนินการ 

งบประมาณ 

(ลานบาท) 

สวนงาน

ดําเนินการ 

เร่ืองความเส่ียงโดยใชความรูเปนฐาน 

R4 สรางประโยชนที่เกิดจากการจัดการ

ความรูกับกลุมผูมีสวนไดสวนเสีย 

ฝบก. 2 / ฝวส. 

/ ฝจบ.    

ยุทธศาสตรที่ 3 : การจัดการความรูดวย

เทคโนโลยีดิจิทัล   

TA1 ยกระดับการเรียนรูผานระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศ เพ่ือใหบุคลากร

พรอมรับการเรียนรูและสามารถเขาถึง

ขอมูลไดทุกที่ทุกเวลา 

TA2 พัฒนาโปรแกรมสื่อการเรียนรู  

(KM e -Learning) สอดคลองกับ

สมรรถนะหลักขององคกร   

                                                                                                                             

1. โครงการยกระดับระบบ 

การจัดการความรู 

2. โครงการยกระดับระบบ

สารสนเทศการจัดการความรู  

 

2562 - 2565 

 

2562- 2567 

5 

 

1 

ฝทบ./ฝทท. 

 

ฝทบ./ฝทท. 

 

การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู  

การกําหนดวิสัยทัศน ยุทธศาสตรดานการจัดการความรู จํานวน 3 ยุทธศาสตร 9 กลยุทธ แผนที่

ยุทธศาสตรดานการจัดการความรูและทิศทางการดําเนินงานการจัดการความรูระยะสั้น และระยะยาว 

สามารถนํามาจัดทําแผนปฏิบัติการดานการจัดการความรูประจําป 2565 – 2567 จํานวน 8 โครงการ ดังนี้   

ยุทธศาสตร โครงการ 

ยุทธศาสตรท่ี 1  

การยกระดับระบบบริหารจัดการความรู

และการสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู 

1. โครงการถายโอนความรูพนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุ /ลาออก 

2. โครงการพัฒนาองคกรสูองคกรแหงการเรียนรู 

3. โครงการแลกเปลี่ยนเรียนรูขามหนวยงาน   

ยุทธศาสตรท่ี 2 

การยกระดับกระบวนการทํางานดานการ

จัดการความรู 

1. โครงการสงเสรมิการจัดการความรูสูการปฏิบัต ิ

2. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญขององคกร 

3. โครงการถายทอดความรูและเทคโนโลยีจากท่ีปรึกษา   

ยุทธศาสตรท่ี 3 

การจัดการความรูดวยเทคโนโลยีดิจิทัล      

1. โครงการยกระดับระบบจัดการความรู 

2. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู 
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  เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ แผนงานหลัก ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ  ตัวชี้วดั  คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตรที่ 1  

การยกระดบัระบบ

บริหารจัดการความรู

และการสราง

วัฒนธรรมแหงการ

เรียนรู 

1. มีการเก็บองคความรูของ

พนักงานที่กําลังจะ

เกษียณอายุราขการ /ลาออก 

2. มีการพัฒนาทีมงานการ

จัดการความรู   

3. มีการวัดผลการสํารวจ 

การรับรูความเขาใจการมีสวน

รวม และการสรางแรงจูงใจ

ดานการจัดการความรู 

4. มีการจัดกิจกรรมที่ม ี

การสงเสริมวัฒนธรรมและ

สภาพแวดลอมเพื่อสราง

องคกรแหงการเรยีนรู   

M1 ปรับบทบาทใหผูบริหารเปน

แบบอยางที่ดี (Role Model) 

ผานการขับเคล่ือนคานิยม

วัฒนธรรมองคกร และการมีสวน

รวมการจัดการความรูรวมถึง 

การการพัฒนา (Skill) และ

แนวความคดิ (Mindset)  

ที่เกี่ยวของกับการจัดการความรู 

การสรางบรรยากาศใหเกิดการ

เรยีนรูใหแกผูบริหาร   

M2 ทบทวนบทบาทโครงสราง

คณะทํางานการจัดการความรู

เพิ่มศักยภาพของหนวยงานที่

รับผิดชอบ/ทีมขับเคลื่อนการ

จัดการความรู 

M3 สรางใหบุคลากรมีความรู 

ตระหนักถึงความสําคัญดานการ

จัดการความรู   

M 1.1 :   แผนการกําหนดบทบาท

ของผูบริหารในการจัดการความรู  

M 2.1 :   แผนพัฒนาทีมงานการ

จัดการความรู   

M 3.1 :   แผนการสรางความ

ตระหนัก ความเขาใจการมีสวน

รวม และการสรางแรงจูงใจ 

ดานการจัดการความรู 

M 3.2 :  แผนสงเสริมวัฒนธรรม

และสภาพแวดลอมการทาํงาน     

1.รอยละความสําเร็จของการ

เก็บองคความรูของพนักงานท่ี

กําลังจะเกษยีณอายุราขการ /

ลาออก 

2. รอยละความสาํเร็จของการ

พัฒนาทีมงานการจัดการ

ความรู   

3. รอยละความสาํเร็จของการ

วัดผลการสํารวจการรับรู

ความเขาใจการมีสวนรวม 

และการสรางแรงจูงใจดาน

การจัดการความรู 

4. รอยละความสาํเร็จของการ

จัดกิจกรรมที่มีการสงเสริม

วัฒนธรรมและสภาพแวดลอม

เพื่อสรางองคกรแหงการ

เรยีนรู   

รอยละความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามแผนงาน  

รอยละ 100 

1. โครงการถายโอนความรู

พนกังานที่กําลังจะ

เกษียณอาย ุ/ลาออก  

จํานวนองคความรูของพนักงานที่

กําลังจะเกษยีณอายุราชการ/

ลาออก  

≥1 ≥2 ≥3 ≥4 ≥5 ≥6 

รอยละความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามแผน

สงเสริมวัฒนธรรมและ

สภาพแวดลอมการทํางาน 

รอยละ 100 

2. โครงการพฒันาองคกรสู

องคกรแหงการเรียนรู 

 

 

1) ความสําเร็จของการทบทวน

แผนแมบทการจัดการความรู  

(รอยละ 100) 

2) ผลประเมินความพึงพอใจของ

บุคลากรในการเขารวมกิจกรรม

การเสริมสรางองคกรแหงการ

เรยีนรู 

100 

 

 

60 

100 

 

 

65 

100 

 

 

70 

100 

 

 

80 

 

 

100 

 

 

- 

100 

 

 

- 

รอยละความสําเร็จขอ 

งการดําเนินงานตามแผนงาน 

รอยละ 100 

3. โครงการแลกเปลี่ยน

เรียนรูขามหนวยงาน   

1) รอยละความสําเร็จได

ดําเนินการตามแผนงาน  

100 100 100 100 100 100 

2) จํานวนหนวยงานที่ไดมีการ

แลกเปลี่ยนเรียนรู  

- 1 2 3 4 5 

3) จํานวนความรู สรุปบทเรียนที่

ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู และ

มีการเผยแพรเว็บไซตศนูยกลาง

องคความรู รฟม. (จํานวนสะสม) 

- 1 2 3 4 5 

จํานวนกระบวนการที่มีการปรับปรุง

โดยใชความรูเปนฐาน  

- 1 2 3 4 5 

ยุทธศาสตรที่ 2 

การยกระดบั

กระบวนการทํางาน

ดานการจัดการ

ความรู 

1. มีการทบทวนการปรับปรุง

กระบวนการทํางานที่สงผล

กระทบตอการดําเนินงานของ

องคกร  

2. มีการจัดเก็บและแบงปน

ความรู แนวปฏิบัติที่ด ี   

3. มีการปรับปรุง

กระบวนการทํางานโดยใช

ความเส่ียงเปนฐาน  

4. มีการถายทอดและ

แลกเปล่ียนความรูกับกลุมผูมี

สวนไดสวนเสีย 

R1 ทบทวนและปรับปรุง

กระบวนการหลักและ

กระบวนการสนับสนุนโดยการใช

การจัดการความรูเปนกลไกหนึ่ง

ในการพัฒนาและปรับปรุงการ

ปฏิบัติงาน 

R2 ยกระดับการจัดการองค

ความรูและแบงปนความรูเพื่อ

สรางแนวปฎิบัติที่ด ี

R3 ยกระดับการปฏิบัติงานและ

ตระหนักเรื่องความเสี่ยงโดยใช

ความรูเปนฐาน 

R4 สรางประโยชนที่เกิดจากการ

จัดการความรูกับกลุมผูมีสวนได

สวนเสีย 

 

R 1.1 :   แผนการทบทวน

กระบวนการจัดการความรู  

R 1.2 :   แผนการกําหนด

แนวทาง/วธิีการสอบทาน การ

ดําเนินงานของกระบวนการที่

สําคัญดานการจัดการความรู   

(KM Audit) 

R 2.2 :   แผนการรวบรวม

จัดเก็บความรูที่จําเปนตอทิศ

ทางการดําเนินงานของ รฟม.  

