แผนแม่บทการจัดการความรู้ NT KM
ปี พ.ศ. 2564-2568

บริษัท โทรคมนาคมแห่งชาติ จากัด (มหาชน)

สายงานทรัพยากรบุคคล

สารบัญ
...........

หน้า
1. บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
2. บทนา
2.1 ข้อมูลการดาเนินงานที่ผ่านมา
2.2 วิธีดาเนินการและเหตุผล
3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ
5. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
6. ภาคผนวก
ก. แผนที่กลยุทธ์ (NT KM Strategy Map 2564-2568) และโครงสร้างคณะทางาน
ข. ผลงานการระดมความคิดของคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน
ค. หลักการ มุมมอง และองค์ความรู้ การจัดการความรู้ KM 4.0
ง. CAT KM JOURNEY
จ. ตารางสรุปแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้

หน ้า 2 / 43

3
5
5
6
7
8
19
21
21
22
28
42
43

1.บทสรุปสาหรับผู้บริหาร
ปัจจุบัน Digital Disruption ส่งผลให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในทุกภาคส่วน ไม่ว่าจะเป็นภาคอุตสาหกรรม
ต่างๆ การศึกษา การเงินการธนาคาร โดยเฉพาะอย่างยิ่งธุรกิจ/บริการด้านโทรคมนาคม ทาให้ธุรกิจต้องเปลี่ยนแปลง
เพื่อปรับตัวให้มีประสิทธิภาพมากขึ้นโดยใช้เทคโนโลยีต่างๆ ทั้งเทคโนโลยีในการสื่อสาร เทคโนโลยี Cloud, Big Data,
Robotics, Machine Learning, Artificial Intelligence : AI และอื่น ๆ เข้ามาช่วยในการทาธุรกิจ วิสัยทัศน์ของผู้นา
องค์กรจึงเป็นสิ่งสาคัญ จาเป็นต้องเปลี่ยนแปลงตามสภาวะแวดล้อมที่เปลี่ยนไปในปัจจุบัน ซึ่งการควบรวมเป็น บมจ.
โทรคมนาคมแห่งชาติ ของ บมจ. กสท โทรคมนาคม กับ บมจ. ทีโอที และได้กาหนดวิสัยทัศน์เป็น “ผู้นาในการ
ขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศ” ตามเป้าหมายการผนึกกาลังความสามารถในการพัฒนา
กิจการโทรคมนาคม เพิ่มขีดความสามารถรวมทั้งเสริมสร้างศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานของประเทศ
CAT ดาเนินการปรับโครงสร้างการดาเนินงานเพื่อรองรับนโยบายการดาเนินการภาครัฐ(THAILAND 4.0)
จากการที่มีคณะทางานการจัดการความรู้คณะใหญ่เพียงคณะเดียวมีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล
เป็นประธานปรับเป็นคณะทางานการจัดการความรู้องค์กรที่มี กจญ. เป็นประธาน รจญ. ทุกสายงานเป็นคณะทางาน
และคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานมี รจญ. สายงานเป็นประธาน สาหรับ ทีโอที ได้จัดทาร่างนโยบายการ
จัดการความรู้ ทีโอที ประจาปี 2564 (KM Policy Statement) เพื่อส่งเสริมพนักงานให้มีการเรียนรู้อย่างต่อเนื่องเพื่อ
รองรับการดาเนินการตามทิศทาง และเป้าหมายขององค์กร จัดเก็บและใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้โดยเฉพาะองค์
ความรู้สาคัญขององค์กรเพื่อพัฒนาองค์กรทั้งด้านผลิตภัณฑ์บริการและกระบวนการทางาน ส่งเสริมให้เกิด
สภาพแวดล้อมที่เอื้อต่อการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
ดังนั้นเพื่อให้การจัดการความรู้ขององค์กรดาเนินการได้ทั่วทุกสายงานและเพิ่มโอกาสที่หน่วยงานต่าง ๆ
จะได้นาความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานสร้างสรรค์สิ่งใหม่ ๆ จึงจาเป็นต้องมีการทบทวนและจัดทาแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ของ NT จากการดาเนินงานที่ผ่านมา คณะทางานการจัดการความรู้ของผู้บริหารระดับสูง จะทาหน้าที่
กาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความรู้และพัฒนาองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่องค์กรนวัตกรรม
พิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อการบริหารจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ วางแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ
ขั้นตอนการจัดการความรู้องค์กร ผ่านคณะทางานย่อยในรูปแบบของคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานทา
หน้าที่กาหนดนโยบายและแนวทางในการบริหารจัดการความรู้ของสายงาน พิจารณาแผนงาน/โครงการ เพื่อการบริหาร
จัดการความรู้ของสายงานให้มีประสิทธิภาพ วางแนวทางการพัฒนา ปรับปรุงรูปแบบ ขั้นตอนการจัดการความรู้ของสาย
งาน โดยจัดตั้งทีมงาน KM Micro Team เพื่อสนับสนุนการดาเนินงาน รายงานผลการดาเนินงานต่อคณะทางานการ
จัดการความรู้
คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานได้วิเคราะห์ปัจจัยและสภาพแวดล้อมปัจจุบันของการจัดการ
ความรู้ขององค์กร (KM SWOT) สามารถสรุปเป็นประเด็นสาคัญได้คือ
- S : พนักงานมีความรู้ ความชานาญ ทักษะด้านโทรคมนาคม
- W : พนักงานไม่ให้ความสาคัญด้านการจัดการความรู้
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- O : พัฒนา KM ภายใต้ Digital Platform
- T : เทคโนโลยีมีการเปลี่ยนแปลงอย่างต่อเนื่องและรวดเร็ว
โดยมีวิสัยทัศน์และพันธกิจในการพัฒนาแผนการจัดการความรู้ปี พ.ศ. 2564 – 2568 คือ
วิสัยทัศน์
“เป็นคลังความรู้ด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่ครบวงจร และพัฒนาคน ต่อยอดความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อ
เพิ่มคุณค่าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ
M1. กาหนดวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(KM Role Model)
M2. วางแผนการจัดการความรู้และการติดตาม ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
M3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
M4. เสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้
M5. พัฒนาขีดความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้
M6. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
M7. ประยุกต์ใช้สารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
M8. บูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน เพื่อการวิจัย พัฒนากระบวนงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้าง
ความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
โดยกาหนดแนวทางการพัฒนาเป็นประเด็นยุทธศาสตร์ด้านการจัดทาแผนการจัดการความรู้ ปี พ.ศ. 2564
– 2568 ใน 5 ด้าน คือ
1)
2)
3)
4)
5)

สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
ทบทวนกลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
พัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดการความรู้
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
บูรณาการการจัดการความรู้ให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน

เพื่อบรรลุวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็นยุทธศาสตร์ บมจ. โทรคมนาคมแห่งชาติ ได้กาหนดแผนงาน/โครงการทั้งสิ้น
13 แผนงาน/โครงการ เป็นแผนแม่บทการจัดการความรู้เพื่อดาเนินงานระหว่างปี 2564-2568
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2. บทนา
2.1. ข้อมูลการดาเนินงานที่ผ่านมา
ปี 2546 ทีโอที จัดตั้งส่วนพัฒนาองค์ความรู้และสนับสนุนการเรียนรู้ ภายใต้สถาบันวิชาการ ทีโอที เพื่อ
รับผิดชอบการจัดการความรู้ของ ทีโอที 3 ธ.ค. 2547 เปิดตัวเว็บไซต์ TOT Knowledge-Based Society (TOT KBS)
ซึ่งเป็นเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ ทีโอที เพื่อสนับสนุนการจัดการความรู้ภายในองค์กรให้พนักงาน ทีโอที มีช่องทาง
เข้าถึงแหล่งความรู้ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานที่ทารวมถึงจัดทากลุ่มพัฒนางานเพื่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างกัน
ต่อมาในปี 2548 เปิดตัว mascot การจัดการความรู้ เป็นตัวนกฮูก ที่ชื่อ ตาโต (TATO) เพื่อใช้เป็นตัวแทน
ในการสื่อสารประชาสัมพันธ์การจัดการความรู้ของ ทีโอที
ด้าน CAT ได้เริ่มงานการจัดการความรู้ในปี 2549 ด้วยวิสัยทัศน์ของผู้นากับการวางรากฐานการ
ดาเนินงานจัดการความรู้และความร่วมมือร่วมใจของพนักงาน CAT ในการดาเนินงานตามนโยบาย CAT KM ใน
ทศวรรษที่ผ่านมามีกิจกรรมค้นคว้า สร้าง รวบรวม และแบ่งปันความรู้จากรุ่นสู่รุ่นและค้นพบคนเก่งในองค์กร เพื่อ
รวบรวมและกาหนดทิศทางการดาเนินงาน KM ให้มีประสิทธิภาพและเกิดประโยชน์สูงสุด ผลการดาเนินงานในช่วงเวลา
ที่ผ่านมาโดยการจัดการความรู้ของ CAT เริ่มต้นอย่างจริงจังและเป็นรูปธรรมตั้งแต่ปลายปี 2549 มีการจัดทาแผนแม่บท
การจัดการความรู้ของ กสท หรือ CAT KM Master Plan 2550 โดยกรรมการผู้จัดการใหญ่ ในฐานะ Chief
Knowledge officer หรือ CKO ขณะนั้น (คุณพิศาล จอโภชาอุดม) ได้ประกาศนโยบาย CAT KM ทางช่องทางการ
ถ่ายทอดสด สื่อสารให้พนักงานได้รับทราบ แต่งตั้งคณะกรรมการ KM Streering ประกอบด้วยกรรมการผู้จัดการใหญ่
เป็น CKO และรองกรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานต่าง ๆ ร่วมกากับดูแลและให้นโยบายการดาเนินงาน KM มี
คณะทางานการจัดการความรู้ หรือ CAT KM Team ขับเคลื่อนการดาเนินงาน ในองค์กร เปิดตัวเว็บไซต์ CAT KM
ออกแบบ CAT KM Logo และ ดาเนินงาน CDMA Project เพื่อแสวงหาความรู้จากกิจกรรม CAT KM จัดการความรู้ที่
มีอยู่ในตัวพนักงานเพื่อเป็นความรู้ขององค์กร เริ่มสร้างผู้นาการจัดการความรู้ CAT KM Agent ผ่านกิจกรรม KM
Camp สร้าง Knowledge Facilitator ในการสร้างชุมชนนักปฏิบัติ ประกวด CAT CoP Award เพื่อค้นหา KM Best
Practice ประกวด CAT Blog Award สนับสนุนส่งเสริมให้พนักงานถ่ายทอดความรู้ผ่านกิจกรรม CAT Blog
ปี 2552 CAT ขับเคลื่อน KM สู่ LO หรือ Learning Organization จากการทบทวนแผนแม่บทการ
จัดการความรู้ที่ผ่านมา และจัดทาแผนองค์กรแห่งการเรียนรู้ ปี 2552-2555 มุ่งสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ สร้างและพัฒนา
ค่านิยม 5 ประการในองค์กร จัดให้มีการประชุมเชิงปฏิบัติการในลักษณะ Technical Center for Excellence เพื่อ
ค้นหาและจัดทา Knowledge Map และทาเนียบผู้เชี่ยวชาญ ปรับปรุง E-Learning และเนื้อหา E-Learning ให้
หลากหลาย ส่งเสริมให้พนักงานเรียนรู้ด้วยตัวเองด้วยความเต็มใจฝึกอบรมหลักสูตร KM และ LO และจัดประกวด CAT
KM Award ประจาปีอย่างต่อเนื่อง
ปี 2554 ทีโอที แต่งตั้งคณะทางานโครงการการจัดการความรู้สู่ความเป็นเลิศของ ทีโอที โดยมีรอง
กรรมการผู้จัดการใหญ่สายงานทรัพยากรบุคคล เป็นหัวหน้าคณะทางาน ซึ่งมีหน้าที่กากับดูแลการจัดการความรู้ของ ที
โอที
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ระหว่างปี 2555-2559 ทางด้าน CAT ได้มีการทบทวนแผนและจัดทาแผนองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่
องค์กรนวัตกรรม พัฒนาปรับปรุงช่องทาง Learning ต่าง ๆ ในองค์กร มีการถอด Tacit Knowledge กับกิจกรรม
Brain Bank ของผู้บริหารและพนักงานเป็นการถอดเก็บความรู้ในองค์กรและสร้าง CAT KM Network กับทั้งภายใน
และภายนอก ทั้งภาครัฐและเอกชนกว่า 40 เครือข่าย การขับเคลื่อน Knowledge – Base สู่ Learning Organization
ด้วยการจัดสัมมนา Innovation Camp ทั้งสาหรับพนักงานและผู้บริหาร จัดประกวดแนวคิดสร้างสรรค์นวัตกรรม หรือ
CAT Smart Idea จัดให้มี CAT KM Webboard เพิ่มช่องทางให้พนักงานมีการสื่อสารแลกเปลี่ยนเรียนรู้ จัดกิจกรรม
ถอด Tacit Knowledge ของผู้บริหารและพนักงานอย่างต่อเนื่อง นอกจากการจัดทาหนังสือ กสท โทรคมนาคม ก้าว
ไกลใต้ร่มพระบารมี และดาเนินงานตามแผนงานที่กาหนดไว้ ในปี 2560 ได้ทบทวนการดาเนินงาน KM ที่ผ่านมาด้วย
การจัดทา CAT KM Survey Online เพื่อให้ได้ข้อมูลผลการดาเนินงาน
ทั้งนี้ในปี 2561 และ 2562 ซึ่งอยู่ระหว่างที่มีการเตรียมการปรับเปลี่ยนองค์กร CAT ได้จัดทา
Knowledge Map สาหรับผู้ปฏิบัติงานโครงข่ายระหว่างประเทศ ทั้งกลุ่มงานด้านเทคนิคและกลุ่มงานทางด้านตลาดมี
การจัดสัมมนา KM Innovation for IoT เพื่อสร้างและรวบรวมจัดทาองค์ความรู้เกี่ยวกับ IoT และในปีนี้มีการทบทวน
การจัดทา Knowledge Map และทาเนียบผู้เชี่ยวชาญสาหรับกลุ่มงานปฏิบัติงานโครงข่ายระหว่างประเทศและกลุ่มที่ได้
รับรองมาตรฐานการให้บริการ ISO รวมถึงได้มีการสร้างองค์ความรู้ภาษาอังกฤษจากการอบรมหลักสูตรภาษาอังกฤษ
สาหรับผู้ปฏิบัติงาน NOC
อย่างไรก็ดีเพื่อเตรียมการเข้าสู่ THAILAND 4.0 ปี 2563 CAT ทบทวนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และประเด็น
ยุทธศาสตร์ KM ให้สอดคล้องกับ วิสัยทัศน์ ของบริษัท โดยจัดตั้งคณะทางานการจัดการความรู้ระดับองค์กรและระดับ
สายงาน จัดให้มีการบรรยายให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของผู้บริหารและความรู้เกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้แก่ผู้บริหารระดับสูงและคณะทางาน คณะทางานร่วมกันจัดทาแผนแม่บทการจัดการความรู้ CAT KM 4.0 ปี
2563-2567 ซึง่ คณะกรรมการบริษัทได้เห็นชอบไว้แล้วเมื่อ 9 ธ.ค. 63 และจัดอบรมให้แก่คณะทางานจัดการความรู้
ประจาสายงานและทีมงานให้มีความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้และเครื่องมือต่าง ๆ ที่จาเป็นในการจัดการความรู้
จัดทาเว็บไซด์ e-portfolio เป็น KMS : Knowledge Management System ขององค์กรเพื่อเป็นเครื่องมือ/เวทีในการ
รวบรวมและแบ่งปันความรู้ขององค์กรและรองรับแผนการดาเนินการต่าง ๆ ตามแผนแม่บทฯ ซึ่งทางด้าน ทีโอที ได้
เตรียมการร่างนโยบายการจัดการความรู้ ทีโอที ประจาปี 2564 (KM Policy Statement) ไว้ด้วยแล้ว
2.2. วิธีดาเนินงานและเหตุผล
ในช่วงการดาเนินงาน Day 1 ตั้งแต่ 7 ม.ค. 64 ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคลและสถาบันวิชาการ สายงาน
ทรัพยากรบุคคลประชุมระดมสมองร่วมกันเพื่อให้การดาเนินการด้านการจัดการความรู้ของ NT ซึ่งมีที่มาจากองค์ความรู้
ของทั้ง CAT และ ทีโอที เป็นไปอย่างต่อเนื่องและเป็นกระบวนการ โดยศึกษาวิเคราะห์แผนแม่บทการจัดการความรู้
CAT KM 4.0 และร่างนโยบายการจัดการความรู้ ทีโอที ประจาปี 2564 (KM Policy Statement) ของทีโอที จากการ
ดาเนินการประชุมระดมสมองดังกล่าวได้แผนแม่บทการจัดการความรู้ของ NT ปี 2564-2568 โดยปรับปรุงจากแผนงาน
เดิมของทั้ง 2 องค์กร
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3. วิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์
วิสัยทัศน์ (Vision)
“เป็นคลังความรู้ด้านดิจิทัลและโทรคมนาคมที่ครบวงจร และพัฒนาคน
ต่อยอดความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง”
พันธกิจ (Mission)
M1. กาหนดวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(KM Role
Model)
M2. วางแผนการจัดการความรู้และการติดตาม ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
M3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
M4. เสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้
M5. พัฒนาขีดความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้
M6. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
M7. ประยุกต์ใช้สารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
M8. บูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน เพื่อการวิจัย พัฒนากระบวนงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม
และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
ยุทธศาสตร์(Strategy)
S1. สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
S2. ปรับกลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
S3. พัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดการความรู้
S4. พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
S5. บูรณาการการจัดการความรู้ให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน
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4. ประเด็นยุทธศาสตร์ ตัวชี้วัด แผนงาน โครงการ
เพื่อให้การดาเนินงานจัดการความรู้ในองค์กรของ NT เป็นไปตามวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ที่กาหนด
การกาหนดวัตถุประสงค์ ตัวชี้วัด แผนงานและโครงการเป็นอีกปัจจัยสาคัญหนึ่งทีจ่ ะส่งเสริมและสนับสนุน จึงกาหนดลง
ในรายละเอียดของแต่ละประเด็นยุทธศาสตร์ ดังนี้
M1. กาหนดวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(KM Role
Model)
S1. สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร
S1O1 เพื่อให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการนาการจัดการความรู้มาช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
หรือกลยุทธ์องค์กร
ตัวชี้วัด(KPI)
ค่าเป้าหมาย
64
65
66
67
68
1.1 มีวิสัยทัศน์ ทิศทางการดาเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึง
100%
เป้าหมายการดาเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการ
ความรู้ และมีการแต่งตั้งคณะทางาน
1.2 กิจกรรมผู้บริหารระดับสูง สื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
100% 100% 100% 100% 100%
ดาเนินงาน นโยบาย เป้าหมายของการจัดการความรู้
จานวน 2 ครั้ง/ปี
1.3 จานวนร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปมีส่วน
10% 20% 30% 40% 50%
ร่วมในการจัดการความรู้ของหน่วยงาน
ยุทธศาสตร์ 1 : แผนงานและโครงการการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม
1. การทบทวนวิสัยทัศน์ NT KM