R 3.1 :   แผนการปฏิบัติงาน

และตระหนักเรื่องความเสี่ยง

โดยใชความรูเปนฐาน 

1.รอยละความสําเร็จของ 

การทบทวนการปรับปรุง

กระบวนการทํางานที่สงผล

กระทบตอการดําเนินงานของ

องคกร 

2.รอยละความสําเร็จของการ

จัดเก็บและแบงปนความรู  

แนวปฏบิัติที่ดี    

3.รอยละความสําเร็จของการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางาน

โดยใชความเสี่ยงเปนฐาน  

4.รอยละความสําเร็จของ 

การถายทอดและแลกเปลี่ยน

ความรูกับกลุมผูมีสวนได 

สวนเสีย 

รอยละความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามแผนงาน  

รอยละ 100 

1. โครงการสงเสรมิการ

จัดการความรูสูการปฏิบัต ิ

1) รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

100 100 100 100 100 100 

2) จํานวนองคความรูและแนว

ปฏิบัติที่เปนเลิศ  

≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 ≥1 

รอยละความสําเรจ็ของ 

การดําเนินงานตามแผนงาน  

รอยละ 100 

2. โครงการปรบัปรุง

กระบวนการทํางานที่สําคัญ

ขององคกร 

 

 

 

 

1) รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

100 100 100 100 100 100 

2) จํานวนกระบวนการที่มีการ

ปรับปรุงกระบวนการทํางานโดยใช

ความรูเปนฐาน (กระบวนการหลัก

และกระบวนการสนับสนุน)  

- - - 5 7 9 

รอยละความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามแผนงาน 

รอยละ 100 

3. โครงการถายทอดองค

ความรูและเทคโนโลยีจากที่

ปรึกษา 

 

1) รอยละความสําเร็จของการ

ดําเนินงานตามแผนงานโครงการ 

- 100 100 100 100 100 

2) จํานวนความรู สรุปบทเรยีนที่

ไดจากการแลกเปล่ียนเรียนรู  

- 1 2 3 4 5 

3) จํานวนกระบวนการที่ไดนํา

ความรูไปปรบัปรุงการทํางาน

ปฏิบัติงาน  

- 1 2 3 4 5 

4) ผลประเมินการรับรูและการ

ประเมินจากผูบังคับบัญชา (รอยละ)  

 

- 70 75 80 85 90 
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แผนแมบทการจัดการความรู (KM MRTA Masterplan) ป 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปงบประมาณ 2565 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ยุทธศาสตร 

 

เปาประสงคเชิงยุทธศาสตร 

 

กลยุทธ 

 

แผนงานหลัก ตัวชี้วัด คาเปาหมาย โครงการ  ตัวชี้วดั  คาเปาหมายตัวชี้วัด (ปงบประมาณ) 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 

ยุทธศาสตรที่ 3 

การจัดการความรู

ดวยเทคโนโลยีดิจทิัล     

1. มีการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศการจัดการความรู    

2.มีการจัดทําสื่อการเรียนรู    

(E -Learning) สอดคลองกับ

สมรรถนะหลักขององคกร   

TA1 ยกระดับการเรียนรูผาน

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เพื่อใหบุคลากรพรอมรับการ

เรยีนรูและสามารถเขาถึงขอมูล

ไดทกุท่ีทุกเวลา 

TA2 พัฒนาโปรแกรมสื่อการ

เรยีนรู (E -Learning) สอดคลอง

กับสมรรถนะหลักขององคกร   

TA 1.1 : แผนการพัฒนาระบบ

เทคโนโลยีสารสนเทศดานการ

จัดการความรู (KMS)  

TA 2.1 : แผนการพัฒนา

โปรแกรมสื่อการเรียนรู 

 (E – Learning) 

รอยละความสาํเร็จ 

ในการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศการจัดการความรู 

รอยละความสําเร็จ 

ในการปรับปรุงระบบ

สารสนเทศการจัดการความรู

รอยละ 100 

1. โครงการยกระดบัระบบ

การจัดการความรู 

1)  รอยละความสําเร็จของการ

พัฒนาปรบัปรุงระบบจัดการ

ความรู   

85 90 95 100 - - 

2) ผลประเมินความพึงพอใจ               

ดานระบบการจัดการความรู  

50 60 70 80 - - 

รอยละความสาํเร็จของ 

การจัดทําสื่อการเรียนรู  

(E -Learning) สอดคลองกับ

สมรรถนะหลักขององคกร   

รอยละความสําเร็จของ 

การดําเนินงานตามแผนงาน 

รอยละ 100 

2.โครงการยกระดบัระบบ

สารสนเทศการจัดการ

ความรู (E – Learning) 

1) จํานวนความรูที่ไดจัดทําสื่อ        

E – Learning และสอดคลองกับ

สมรรถนะหลักขององคกร หรือ

ความรูที่จําเปนตอการดําเนินงาน

ขององคกร 

(จํานวนสะสมตอป)    

- - - 2 3 4 

2) ผลประเมินความพึงพอใจใน

การจัดทําสื่อการเรียนรู   

- - - 75 80 85 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

1. โครงการถ่ายโอนความรู้พนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุ /ลาออก 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ • เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ทักษะ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน เพื่อเปน็แนวทางในการส่งต่อ

ความรู้ แนวทางปฏิบัติที่ดี ให้แก่บคุลากรในองค์กร 
• เพื่อกระตุ้นและส่งเสริมให้เกดิวัฒนธรรมองค์กรในการถายทอดและแลกเปลีย่นเรยีนรู้ของ

พนักงานอันน าไปสู่วัฒนธรรมแห่งการเรยีนรู้อย่างยั่งยืนโดยสอดคลอ้งตามเกณฑ์ประเมินผล
การด าเนินงานรัฐวิสาหกจิตามระบบประเมินผลใหม่ (State Enterprise Assessment 
Model :SE-AM) ด้านที่ 7.1 การจัดการความรู้ (KM) 

•  การลดความเสี่ยงในการสูญหาย สินทรัพย์ความรู้จากกลุ่มพนักงานที่ก าลังจะเกษียณอายุ  
• เผยแพร่และแบ่งปันองค์ความรู้ทีส่ าคัญ ประสบการณ์ท างาน แนวคิด วิธีปฏิบัติที่ดี ให้แก่

บุคลากรในองค์กร 

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝทบ.  
 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

• จ านวนองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายรุาชการ/ลาออก ที่ได้จัดเก็บและ
เผยแพร ่

กรอบระยะเวลา 5 ปี  
ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
- 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
วิเคราะห์และประเมิน (Assess)  

• ส ารวจข้อมลูพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ    
ออกแบบ (Design)  

• จัดท าแผนการด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 
• ส ารวจและออกแบบแนวทางและวิธีการจัดเก็บองค์ความรุ้  

น าไปสู่การปฏิบตัิ (Implement)  
• ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ/ลาออก 
• เผยแพร่องค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายรุาชการ/ลาออก 
•    สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้บคุลากรรับรู้และใช้ระบบสารสนเทศเพื่อเข้าถึงองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลัง

จะเกษียณอายุราชการ/ลาออก  
• ติดตามและประเมินผลการด าเนินงาน 

ทรัพยากรบุคคล  
 สามารถด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

 ต้องด าเนนิการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 

ฝทบ. (KM CORE TEAM) 5  คน 
ทุกฝ่าย/ส านกั (บุคลากรของฝ่าย/ส านัก
ที่เกี่ยวขอ้ง) 

 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  
 ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม่ใช ้ งบประมาณ.............................บาท 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

 
(แผนแม่บทดา้นการจัดการความรู้) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Leading Indicator/ In Process KPIs) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 96.0 96.61 

 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 100 100  

ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ของพนักงานที่ก าลังจะ
เกษียณอายุราชการ/ลาออก ที่ได้จัดเกบ็และเผยแพร ่

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 

ค่าเป้าหมาย 4 5 6 

 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัดเก็บ
และรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานทีก่ าลังจะ
เกษียณอายุราชการ/ลาออก (ร้อยละ 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 



78 
แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

1. โครงการถ่ายโอนความรู้พนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุ /ลาออกงเสและส่งเสริมองค์กร
ส่วนที่ 2 แผนดําเนินงานของท้ังโครงการ 
2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ *  

จ านวนองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายรุาชการ/ลาออก ท่ีได้จัดเก็บและเผยแพร่ จ านวน 4 องค์ความรู้ 
2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ส ารวจข้อมูลพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ 10 100 100 100 100 100 
2. จัดท าแผนการด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ

- ส ารวจแนวทางการจัดเก็บองค์ความรู้
- วิธีการจัดเก็บองค์ความรุ้

20 100 100 100 100 100 

3. ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานที่ก าลังจะเกษียณอายุราชการ/ลาออก 30 100 100 100 100 100 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารการจัดการความรู้ 30 100 100 100 100 100 

5. ประเมินความพึงพอใจการเผยแพร่องคค์วามรู้พนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุ /ลาออก 10 100 100 100 100 100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

1. โครงการถ่ายโอนความรู้พนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุ /ลาออก
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565

จ านวนองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายรุาชการ/ลาออก ที่ได้จัดเก็บและเผยแพร่ จ านวน 6 องค์ความรู้ 
3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส ารวจข้อมูลพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ 10 100 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานท่ี
ก าลังจะเกษียณอายรุาชการ

- ส ารวจแนวทางการจัดเก็บองค์ความรู้
- วิธีการจัดเก็บองค์ความรุ้

20 50 100 

3. ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานที่ก าลังจะ

เกษียณอายุราชการ/ลาออก

30 50 100 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารการจัดการความรู้ 30 50 100 

5. ประเมินความพึงพอใจการเผยแพร่องคค์วามรู้พนักงานท่ีก าลังจะ

เกษียณอายุ /ลาออก

10 50 100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

1. โครงการถ่ายโอนความรู้พนักงานที่กําลังจะเกษียณอายุ /ลาออกรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส ารวจข้อมูลพนักงานท่ีก าลังจะเกษียณอายุราชการ     

- 

- - - - - - 

2. จัดท าแผนการด าเนินงานรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานท่ีก าลังจะ
เกษียณอายรุาชการ   

- ส ารวจแนวทางการจัดเก็บองค์ความรู ้
- วิธีการจัดเก็บองค์ความรุ ้

- - - - - - 

3. ด าเนินการจัดเก็บและรวบรวมองค์ความรู้ของพนักงานที่ก าลังจะ
เกษียณอายุราชการ/ลาออก 

- - - - - - 

4. เผยแพร่องค์ความรู้ผ่านช่องทางสื่อสารการจัดการความรู ้ - - - - - - 

5. ประเมินความพึงพอใจการเผยแพร่องคค์วามรู้พนักงานท่ีก าลังจะ
เกษียณอายุ /ลาออก 

- - - - - - 

รวม - - - - - - 
รวมท้ังโครงการ - 

 

หมายเหตุ *โปรดระบุ ประเภท : 1. งบท าการ  2. งบลงทุนเพื่อด าเนินการปกติ  3. งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 
แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ  2. รายได้ รฟม.  3. เงินกู ้
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

2. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ • เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรในองค์กรเกิดความตระหนักและเห็นความส าคัญในการปรับเปลี่ยน
ทัศนคติการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ ประสบการณ์ในการปฏิบัติงาน 

• เพื่อก าหนดกรอบการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ให้เป็นระบบและน าไปสู่การเป็นองค์กร     
แห่งการเรียนรู ้

• เพื่อส่งเสริมและพัฒนาไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้ในองค์กร   

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝทบ.  
 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

• แผนแม่บทการจัดการความรู้  
• กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  
 

กรอบระยะเวลา 5 ปี (เริ่มไตรมาสที่ 2 ปี 2562 – ไตรมาสที่ 4 ปี 2565) 
ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
3,500,000 บาท 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
วิเคราะห์และประเมิน (Assess) (3 เดือน)  

• ส ารวจสภาพปัจจุบันและวิเคราะหบ์ริบทขององค์กร  
• ประเมินศักยภาพขององค์กร บุคลากร ค่านิยม ปัญหา รวมทั้งประเมนิการมีส่วนร่วมในกระบวนการเรยีนรู้ 

ในปัจจุบัน   
ออกแบบ (Design) (6 เดือน)  

• ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ หรือแนวทางกิจกรรมที่จะท าให้เกดิกระบวนการเรียนรู้ในองค์กร  
• จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้และสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้  เช่น การจัดอบรมเชิงปฏิบัติการใน 

ด้านการส่งเสริมการเรียนรู้ในองค์กร  จัดกิจกรรมแลกเปลีย่นความรู้ระหว่างบุคลากรในองค์กร 
กิจกรรมต่าง ๆ ที่ส่งเสริมใหเ้กิดองค์กรแห่งการเรียนรู้   

• พัฒนาช่องทางการสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ ให้บุคลากรเข้าถึงองค์กรแห่งการเรียนรู้  
น าไปสู่การปฏิบตัิ (Implement) (3 ปี) 

• สื่อสารและจัดกิจกรรมเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรยีนรู้และปลูกจติส านึกในการสร้าง
วัฒนธรรมแห่งการเรียนรู้   
 

ทรัพยากรบุคคล  
 สามารถด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

 ต้องด าเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 

ฝทบ. (KM CORE TEAM) 5  คน 
ทุกฝ่าย/ส านกั จ านวน 44 คน 
หมายเหตุ : การคัดเลือกและพัฒนา
ทีมงานการจัดการความรู้ (KM Facilitator) 

 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  
 ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม่ใช ้ งบประมาณ.............................บาท 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

 
(แผนแม่บทดา้นการจัดการความรู้) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Leading Indicator/ In Process KPIs) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 96.0 96.61 

 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 100 100  

1. ตัวชี้วัด : ความส าเร็จของแผนแม่บทการจัดการ
ความรู้ (ร้อยละ 100)   

ปีงบประมาณ 2562 
ค่าเป้าหมาย 100 

 
2. ตัวชี้วัด : ผลประเมินความพึงพอใจของบุคลากรใน
การเข้าร่วมกิจกรรมการเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 70 80  

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัด
กิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ (ร้อยละ 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

2. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)งเสและส่งเสรมิองค์กร 
ส่วนที่ 2 แผนดําเนินงานของท้ังโครงการ 
2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ *  

1) จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้แล้วเสร็จ ในปีงบประมาณ 2561  
2) บุคลากรพึงพอใจในการเข้าร่วมกจิกรรมการเสริมสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้ ร้อยละ 80 ในปีงบประมาณ 2565 

2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1. ส ารวจวิเคราะห์บริบทขององค์กร             10 100    

 
2. ประเมินศักยภาพขององค์กร บุคลากร ค่านิยม ปัญหา รวมทั้งประเมินการมีส่วนร่วมใน
กระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน   

10 100    
 

3. ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางกระบวนการเสรมิสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  10 100    

4. จัดท า/ทบทวนแผนแม่บทการจดัการความรู้และสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู ้      

    4.1 จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู้และสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้   15 100    

    4.2 ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้และสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้      

         4.2.1 ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ ฯ ปี 2564  5   100  
         4.2.2 ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู้ ฯ ปี 2565 5    100 

5. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้  15 50 70 85 100 

6. จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้  30 50 70 85 100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

2. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization) 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 
      บุคลากรพึงพอใจในการเข้าร่วมกิจกรรมการเสรมิสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ร้อยละ 80  
3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ทบทวนแผนแม่บทการจัดการความรู ้ 30   50   100       

2. การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่ง 

การเรยีนรู ้

30        25  50  100 

3. จัดกิจกรรมเสริมสร้างและกระตุ้นให้บุคลากรเกิดการเรียนรู้และ

ปลูกจิตส านึกในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้   

ตามแผนแม่บทการจดัการความรูแ้ละสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้

และประเมินความพึงพอใจของบุคลากรมสี่วนร่วมในการเข้าร่วม

กิจกรรมการเสริมสรา้งองค์กรแห่งการเรยีนรู้   

40        25  50  100 
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2. โครงการพัฒนาองค์กรสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ (Learning Organization)ส่งเสรมิธรรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

1. ส ารวจวิเคราะห์บริบทขององค์กร              

* ค่าใช้จ่ายบริหารทั่วไป 

 (หมวดค่าตอบแทน
ค่าใช้จ่ายฝึกอบรม 

และ/หรือหมวดคา่ใช้สอย 
รายการคา่จ้างท่ีปรึกษา) 

- - - - 

2.ประเมินศักยภาพขององค์กร บุคลากร ค่านิยม ปัญหา รวมทั้งประเมินการมีส่วนร่วม

ในกระบวนการเรียนรู้ในปัจจุบัน   

- - - - 

3.ก าหนดเป้าหมาย กลยุทธ์ แนวทางกระบวนการเสรมิสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ - - - - 

4.จัดท าแผนแม่บทการจัดการความรู ้ - - - - 

5.การสื่อสารและประชาสัมพันธ์เพื่อเสริมสร้างองค์กรแห่งการเรยีนรู้  

- 

 

- 

 

 

 

6.จัดกิจกรรมเสริมสร้างองค์กรแหง่การเรียนรู้ - -   

รวม   3 ลบ. 0.5 ลบ. 
รวมท้ังโครงการ 3.5 ลบ. 