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานการจัดการความรู้
และ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล(โครงสร้าง 1.5)

2. การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทาง คณะทางานการจัดการความรู้
การดาเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการ และ ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
ดาเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้ บุคคล(โครงสร้าง 1.5)
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64

65

66

67

68

3. การจัดตั้ง KM Micro team

คณะทางานการจัดการความรู้
ประจาสายงาน

คาอธิบายเพิ่มเติม
พันธกิจสาคัญในการเริ่มต้น NT KM 4.0 คือ การกาหนดวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้ และ
การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร (KM Role Model)(M1) ซึ่งได้กาหนดกลยุทธ์ สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการมีส่วนร่วม
ของผู้บริหาร(S1) มีวัตถุประสงค์ เพื่อให้ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการนาการจัดการความรู้มาช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์
เป้าหมาย หรือกลยุทธ์องค์กร(S1O1) โดยกาหนดตัวชี้วัดสาหรับประเด็นยุทธศาสตร์นี้ไว้ 3 เรื่อง และนาไปสู่การ
ดาเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ด้วยกิจกรรมสาคัญ 3 กิจกรรม ตามลาดับเป็นการต่อเนื่อง จากการที่ NT ได้แต่งตั้ง
คณะทางาน NT KM และ คณะทางาน NT KM ประจาสายงาน เมื่อ 24 ธ.ค. 2562 และกาหนดโครงสร้างการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้ของคณะทางาน NT KM ประจาสายงานเพื่อทบทวนและสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการ
ดาเนินงานและเป้าหมาย KM ที่ได้จากคณะทางาน NT KM ประจาสายงานไว้ในไตรมาสที่ 3 ปี 2563 เมื่อ ผู้บริหาร
ระดับสูงกาหนดวิสัยทัศน์ ทิศทางการดาเนินงาน หรือนโยบายรวมถึงเป้าหมายการดาเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการ
จัดการความรู้ทั้งระยะสั้นและระยะยาวที่ชัดเจนเป็นรูปธรรมและเสนอ คณะกรรมการ กสท พิจารณาให้ความเห็นชอบ
แล้ว จะต้องกาหนดกิจกรรมเพื่อผู้บริหารระดับสูงสื่อสาร วิสัยทัศน์ NT KM 4.0 ให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรได้รับรู้และ
เข้าใจ ให้เกิดการมีส่วนร่วมต่อไป รวมถึงการประชาสัมพันธ์ นโยบายและการดาเนินงานต่าง ๆ ไว้ในแผนปฏิบัติงาน
ประจาปี เพื่อดาเนินการเป็นประจาทุกปี
การสร้างการมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้เพื่อให้บรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมายของ NT ได้กาหนดตัวชี้วัดสาคัญที่
3 เป็นจานวนร้อยละของผู้บริหารตั้งแต่ผู้จัดการฝ่ายขึ้นไปในฐานะผู้บริหารหน่วยงานมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้
หน่วยงาน จึงได้กาหนดให้คณะทางานการจัดการความรู้ NT KM ซึ่งประกอบด้วยผู้บริหารระดับสูงมีกรรมการผู้จัดการ
ใหญ่เป็นประธานคณะทางาน รองกรรมการผู้จัดการใหญ่ทุกสายงานเป็นคณะทางานและจัดให้มีคณะทางานการจัดการ
ความรู้ประจาสายงาน มีรองกรรมการผู้จัดการใหญ่เป็นประธานคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน ซึ่งมี
ตัวแทนของสายงาน/หน่วยงานเป็นคณะทางานพร้อมความรับผิดชอบที่ชัดเจน
เพื่อขับเคลื่อนและสนับสนุนการ
ดาเนินงานการจัดการความรู้การทางานของสายงานข้ามสายงาน และการทางานร่วมกันทั่วทั้งองค์กร เป็นแบบอย่างที่ดี
ให้แก่บุคลากร เพื่อสร้างวัฒนธรรมการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง นอกจากนี้เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรทุกระดับได้มีส่วน
ร่วมในการดาเนินงาน ได้กาหนดให้แต่ละสายงานจัดตั้ง KM Micro Team เพื่อเป็นกลไกในการขับเคลื่อนให้เกิดการ
จัดการองค์ความรู้ต่าง ๆ ของสายงานตามที่คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน พิจารณากาหนดนโยบายการ
จัดการความรู้และแผนดาเนินงานการจัดการความรู้ประจาสายงาน ซึ่งสามารถจัดตั้ง KM Micro Team ขึ้นได้หลายชุด
ตามแผนงานในแต่ละปีให้เหมาะสมกับองค์ความรู้ที่สาคัญและจาเป็นของสายงานและข้ามสายงาน

หน ้า 9 / 43

M2. วางแผนการจัดการความรู้และการติดตาม ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
S2 ทบทวนกลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
S2O1 เพื่อนากลยุทธ์การจัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม
ตัวชี้วัด(KPI)
2.1. ร้อยละความสาเร็จของการดาเนินงานได้ตามแผนการจัดการ
ความรู้ของสายงาน
2.2. ร้อยละความสาเร็จของการติดตาม/ประเมินผลเพื่อทบทวนแผนฯ
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-