 

หมายเหตุ *โปรดระบุ ประเภท : 1. งบท าการ  2. งบลงทุนเพื่อด าเนินการปกติ  3. งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการแหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ  2. รายได้ รฟม.  3. เงินกู ้
 

3 ลบ. 

 

0.5 ลบ. 
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3. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และมีการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
หน่วยงานด้านระบบขนส่งทางราง หน่วยงานตามแนวสายทางรถไฟฟ้าและหน่วยงานอื่นที่
เกี่ยวข้อง 
• เพื่อสร้างเครือข่ายความรู้ในสายงาน 
• เพื่อรวบรวมความรู้จากกรณีศึกษา บทเรียนหรือวิธีปฏบิัติที่เป็นเลศิในกระบวนการท างานท่ี
เกิดจากการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน 

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝทบ.  
 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

• จ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน กรอบระยะเวลา 5 ปี ( พ.ศ.2563 –พ.ศ.2567) 
ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
- 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มใิช่การเงิน :  
วิเคราะห์และประเมิน (Assess)  
• ส ารวจ ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานท่ีจะร่วมแลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้ามหน่วยงาน 
ออกแบบ (Design)  
• ออกแบบและจัดท าแผนงานการแลกเปลีย่นองค์ความรู้ข้ามหน่วยงานด้านระบบขนส่งทางราง หน่วยงานตามแนว
สายทางรถไฟฟ้า และหน่วยงานอืน่ท่ีเกี่ยวข้อง 
• ด าเนินงานแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน โดยใหม้ีทิศทางเป็นไปตามแผนแม่บทการจดัการความรู้และ สร้าง
องค์กรแห่งการเรยีนรู ้
นําไปสู่การปฏิบัติ (Implement)  
• ด าเนินกิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานท่ีสอดคล้องกับองค์ความรู้หลักขององค์กร 
การประเมินผล (Check & Act)  
• ประเมินผลการน าองค์ความรู้ บทเรียนหรือวิธีปฏิบัติที่ดไีปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานและเผยแพรอ่งค์ความรู้ผ่าน
ระบบสารสนเทศเว็บไซต์การจัดการความรู้  ว  
ราะห์และประเมิน (Assess) (3 เดือน) 
 วิเคราะห์ 

ทรัพยากรบุคคล  
สามารถด าเนินการเพยีงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

  ต้องด าเนินการร่วมกันมากกวา่ 1 ฝ่าย ฝทบ. (KM CORE TEAM) ....5... คน 
ทุกฝ่าย/ส านกั (บุคลากรของฝ่าย/ส านัก
ที่เกี่ยวขอ้ง) 

      ตอ้งมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถใช ้hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  

ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม ่ ใช้งบประมาณ.............................บาท 
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ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

(แผนแม่บทดา้นการจัดการความรู้) 
 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
(In Process KPIs) 

ตัวชี้วัด : ร้อยละของบุคลากรที่ผ่านเกณฑ์การประเมิน
สมรรถนะ 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 96.0 96.61 

 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนส่งเสริมวัฒนธรรมและสภาพแวดลอ้มการท างาน 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 100 100 

 
 

 
1. ตัวชี้วัด : จ านวนครั้งที่มีการถ่ายทอดความรู้และ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ 2564 2565 

ค่าเป้าหมาย 2 3 

2. ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์
ความรู้ข้ามหนว่ยงาน 

ปีงบประมาณ 2564 2565 

ค่าเป้าหมาย 2 3 
 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการจัด
กิจกรรมถ่ายทอดความรู้และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ข้าม
หน่วยงาน (ร้อยละ 100) 

 

 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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3. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงานงเสริมและส่งเสรมิองค์กร 
ส่วนที่ 2 แผนดําเนินงานของท้ังโครงการ 

2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ *  
- เพื่อให้บุคลากรในสายงานที่เกี่ยวข้องได้รับความรู้ และมีการถ่ายทอด/แลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงานในสายงานด้านระบบขนส่งทางราง หน่วยงานตามแนวสายทางรถไฟฟ้า / หน่วยงานอ่ืน
ที่เกี่ยวข้อง ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และจ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน 5 องค์ความรู้  

2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2563 2564 2565 2566 2567 
1. ส ารวจ ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานท่ีจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน 
 20 100     

2. ออกแบบและจัดท าแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน 
20 100     

3. ด าเนินการตามแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน 30 30 50 80 90 100 
4. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้ามหน่วยงาน 20 30 50 80 90 100 
5.  เผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงานผ่าน
ระบบสารสนเทศ 
 

10 30 
 

     50 80 90 100 
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3. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงานและนฒนาและสง่เสริมธรรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 
  - จ านวนครั้งท่ีมีการถ่ายทอดความรู้และแลกเปลีย่นองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน ไม่น้อยกว่า 10 ครั้ง และจ านวนองค์ความรู้ที่มีการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน 5 องค์ความรู้ 

3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ด าเนินการทบทวน นโยบาย เปา้หมาย ยุทธศาสตร์และแผนการ
ด าเนินงานขององค์กร ข้อมูลบริบทขององค์กร เกณฑ์พิจารณา
คัดเลือกกระบวนการท างานท่ีส าคญัขององค์กร และศึกษาข้อมูล
ของหน่วยงาน (ภายใน/ภายนอก)  

10   50   100       

2. จัดท าแผนงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงาน 10   50   100       

3. ด าเนินการตามแผนงานการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้                   
ข้ามหน่วยงานท่ีได้ก าหนดไว้   30 

  
      50  80 100 

4. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการแลกเปลีย่นเรยีนรู้
ข้ามหน่วยงาน 

25          50  100 

5. เผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้าม
หน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ 

25           50 100 
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3. โครงการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้ามหน่วยงานส่งเสริมนละส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2560 2561 2562 2563 2564 2565 

1. ส ารวจ ศึกษาข้อมูลของหน่วยงานท่ีจะร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้าม
หน่วยงาน 
 

 

- 

- - - - - - 

2. ออกแบบและจัดท าแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน - - - - - - 

3. ด าเนินการตามแผนงานการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ข้ามหน่วยงาน - - - - - - 

4. ประเมินผลการด าเนินงานตามแผนงานการแลกเปลีย่นเรยีนรู้ข้าม
หน่วยงาน 

- - - - - - 

5.  เผยแพร่องค์ความรู้ที่ไดร้ับจากการแลกเปลี่ยนองค์ความรู้ข้าม
หน่วยงานผ่านระบบสารสนเทศ 
 

- - - - - - 

รวม - - - - - - 
รวมท้ังโครงการ - 

หมายเหตุ *โปรดระบุ ประเภท : 1. งบท าการ  2. งบลงทุนเพื่อด าเนินการปกติ  3. งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 
แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ  2. รายได้ รฟม.  3. เงินกู ้
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

4. โครงการส่งเสรมิการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ • เพื่อให้บุคลากรไดร้ับองค์ความรู้ทีส่ าคัญขององค์กรและมีการถ่ายทอดและแลกเปลี่ยน 
องค์ความรู้ในเรื่องบทเรยีนหรือวิธปีฏิบัติที่เป็นเลิศในกระบวนการท างานข้ามสายงานและ 
ข้ามหน่วยงานจนน าไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานได้ด ี

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝทบ.  
ฆ 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการ 
2) จ านวนองค์ความรู้และแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ  

 

กรอบระยะเวลา • 5 ปี 
• เริ่มไตรมาสที่ 1 ปี 2563 – ไตรมาสที่ 4 (กันยายน ปี 2567) 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
- 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
วิเคราะห์และประเมิน (Assess) 
- การศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลตอ่การจัดการความรู้ขององค์กร 
ออกแบบ (Design) 
- การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดการความรูสู้่การปฏิบัติ   
น าไปสู่การปฏิบตัิ (Implement) 
- การด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิการจดัการความรูสู้่การปฏิบัต ิ
- การน าองค์ความรู้ บทเรียน  หรือวธิีปฏิบัติที่เปน็เลิศไปประยกุต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 
- การแบ่งปันความรู้ แนวทาง องค์ความรู้ บทเรียน หรือวิธีปฏิบตัิทีเ่ป็นเลิศ (Assess)  
 
 
 
 
 
 
 

ทรัพยากรบุคคล  
 สามารถด าเนินการเพียงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

 ต้องด าเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝา่ย 
 
 

ฝทบ. (KM CORE TEAM) 5 คน 
ทุกฝ่าย/ส านกั ที่เกีย่วข้อง 
 

 ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
 สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  
 ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม่ใช ้

 
 
 
 

งบประมาณ.............................บาท 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

 
(แผนแม่บทดา้นการจัดการความรู้) 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
(Leading Indicator/ In Process KPIs) 

ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู ้
(จ านวนสะสมต่อปี) 

ปงีบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 4 5 

 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนงาน ร้อยละ 100 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 100 100  

1. ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผนงานโครงการตามปีงบประมาณ 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 100 100 

 
2. ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้และแนวปฏิบัติที่เป็นเลิศ 
(จ านวนสะสมต่อปี) 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย ≥1 ≥1  

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการกิจกรรม
ตามแผนส่งเสริมการจัดการความรู้ของกลุ่มบุคลากร 
ทุกฝ่าย/ส านกั (ร้อยละ 100) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

4. โครงการส่งเสรมิการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 2 แผนดําเนินงานของท้ังโครงการ 
2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ *  

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปีงบประมาณ (ร้อยละ 100) 
2) จ านวนองค์ความรู้และแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ มากกว่าหรือเท่ากับ 6 องค์ความรู้ 
 

2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 2566 2567 
1. การศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการความรู ้
ขององค์กร 

10 100 100 100 100 100 100 

2. การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดการความรู้สู่การปฏิบตัิ   20 100 100 100 100 100 100 

3. การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจัดการความรูสู้่การปฏิบัติ 30 100 100 100 100 100 100 

4. การน าองค์ความรู้ บทเรยีน  หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน 25 100 100 100 100 100 100 

5. การแบ่งปันความรู้ แนวทาง องค์ความรู้ บทเรียน หรือวิธีปฏิบตัิทีเ่ป็นเลิศ 15 100 100 100 100 100 100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

4. โครงการส่งเสรมิการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 

1) ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตามแผนงานโครงการตามปีงบประมาณ (ร้อยละ 100) 
2) จ านวนองค์ความรู้และแนวปฏบิัติที่เป็นเลิศ มากกว่าหรือเท่ากับ 5 องค์ความรู้ 

3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
- การศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผล
ต่อการจัดการความรู้ขององค์กร 

10   50  100        

- การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจของบุคลากรใน
การจัดการความรู้สู่การปฏิบตัิ   

20      50 100      

- การด าเนินกิจกรรมส่งเสริมการจดัการความรู้สู่การปฏิบตัิ 30      30   50   100 

- การน าองค์ความรู้ บทเรยีน  หรอืวิธีปฏิบัติที่เป็นเลิศไป
ประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

25        50  75  100 

- การแบ่งปันความรู้ แนวทาง องค์ความรู้ บทเรียน หรือวิธีปฏิบตัิ 
ที่เป็นเลิศ 

15        30  50  100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

4. โครงการส่งเสรมิการจัดการความรู้สู่การปฏิบัติ 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2564 2565 2566 

1. การศึกษาวิเคราะห์ทิศทางและสภาพแวดล้อมขององค์กรที่ส่งผลต่อการจัดการ

ความรู้ขององค์กร 

 

- 

- - - 

2. การสื่อสารเพื่อสร้างความตระหนัก ความเข้าใจของบุคลากรในการจัดการความรู้สู่

การปฏิบัติ   

- - - 

3. การด าเนินกิจกรรมส่งเสรมิการจดัการความรู้สู่การปฏิบตั ิ - - - 

4. การน าองค์ความรู้ บทเรียน  หรือวิธีปฏิบัติที่เป็นเลศิไปประยุกต์ใช้ 
ในการปฏิบัติงาน 

- - - 

5. การแบ่งปันความรู้ แนวทาง องค์ความรู้ บทเรียน หรือวิธีปฏิบตัิทีเ่ป็นเลิศ - - - 

รวม - 
รวมท้ังโครงการ - 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

5. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานท่ีสําคัญขององค์กร    
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ เพื่อพัฒนาและปรับปรุงการกระบวนการท างานที่ส าคัญขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ                 
โดยการใช้เครื่องมือในการปรับปรุงกระบวนการต่างๆ และใช้การจัดการความรู้เป็นเครื่องมือ   
ในการพัฒนาและการปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงาน      

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝทบ./ สพร.  

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

กระบวนการท างานท่ีส าคัญได้มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้การ
จัดการความรู ้

กรอบระยะเวลา 2565 – 2567  
ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทัง้โครงการ 
- 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
(1) วิเคราะห์และประเมิน (Assess)  

- วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานท่ีส าคัญขององค์กร  
(2) ออกแบบ (Design)  

- ออกแบบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคญั 
- สื่อสารแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานท่ีส าคัญให้กับส่วนงานต่างๆ 

(3) น าไปสู่การปฏิบัติ (Implement)  
- ด าเนินการทบทวน/ออกแบบกระบวนการท างานท่ีส าคัญขององค์กรทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ

สนับสนุนท่ีมีความสอดคล้องกับยทุธศาสตร์องค์กร   
 (4) ประเมินประสิทธิผล (Effectiveness Evaluation)  
 

 

 

 

ทรัพยากรบุคคล  
สามารถด าเนินการเพยีงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

  ต้องด าเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย ทุกฝ่าย/ ส านักที่เกีย่วข้องใน
กระบวนการท างาน   

ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  

ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม ่ ใช้งบประมาณ...........-..................บาท 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

(แผนแม่บทการจดัการความรู้ ) 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Leading Indicator/ In Process KPIs) 

 
1. ตัวชี้วัด : จ านวนกระบวนการหลักทีพ่ัฒนาและ
ปรับปรุงแล้ว 

 
ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ค่าเป้าหมาย 3 - - 

 

 
1. ตัวชี้วัด : - 

 
 

ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ค่าเป้าหมาย - - -  

 
1. ตัวชี้วัด : จ านวนกระบวนการท างานที่มีการพัฒนา
และปรับปรุงโดยใช้ความรู้เป็นฐาน 

 
ปีงบประมาณ 2565 2566 2567 
ค่าเป้าหมาย 5 7 9  

 

1. ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินงานตาม
แผน 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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5. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กร   องค์กร 
ส่วนที่ 2 แผนด าเนินงานของทั้งโครงการ 
2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ *  

มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน จ านวน 21 กระบวนการ 
 2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานส าคัญขององค์กร 

(ฝทบ./สพร.) 
15 
 

50 75 100 

2. ออกแบบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ  

3. (ฝทบ./สพร.) 

15 50 75 100 

4. สื่อสารแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญให้กับส่วน
งานต่าง ๆ (สพร.) 

10 50 75 100 

5. ด าเนินการทบทวน/ออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
องค์กรทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (สพร./ฝทบ./ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง) 

50 50 75 100 

6. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ (ฝทบ./สพร.) 10 50 75 100 

 
 



 
99 

แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

5. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กร   องค์กรงเสรมิธรรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 

มีการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้การจัดการความรู้เป็นฐาน จ านวน 5 กระบวนการ 
3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการท างานส าคัญ

ขององค์กร (ฝทบ./สพร.) 
15 
 

        50 100   

2. ออกแบบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานที่
ส าคัญ (ฝทบ./สพร.) 

15           100  

3. สื่อสารแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานที่
ส าคัญให้กับส่วนงานต่างๆ (สพร.) 

10           50 100 

4. ด าเนินการทบทวน/ออกแบบกระบวนการท างานที่
ส าคัญขององค์กรทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการ
สนับสนุนที่มีความสอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร 
(สพร./ฝทบ./ส่วนงานที่เกี่ยวข้อง) 

50           50 100 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
(ฝทบ./สพร.) 

10           50 100 

 



 
100 

แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

 

5. โครงการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญขององค์กร   องค์กรงเสรมิธรรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 

1. วิเคราะห์ข้อมูลที่เก่ียวข้องกับกระบวนการท างานส าคัญของ
องค์กร (ฝทบ./สพร.) 

- - - - 

2. ออกแบบแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ 
(ฝทบ./สพร.) 

- - - - 

3. สื่อสารแนวทางการปรับปรุงกระบวนการท างานที่ส าคัญ
ให้กับส่วนงานต่างๆ (สพร.) 

- - - - 

4. ด าเนินการทบทวน/ออกแบบกระบวนการท างานที่ส าคัญของ
องค์กรทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุนที่มีความ
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์องค์กร (สพร./ฝทบ./ส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง) 

- - - - 

5. ติดตามและประเมินผลการด าเนินงานตามแผนที่วางไว้ 
(ฝทบ./สพร.) 