ค่าเป้าหมาย
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85%
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ยุทธศาสตร์ 2 : แผนงานและโครงการการจัดการความรู้
โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1.การจัดทา/ทบทวน/จัดสรรงบประมาณ
สาหรับแผนการจัดการความรู้ของสายงาน

คณะทางานการจัดการความรู้
ประจาสายงานและ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

2.การติดตาม/ประเมินผลแผนการจัดการ
ความรู้ของสายงาน

คณะทางานการจัดการความรู้
ประจาสายงานและ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)
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คาอธิบายเพิ่มเติม
เพื่อให้ผู้บริหารและบุคลากรมีส่วนร่วมในการจัดทากลยุทธ์ วางแผนงานการจัดการความรู้ที่สาคัญและจาเป็น
ของสายงาน/ข้ามสายงาน

และถ่ายทอดแผนงาน/แผนปฏิบัติงานไปให้ผู้เกี่ยวข้องได้ทั่วถึงสามารถดาเนินการได้บรรลุ

เป้าหมายจาเป็นต้องมีการวางแผนการจัดการความรู้ และการติดตาม ประเมินผลอย่างมีประสิทธิภาพ(M2) ซึ่งกาหนด
ประเด็นยุทธศาสตร์ให้มีการทบทวนกลยุทธ์เพื่อนาไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม(S2)
ดาเนินการและการติดตามประเมินผลแผนการจัดการความรู้ของสายงาน

และใช้ความสาเร็จของการ

และการให้ความสาคัญกับการจัดสรร

ทรัพยากรต่าง ๆ เพื่อสนับสนุนการดาเนินงานของสายงานเป็นตัวชี้วัด จึงได้กาหนดวงรอบกิจกรรมในการวางแผนและ
ทรัพยากรสนับสนุนในแต่ละปีสาหรับแผนองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่นวัตกรรม
แผนพัฒนาบุคลากรประจาปี

ซึ่งเป็นแผนปฏิบัติงานแผนหนึ่งใน

โดยเฉพาะอย่างยิ่งการวางแผนและการจัดสรรทรัพยากรให้กับคณะทางานการจัดการ

ความรู้ประจาสายงาน ซึ่งเป็นกลไกสาคัญในการขับเคลื่อนการจัดการความรู้ขององค์กรที่มี KM Micro Team สาหรับ
องค์ความรู้ต่างๆ พิจารณากาหนดแผนปฏิบัติงานประจาปีในแผนการจัดการความรู้ประจาสายงาน/ข้ามสายงานทีร่ ะบุ
เป้าหมายตัวชี้วัดและกิจกรรมรวมถึงทรัพยากรที่ต้องการและจาเป็นสาหรับจัดทาเป็นแผนองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่
นวัตกรรมในแผนพัฒนาบุคลากรประจาปีเพื่อให้ NT โดยคณะทางานจัดการความรู้ประจาสายงานและ พบ. ดาเนินงาน
ตามแผนฯ ซึ่งจะมีการติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลสาคัญในการวางแผนวงรอบต่อไปเป็นประจาทุกปี ให้สามารถ
ดาเนินงานได้บรรลุวัตถุประสงค์และกลยุทธ์ธุรกิจ NT
ทั้งนีฝ้ ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5) ดาเนินการสร้างความรู้ความเข้าใจในหลักการ เทคนิค และ
เครื่องมือการจัดการความรู้ต่าง ๆ รวมถึงข้อมูลสารสนเทศที่จาเป็นในการกาหนดกลยุทธ์และแผนงานการจัดการความรู้
ให้กับคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน และ KM Micro Team ซึ่งกาหนดจัดฝึกอบรมในช่วงไตรมาสที่ 3-4
ของแต่ละปีซึ่งยังเป็นการสนับสนุนพันธกิจ สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้าน
การจัดการความรู้(M3) เสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้(M4) และพัฒนาขีด
ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้(M5) เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการ
จัดการความรู้ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร(S3O1) และพัฒนาทีมงานจัดการความรู้ในระดับต่างๆ ในสายงานให้สามารถ
ขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการความรู้ที่สาคัญของสายงานและธุรกิจ(S3O2)
ประจาปีในแผนการจัดการความรู้ประจาสายงาน/ข้ามสายงาน
ต้องการและจาเป็น

แล้วได้ผลลัพธ์เป็นแผนปฏิบัติงาน

ระบุเป้าหมายตัวชี้วัดและกิจกรรมรวมถึงทรัพยากรที่

บรรจุเป็นแผนองค์กรแห่งการเรียนรู้มุ่งสู่นวัตกรรมในแผนพัฒนาบุคลากรประจาปี

ติดตามและประเมินผลเป็นข้อมูลสาคัญในการวางแผนวงรอบต่อไปเป็นประจาทุกปี
วัตถุประสงค์และกลยุทธ์ธุรกิจ NT
หน ้า 11 / 43