- - - - 

หมายเหตุ *โปรดระบุ ประเภท : 1. งบท าการ  2. งบลงทุนเพื่อด าเนินการปกติ  3. งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 
แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ  2. รายได้ รฟม.  3. เงินกู ้
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6. โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา (Transfer of Technology) 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 
วัตถุประสงค์ • เพื่อรวบรวมข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยจีากท่ีปรึกษา ผู้รับจา้ง และผู้รับ

สัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
• เพื่อการสร้างสภาพแวดล้อมการท างาน ที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรยีนรู้และความร่วมมือของ
บุคลากรทั่วท้ังองค์กรและองค์กรภายนอก 
• เพื่อวัดผลการด าเนินการด้านต่าง ๆ ท้ังในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณที่เกี่ยวข้องหรือเกดิจาก
การจัดการความรู้ที่องค์กรด าเนินการ ซึ่งสะท้อนให้เห็นถึงความมีประสิทธิภาพ และแนวโนม้    
ที่ดีขึ้นอย่างต่อเนื่องของผลลัพธ์ของการจัดการความรู ้

ผู้รับผิดชอบหลัก ฝทบ. / ฝบก.1/ ฝบก.2 / ฝวส. / ฝรฟ. / ฝจบ. /  
ฝพค. / ฝปก. 
 
 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

• จ านวนความรู้ หรือการสรปุบทเรียนท่ีไดจ้ากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยี 
จากท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง และผู้รับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า 

กรอบระยะเวลา 3 ป ี
เริ่มไตรมาสที ่1 ปี 2565 – ไตรมาสที ่4 (กันยายน ปี 2567) 

ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
- 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
วิเคราะห์และประเมิน (Assess)  
• รวบรวมข้อมูลการถ่ายทอดองคค์วามรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า 
(Transfer of Technology) 
ออกแบบ (Design)  
• ออกแบบและจัดท า /ทบทวนแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง และ
ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 
นําไปสู่การปฏิบัติ (Implement)  
• ด าเนินการสื่อสารและชี้แจงแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผู้รบัจ้าง และผูร้ับ
สัมปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 
การประเมินผล (Check & Act)  
• ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยจีากท่ีปรึกษา ผูร้ับจ้าง และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
(Transfer of Technology) 

ทรัพยากรบุคคล  
สามารถด าเนินการเพยีงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

  ต้องด าเนินการร่วมกันมากกวา่ 1 ฝ่าย ฝทบ. (KM CORE TEAM) ....4... คน 
ทุกฝ่าย/ส านกั (บุคลากรของฝ่าย/ส านัก
ที่เกี่ยวขอ้ง) 

      ตอ้งมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
  สามารถใช ้hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  

ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม ่ ใช้งบประมาณ.............................บาท 
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ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

(แผนแม่บทดา้นการจัดการความรู้) 
 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 
(In Process KPIs) 

ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู ้

 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 4 5 

 

 ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการถา่ยทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูก้ับกลุ่มผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
(ระบุตามสัญญาโครงการรถไฟฟา้) 
 

ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 100 100 

 

ตัวชี้วัด : จ านวนความรู้ หรือการสรุปบทเรียนที่ได้จาก
การถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยฯี  
(จ านวนสะสมต่อปี) 

ปีงบประมาณ 2564 2565 

ค่าเป้าหมาย 2 3 
 

ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการด าเนินการสื่อสาร
และชี้แจงแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากทีป่รึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology)  
(ร้อยละ 100) 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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6. โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา (Transfer of Technology)และส่งเสรมิองค์กร 
ส่วนที่ 2 แผนดําเนินงานของท้ังโครงการ 

2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ *  
- เพื่อให้ รฟม. ได้รับจ านวนความรู้ หรือการสรุปบทเรียนท่ีได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผูร้ับจ้าง และผู้รบัสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า จ านวน 4 องค์ความรู้  
  ในปีงบประมาณ 2567 

2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 
1. รวบรวมข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

20 100 100 100 

2. ออกแบบและจัดท า /ทบทวนแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากทีป่รึกษา 
ผู้รับจ้าง และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

    

    2.1 ออกแบบและจัดท าแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรูแ้ละเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา       
ผู้รับจ้าง และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

15 100   

    2.2 ทบทวนแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และ    
ผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

    

         2.2.1 ทบทวนแบบประเมนิผลฯ ปีงบประมาณ 2566 5  100  

         2.2.2 ทบทวนแบบประเมนิผลฯ ปีงบประมาณ 2567 5   100 
3. ด าเนินการสื่อสารและชี้แจงแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยจีากท่ีปรึกษา 
ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 30 50 75 100 

4. ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการ
รถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 25 50 75 100 
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6. โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา (Transfer of Technology) 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.2 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 
  - จ านวนความรู้ หรือการสรุปบทเรียนท่ีได้จากการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า จ านวน 2 องค์ความรู้ ในปีงบประมาณ 2565 

3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. รวบรวมข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก         
ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า      
(Transfer of Technology) 

10   50   100       

2. ออกแบบและจัดท าแบบประเมนิผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และ
เทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผู้รับสัมปทานโครงการรถไฟฟ้า 
(Transfer of Technology) 

10   50   100       

3. ด าเนินการสื่อสารและชี้แจงแบบประเมินผลการถ่ายทอด       
องค์ความรู้และเทคโนโลยจีากท่ีปรึกษา ผู้รับจา้ง และผู้รับสัมปทาน
โครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

30    50  100  
 

    

4. ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากท่ีปรึกษา 
ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า                 
(Transfer of Technology) 

25         50   100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

6. โครงการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา (Transfer of Technology)ละสง่เสริมธรรมาภิบาลองค์กร 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 

1. รวบรวมข้อมูลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

 

- 

- - - 

2. ออกแบบและจัดท า /ทบทวนแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจาก       
ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

- - - 

3. ด าเนินการสื่อสารและชี้แจงแบบประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยจีาก          
ที่ปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทานโครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

- - - 

4. ประเมินผลการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคโนโลยีจากท่ีปรึกษา ผู้รับจ้าง และผูร้ับสมัปทาน
โครงการรถไฟฟ้า (Transfer of Technology) 

- - - 

รวม - - - 
รวมท้ังโครงการ - 

หมายเหตุ *โปรดระบุ ประเภท : 1. งบท าการ  2. งบลงทุนเพื่อด าเนินการปกติ  3. งบลงทุนท่ีท าเป็นโครงการ 
แหล่งเงิน : 1. เงินงบประมาณ  2. รายได้ รฟม.  3. เงินกู ้
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

7. โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (KM : Knowledge Management System) 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค์ •  เพื่อเพ่ิมประสิทธิภาพ และประโยชน์สูงสุดของการใช้ระบบจัดการความรู้ในองค์กร 
•  เพื่อเป็นการรักษาองค์ความรู้ให้อยู่กับองค์กร 
•  เพื่อพัฒนาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู ้

ผู้รับผิดชอบหลัก •  ฝทบ. 
•  ฝทท. 

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

•  ระบบจัดการความรู้ในองค์กรที่มปีระสิทธิภาพ  
 

กรอบระยะเวลา • 4 ปี 
• เริ่มไตรมาสที ่1 ปี 2562 – ไตรมาสที ่4 (กันยายน 

ปี 2565) 
ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
• 10,000,000 บาท 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
ขวิเคราะห์และประเมิน (Assess) (6 เดือน)  

• ประเมินความพร้อมของระบบจดัการความรู้ในองค์กร ในปัจจุบัน (Knowledge management maturity assessment)  
• วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาของระบบจัดการความรู้ในองค์กร ในปัจจุบันกับระบบที่ต้องการจะใช้  

(As-is vs. To-be gap analysis)  
• ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ในองค์กรทั้งภายในและภายนอกองค์กร  

ออกแบบ (Design) (9 เดือน)  
• ออกแบบแนวทางการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร  
✓ ให้ครอบคลุมความต้องการของผู้ใช้บริการ (มีเนื้อหาทีส่ าคัญ ง่ายต่อการใช้งาน) 
✓ ดึงดูดให้บุคลากรและประชาชนเข้ามาใช้งานระบบ  

น าไปสู่การปฏิบตัิ (Implement) (3 ปี)  
• พัฒนาระบบจัดการความรู้ในองค์กรผ่านแนวทางการยกระดับระบบ 
• จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงระบบจดัการความรู้ในองค์กร และผลักดันบุคลากรและประชาชน

เข้ามาใช้งานระบบ 

ทรัพยากรบุคคล  
สามารถด าเนินการเพยีงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

   ต้องด าเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย (1) ฝทบ. ...........5.............คน 
(2) ฝทท. ...........5.............คน 
(3) ฝพธ. ............2............คน 
(4) สผว. ............2............คน 

  ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  

ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม ่ ใช้งบประมาณ.............................บาท 
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ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

(แผนแม่บทการจดัการความรู้ ) 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Leading Indicator/ In Process KPIs) 

 
1. ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู ้

 
ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 4 5 

 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จในการปรับปรุงระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู ้

 
ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 95 100 

 
 

 
1. ตัวชี้วัด : ความส าเร็จในการด าเนินการปรับปรุงระบบ
จัดการความรู ้

 
ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 95 100 

 
2. ตัวชี้วัด : ผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการ
ระบบจัดการความรู้ในองค์กร 

 
ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 70 80 

 
 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการพฒันาช่องว่าง
ของระบบจัดการความรู้ในองค์กร (ร้อยละ 100) 
 

 
 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

7. โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (KM : Knowledge Management System)และส่งเสรมิองค์กร 
ส่วนที่ 2 แผนด าเนินงานของทั้งโครงการ 
2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ  

2.1.1 ด าเนินการปรับปรุงระบบการจัดการความรู้แล้วเสร็จ ภายในปี 2565  
2.1.2 ผลส ารวจความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบการจัดการความรู้ในองค์กร ไม่ต่ ากว่าร้อยละ 80 ภายในปี 2565 

2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2562 2563 2564 2565 
1. ประเมินความพร้อมของระบบจัดการความรู้ในองค์กร ในปัจจุบนั       
                                  

10 100    

2. วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาของระบบจัดการความรู้ในองค์กร ในปัจจุบันกับ
ระบบท่ีต้องการจะใช้ (As-is vs. To-be gap analysis) 

10 100    

3. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บรกิารระบบจัดการความรู้ในองค์กรทั้งภายในและ
ภายนอกองค์กร 

10 100    

4. ออกแบบแนวทางการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร 30 100    
5. พัฒนาระบบจัดการความรู้ในองค์กรผ่านแนวทางการยกระดับระบบ 20  33 66 100 

6. จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงระบบจัดการความรู้ในองค์กร 20  33 66 100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

7. โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (KM : Knowledge Management System) 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 
 ความส าเร็จในการด าเนินการปรับปรุงระบบจดัการความรู้ ร้อยละ 100 และผลประเมินความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ในองค์กร ร้อยละ 80 

3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ศึกษา วิเคราะห์ และทบทวนแนวทางการยกระดับระบบจัดการ
ความรู้ในองค์กร 

20   50   100       

2. พัฒนาระบบจัดการความรู้ผ่านแนวทางการยกระดบัระบบ 25         50   100 

3. จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงระบบจัดการความรู้ 30   20   40  60  80  100 

4. ประเมินผลความพึงพอใจของผู้ใช้บริการระบบจัดการความรู้ใน
องค์กร 
 

25          50  100 
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แผนแม่บทการจัดการความรู ้(KM MRTA Masterplan) ปี 2562 – 2567 ฉบบัปรบัปรุงปีงบประมาณ 2565 

 
 

7. โครงการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร (KM : Knowledge Management System)และกร 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 
 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2562 2563 2564 2565 

1. ประเมินความพร้อมของระบบจัดการความรู้ในองค์กร ในปัจจุบนั    
* ค่าใช้จ่าย 

บริหารทั่วไป 

(หมวดเครื่องใช้
ส านักงาน) 

 - - - 

2. วิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาของระบบจัดการความรู้ในองค์กรใน

ปัจจุบันกับระบบท่ีต้องการจะใช้ (As-is vs. To-be gap analysis) 

 - - - 

3. ศึกษาความต้องการของผู้ใช้บรกิารระบบจัดการความรู้ในองค์กรทั้ง

ภายในและภายนอกองค์กร 

      - - - 

4. ออกแบบแนวทางการยกระดับระบบจัดการความรู้ในองค์กร  - - - 

5. พัฒนาระบบจัดการความรู้ในองค์กรผ่านแนวทางการยกระดับระบบ     

6. จัดกิจกรรมเพื่อสื่อสารและประชาสัมพันธ์ถึงระบบจัดการความรู้ใน

องค์กร 

    

รวม 6.6 ลบ. 1.6 ลบ. 1 ลบ. 0.8 ลบ. 
รวมท้ังโครงการ 10  ลบ. 

หมายเหตุ   1. กิจกรรมที่ 1 – 4 ปีงบประมาณ 2562 ประเภทแหลง่เงินทุนโดยใช้งบลงทุน หมวดเครือ่งใช้ส านักงาน (การพัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ขององค์กร (KM WEBSITE)  
                  จ านวน 6.6 ล้านบาท  

   2. กิจกรรมที่ 5 – 6 ปีงบประมาณ 2562 – 2565 ใช้งบประมาณตามแผนพัฒนาบคุลากร 

5 ลบ. 

1.6 ลบ. 

 

1.6 ลบ. 

 

1.0 ลบ. 

 

0.8 ลบ. 
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8. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (E - Learning) 
ส่วนที่ 1 แผนงาน/โครงการ 

วัตถุประสงค ์  เพื่อให้องค์กร มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดเก็บและจดัการความรูต้่าง ๆ  
   ภายในองค์กร   
 เพือ่ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงความรู้ต่าง ๆ ไดส้ะดวกมากยิ่งขึ้น รวมทั้งสามารถค้นหาข้อมลู    
   สารสนเทศและความรู้ที่ต้องการผ่านระบบสารสนเทศ 
 เพื่อพัฒนาองค์ความรูไ้ปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรยีนรู้ 

ผู้รับผิดชอบหลัก •  ฝทบ.  

ผลสัมฤทธิ ์
ที่คาดหวัง 

 จ านวนความรู้ที่ได้จัดท าสื่อ E – Learning และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร หรือ
ความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร 
 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดท าสื่อการเรียนรู้   
 

 

กรอบระยะเวลา • 3 ปี 
• เริ่มไตรมาสที ่1 ปี 2565 – ไตรมาสที ่4 (กันยายน 

ปี 2567) 
ทรัพยากรท่ีต้องการของโครงการ 
ด้านการเงิน : งบประมาณทั้งโครงการ 
- 

ลักษณะและวิธีการดําเนินงาน ด้านที่มิใช่การเงิน :  
วิเคราะห์และประเมิน (Assess) 
• ส ารวจข้อมลูสมรรถนะหลักขององค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร 

ออกแบบ (Design) 
• ออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนรู้ (E - Learning) 

น าไปสู่การปฏิบตัิ (Implement)  
• ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้สือ่การเรียนรู้ (E - Learning) 
• สื่อสารและประชาสัมพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และใช้สื่อการเรียนรู้ (E - Learning) พัฒนาตนเอง 
• ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ (E - Learning) 

 

 

 

ทรัพยากรบุคคล  
สามารถด าเนินการเพยีงฝ่ายเดียวได้ ใช้จ านวน.............................คน 

   ต้องด าเนินการร่วมกันมากกว่า 1 ฝ่าย ฝ่าย (1) ...........4.............คน 
และฝ่าย/ส านักที่เกีย่วขอ้ง 

  ต้องมีการจ้างที่ปรึกษา/ Outsource  

ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
   สามารถใช้ hardware/ software ที่มีอยู่เดิมได้  

ต้องจัดซ้ือ hardware/ software ใหม ่ ใช้งบประมาณ.............................บาท 
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ความสอดคล้องกับแผนวิสาหกจิ ปีงบประมาณ 2560-2565 และแผนแม่บทตามเกณฑ์ CBEs การถ่ายทอดสู่การปฏิบัติงานประจําวัน 
ตัวชี้วัดระดับแผนวิสาหกิจ (แผนระดับท่ี 1) ตัวชี้วัดระดับแผนแม่บท (หากมี) (แผนระดับท่ี 2) 

(แผนแม่บทการจดัการความรู้ ) 
ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ของโครงการนี้ (แผนระดับท่ี 3) ตัวชี้วัดระดับกระบวนการปฏิบัติงาน 

(Leading Indicator/ In Process KPIs) 

 
1. ตัวชี้วัด : จ านวนองค์ความรู้ที่จะมีในศูนย์การเรียนรู ้

 
ปีงบประมาณ 2564 2565 
ค่าเป้าหมาย 4 5 

 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของการจัดท าสื่อการเรียนรู้  

(E -Learning) สอดคล้องกับสมรรถนะหลักขององค์กร   
ปีงบประมาณ 2565 2566 
ค่าเป้าหมาย 100 100 

 
 

 
1. ตัวชี้วัด : จ านวนความรู้ที่ได้จัดท าสื่อการเรียนรู้        
E – Learning และสอดคล้องกับสมรรถนะหลักของ
องค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร 
(จ านวนสะสมต่อปี)    