ซึ่งจะมีการ

ให้สามารถดาเนินงานได้บรรลุ

M3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
M4. เสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้
M5. พัฒนาขีดความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้
S3 พัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดการความรู้
S3O1 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
S3O2 เพื่อพัฒนาทีมงานจัดการความรู้ในระดับต่างๆ ในสายงานให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการ
จัดการความรู้ที่สาคัญของสายงานและธุรกิจ
ตัวชี้วัด(KPI)
64
3.1. ร้อยละของการรับรู้และเข้าใจประโยชน์ของการ
จัดทา KM ในองค์กร
3.2. จานวนองค์ความรู้ที่ได้แต่ละสายงาน
3.3. ร้อยละของจานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้งานต่อ
ยอดนวัตกรรม

ค่าเป้าหมาย
65
66

67

68
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ยุทธศาสตร์ 3 : แผนงานและโครงการการจัดการความรู้
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงาน
และผู้ดาเนินงาน/ทีมงานการจัดการความรู้

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล(โครงสร้าง 1.5)

2. โครงการการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม

คณะทางานการจัดการ
ความรู้ประจาสายงาน
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คาอธิบายเพิ่มเติม
การพัฒนาทีมงานจัดการความรู้ระดับต่างๆ ในสายงานให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการจัดการความรู้ที่
สาคัญของสายงานและธุรกิจ และสร้างความรู้ความเข้าใจในประโยชน์ของการจัดการความรู้ให้กับบุคลากรทั่วทั้งองค์กร
เป็นวัตถุประสงค์หลักของประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาบุคลากรในกระบวนการจัดการความรู้(S3) เพื่อบรรลุพันธกิจ
สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้(M3) การเสริมสร้าง
วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้(M4)
และการพัฒนาขีดความสามารถและความ
รับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้(M5) โดยกาหนดโครงการสาคัญ 2 โครงการคือ โครงการสร้างความรู้ความ
เข้าใจ ให้กับพนักงานและผู้ดาเนินงาน/ทีมงานการจัดการความรู้ และโครงการการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม
โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงานและผู้ดาเนินงาน/ทีมงานการจัดการความรู้ เป็นการเพิ่มพูน
ความรู้ความเข้าใจและทักษะเกี่ยวการจัดการความรู้และเทคนิคต่าง ๆ ที่จาเป็นสาหรับการทางานจัดการความรู้ภายใน
สายงาน/ข้ามสายงานให้กับคณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน และ KM Micro Team รวมถึงบุคลากรที่
เกี่ยวข้องกับองค์ความรู้ทสี่ าคัญและจาเป็น ซึ่งฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5) ดาเนินการเป็นประจาในไตร
มาสที่ 3-4 ของแต่ละปี เพื่อให้สามารถมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่ได้อย่างเหมาะสม ในการจัดทากลยุทธ์ วางแผน
งาน/แผนปฏิบัติงานที่สาคัญและจาเป็น และดาเนินงานตามแผนฯ ที่วางไว้ได้บรรลุเป้าหมาย ซึ่งตัวชี้วัดสาคัญคือ
เป้าหมายร้อยละของพนักงานทีร่ ับรู้และเข้าใจประโยชน์ของการจัดทา KM ในองค์กร ความรู้ที่เพิ่มขึ้นในองค์กรในแต่ละ
ปี
ซึ่งจะช่วยส่งผลให้เกิดแรงจูงใจในการเชื่อมโยงการจัดการความรู้กับการพัฒนาศักยภาพและการประเมินผล
ปฏิบัติงานของบุคลากร
ในการเสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้(M4)
และการพัฒนาขีด
ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้(M5) ที่กาหนดตัวชี้วัดเป็นจานวนองค์ความรู้ที่ได้ของ
แต่ละสายงานจากการดาเนินงานตามแผนงาน/แผนปฏิบัติงานประจาปีที่จะเริ่มดาเนินการตั้งแต่ปี
2564
ของ
คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน ผ่าน KM Micro Team ให้สามารถจัดการความรู้ได้อย่างน้อยปีละ 5 องค์
ความรู้/สายงาน ตั้งแต่ปี 2564 เป็นต้นไป ซึ่งจะช่วยสร้างสภาพแวดล้อมการทางานที่เอื้อต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และ
ความร่วมมือระหว่างพนักงานทั้งองค์กรมีพฤติกรรมที่พึงประสงค์ นาไปสู่วัฒนธรรมการเรียนรู้ต่อไป
ทั้งนี้ เพื่อเปิดโอกาสให้บุคลากรทุกระดับมีส่วนร่วมตามบทบาทหน้าที่อย่างทั่วถึงจากผลการดาเนินงานของ
คณะทางานจัดการความรู้ประจาสายงาน และของพนักงานระดับปัจเจกบุคคล จึงกาหนดให้มีโครงการจัดการความรู้สู่
นวัตกรรม โดย ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5) ร่วมกับคณะทางานจัดการความรู้ประจาสายงานพิจารณา
แนวทางดาเนินโครงการ และจุดมุ่งเน้นนวัตกรรมในแต่ละปี โดยรวบรวมองค์ความรู้ในสายงานและคัดเลือกองค์ความรู้
ที่มีศักยภาพสามารถพัฒนาเป็นผลิตภัณฑ์บริการ กระบวนการทางาน หรือสิ่งประดิษฐ์ใหม่ ๆ ที่สามารถสร้างมูลค่า
ให้แก่องค์กรได้มาพัฒนาต่อยอด ซึ่งเป้าหมายตัวชี้วัดในปีสุดท้ายของแผนแม่บทการจัดการความรู้ ฉบับนี้ต้องเพิ่มอย่าง
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น้อยร้อยละของจานวนองค์ความรู้ที่นาไปใช้งานต่อยอดนวัตกรรมของ NT ได้อย่างน้อย 20 % ขององค์ความรู้ที่ได้ในปี
2568
M6. พัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
M7. ประยุกต์ใช้สารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
S4 พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้เป็นมาตรฐาน
S4O1 เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงได้ มีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ เชื่อถือได้ หรือบรรลุพันธกิจ
M6
S402 เพื่อสร้าง Center of Excellence ขององค์กร หรือบรรลุพันธกิจ M7
ตัวชี้วัด(KPI)
4.1 พัฒนาระบบ/ประยุกต์ใช้เทคโนโลยีเพื่อส่งเสริม
Knowledge Sharing
4.2 จานวนแผนที่ความรู้ (Knowledge Map) ในระดับสายงาน