 
ปีงบประมาณ 2565 2566 
ค่าเป้าหมาย 2 3 

 
2. ตัวชี้วัด : ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดท าสื่อ
การเรียนรู้   

 
ปีงบประมาณ 2565 2566 
ค่าเป้าหมาย 75 80 

 
 

 
ตัวชี้วัด : ร้อยละความส าเร็จของกจิกรรมการ
ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้ 
(E - Learning) (ร้อยละ 100) 
 

 
 
 
 
 
 
 

ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ ถ่ายทอดสู่ 
สนับสนุน สนับสนุน 
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8. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (E - Learning)ส่งเสริมองค์กร 
ส่วนที่ 2 แผนด าเนินงานของทั้งโครงการ 
2.1 เป้าหมายรวมของทั้งโครงการ  

2.1.1 จ านวนความรู้ทีไ่ด้จดัท าสือ่ E – Learning และสอดคล้องกบัสมรรถนะหลักขององค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร จ านวน 4 สื่อการเรียนรู้        
2.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดท าสื่อการเรียนรู้  ร้อยละ 85 ภายในปี 2567 

2.2 แผนด าเนินงานทั้งโครงการ 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
ปีงบประมาณ 

2565 2566 2567 
1. ส ารวจข้อมลูสมรรถนะหลักขององค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร                                  15 100 100 100 

2. ออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนรู้ (E - Learning) 20 100 100 100 

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ (E - Learning) 15 100 100 100 

4. สื่อสารและประชาสมัพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และใช้สื่อการเรียนรู้ (E - Learning) พัฒนาตนเอง 20 100 100 100 

5. ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายการเรยีนรู้ (E - Learning) 30 100 100 100 
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8. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (E - Learning)และส่งเสริมธรรมาภิบาลองค์ก 
ส่วนที่ 3 แผนดําเนินงานเฉพาะปีงบประมาณ 2565 
3.1 เป้าหมายในปีงบประมาณ 2565 
 3.1.1 จ านวนความรู้ทีไ่ด้จดัท าสือ่ E – Learning และสอดคล้องกบัสมรรถนะหลักขององค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการด าเนินงานขององค์กร จ านวน 2 สื่อการเรียนรู้        

 3.1.2 ผลประเมินความพึงพอใจในการจัดท าสื่อการเรียนรู้  ร้อยละ 75 

3.2 แผนด าเนินงาน 

กิจกรรม 
น้ําหนัก 
(ร้อยละ) 

แผนดําเนินงานของแต่ละกิจกรรม (ร้อยละ) 
พ.ศ. 2564 พ.ศ. 2565 

ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1. ส ารวจข้อมูลสมรรถนะหลักขององค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อ
การด าเนินงานขององค์กร                                  

15   100          

2. ออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนรู้ (E - Learning) 20   100          

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ (E - Learning) 15  50 100          

4. สื่อสารและประชาสมัพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และใช้สื่อการ
เรียนรู้ (E - Learning) พัฒนาตนเอง 

20   30  50  75  100    

5. ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายการเรยีนรู้ 
 (E - Learning) 

30          50  100 
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8. โครงการยกระดับระบบสารสนเทศการจัดการความรู้ (E - Learning) 
ส่วนที่ 4 งบประมาณ/ค่าใช้จ่าย 

กิจกรรม ประเภท-แหล่งเงิน* 
ค่าใช้จ่าย (ล้านบาท) 

ปีงบประมาณ 
2565 2566 2567 

1.ส ารวจข้อมลูสมรรถนะหลักขององค์กร หรือความรู้ที่จ าเป็นต่อการ
ด าเนินงานขององค์กร                                  

 
- 

- - - 

2. ออกแบบและจัดท าสื่อการเรียนรู้ (E - Learning) - - - 

3. ก าหนดกลุ่มเป้าหมายการเรียนรู้สื่อการเรียนรู้ (E - Learning) - - - 

4. สื่อสารและประชาสมัพันธ์ให้กลุ่มเป้าหมายรับรู้และใช้สื่อการเรียนรู้ 
 (E - Learning) พัฒนาตนเอง 

- - - 

5. ประเมินผลการเรียนรู้ของกลุ่มเป้าหมายการเรยีนรู้ 
 (E - Learning) 

- - - 

รวม - - - 
รวมท้ังโครงการ - 
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บทท่ี 5 

การบริหารแผนแมบทการจัดการความรู 

 

เพ่ือใหการดําเนินงานขององคกรบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว รวมทั้งมีการ

ปรับปรุงโครงการดําเนินงานให และมีความสอดคลองกับนโยบาย ยุทธศาสตรทั้งภายในและภายนอกองคกร  

สอดคลองกับเกณฑการประเมินผล CBEs ดานท่ี 7.1 การจัดการความรู แผนกบริหารจัดการองคความรู  

กองพัฒนาบุคลากร ฝายทรัพยากรบุคคล จึงไดกําหนดแนวทางในการบริหารแผนแมบทการจัดการความรู 

ดังน้ี  

 

5.1 การนาํแผนแมบทไปสูการปฏิบัติ 

 เพื่อใหการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรู รฟม. ปงบประมาณ 2564 – 2570 

(ฉบับปรับปรุงปงบประมาณ 2565) สามารถบรรลุวิสัยทัศน เปาประสงค และเปาหมายที่ตั้งไว สอดคลองกับ

ระบบประเมินผลการดําเนินงานตามเกณฑการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกิจ (State Enterprise 

Assessment Model : SE-AM) และมีการนําไปปฏิบัติอยางครบถวน รฟม. จึงไดกําหนดแนวทางในการนํา

แผนแมบทไปสูการปฏิบัติโดยสวนงานตาง ๆ ที่เกี่ยวของจะตองนํากลยุทธที่กําหนดไวไปดําเนินการจัดทํา

แผนปฏิบัติการ โดยพิจารณาจากแผนยุทธศาสตรฯ และชวงเวลาการดําเนินงานใหเหมาะสมกับทรัพยากร 

ความสามารถที่มีอยู  และสภาพแวดลอมในการดําเนินงาน ทั้งนี้ การจัดทําแผนปฏิบัติการจะตองมี 

ความสอดคลองกับเปาประสงคเชิงยุทธศาสตรที่ไดระบุในแตละยุทธศาสตร และสามารถวัดผลงานไดอยาง

เปนรูปธรรมจากนั้นจะมีการสื่อสารแผนแมบท และแผนปฏิบัติการ ตอผูมีสวนไดสวนเสีย เชน บุคลากร รฟม. 

ลูกคาคูคา คูความรวมมือ คูพันธมิตร ท่ีเก่ียวของอยางครบถวน เพื่อใหเกิดการปฏิบัติงานที่เปนไปตามแผน

และอยูในทิศทางที่ทาํใหบรรลุเปาหมายตามแผนแมบทการจัดการความรู และแผนวิสาหกิจของ รฟม. 

 

5.2 การติดตามและประเมินผล 

มีการติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรู ทั้ งในระดับ

ยุทธศาสตรและระดับแผนปฏิบัติการ เพ่ือใหการดําเนินงานดานการจัดการความรู โดยสวนงานตาง ๆ 

มีหนาที่ในการรายงานผลการดําเนินงานตามแผนปฏิบัติการ รวมท้ังความกาวหนาตามตัวชี้วัด และระดับ

ความสําเร็จที่ไดกําหนดไว ไปยังสวนงานที่รับผิดชอบการติดตามและประเมินผลไดรับทราบทุกไตรมาส 

เพื่อรายงานผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรูตอคณะทํางานการจัดการความรู 
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คณะทํางานการจัดการความรูและนวัตกรรม คณะอนุกรรมการบริหาร และคณะกรรมการ รฟม. ตามลําดับ 

เพ่ือทราบและพิจารณาตอไป 

 

5.3 การทบทวนและปรับปรุงแผนแมบทการจัดการความรู 

เพ่ือใหมีการปรับปรุงกลยุทธและเปาหมายดานการดําเนินการดานการจัดการความรูใหมีความ

สอดคลองกับนโยบายรัฐบาล แผนวิสาหกิจของ รฟม. และสภาพแวดลอมตาง ๆ ที่เปลี่ยนแปลงไป 

ในทุกระยะ1 ป ใหสวนงานท่ีรับผิดชอบนําเสนอผลการดําเนินงานตามแผนแมบทการจัดการความรู 

ใหคณะทํางานการจัดการความรูและนวัตกรรม พิจารณาประเมินวาควรท่ีจะมีการปรับปรุง เปลี่ยนแปลง 

แผนยุทธศาสตรสวนใดหรือไมอยางไร และนําเสนอใหคณะกรรมการ รฟม. หรือคณะอนุกรรมการที่ไดรับ

มอบหมายไดรับทราบ หรือเห็นชอบแลวแตกรณีไป 
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