ค่าเป้าหมาย
65
66
67
-

64
100%

4.3 จานวนผู้ถ่ายทอดองค์ความรู้ในระดับบุคคล

2

3

4

5 คน

5 คน

5 คน

68
ทุกสาย
งาน
5 คน

ยุทธศาสตร์ 4 : แผนงานและโครงการการจัดการความรู้
โครงการ

ผู้รับผิดชอบ

1. โครงการจัดทา e-Portfolio (ระดับบุคคล/สาย
งาน) (e-Portfolio คือ kms)

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล(โครงสร้าง 1.5)

2. โครงการปรับปรุง Web Site NT KM

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากร
บุคคล(โครงสร้าง 1.5)

3. โครงการจัดทาแผนที่และจัดเก็บความรู้สาคัญ
(Knowledge Map)

คณะทางานการจัดการ
ความรู้ประจาสายงาน
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64

65

66

67

68

คาอธิบายเพิ่มเติม
แม้ว่าการดาเนินงาน KM ตั้งแต่เริ่มแรกเป็นต้นมานั้น จะจัดให้มีระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ และ Web Site
KM ให้เกิดการแสวงหา แบ่งปัน จัดเก็บความรู้ขององค์กร เพื่อถ่ายทอดให้กับพนักงาน แต่ยังไม่มีผลลัพธ์ที่แสดงได้
ชัดเจนในการดาเนินการอย่างทั่วถึงทุกหน่วยงาน/พื้นที่ที่เกี่ยวข้อง ดังนั้นพันธกิจที่สาคัญอีก 2 เรื่องคือ
การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ(M6) และ
การประยุกต์ใช้สารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย(M7) ซึ่งมีประเด็นยุทธศาสตร์การพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ให้เป็นมาตรฐาน เพื่อพัฒนาระบบให้สามารถเข้าถึงได้ มีข้อมูลที่ผ่านการตรวจสอบ เชื่อถือได้ และสร้าง Center
of Excellence ขององค์กร ดังนั้นแผนแม่บทการจัดการความรู้ KM 4.0 จึงกาหนดโครงการจัดทาแผนที่และจัดเก็บ
ความรู้สาคัญ (Knowledge Map) และโครงการปรับปรุง Web Site NT KM ขึ้น
โครงการจัดทาแผนที่และจัดเก็บความรู้สาคัญ (Knowledge Map) เป็นส่วนหนึ่งของการกาหนดความรู้ที่
สาคัญขององค์กรซึ่งเป็นขั้นตอนแรกของกระบวนการจัดการความรู้
ซึง่ จะเป็นการกาหนดความรู้ที่สาคัญต่อการ
ดาเนินงานและการบรรลุเป้าหมายขององค์กรทีต่ ั้งไว้ โดยบุคลากรของ NT สามารถสร้างและสรรหาทั้งความรู้ทั่วไป
หรือความรู้ชัดแจ้ง (Explicit Knowledge) ที่สามารถรวบรวม ถ่ายทอดได้ ด้วยวิธีต่างๆ อาทิ การจดบันทึก คู่มือต่างๆ
และความรู้เฉพาะตัวที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) จากประสบการณ์ พรสวรรค์หรือสัญชาตญาณของแต่ละ
บุคคลที่ไม่สามารถถ่ายทอดออกมาเป็นคาพูดหรือลายลักษณ์อักษรได้โดยง่าย เช่น ทักษะในการทางาน งานฝีมือ หรือ
การคิดเชิงวิเคราะห์ เป็นการจัดการความรู้ซ่อนเร้น และจัดการแหล่งความรู้ทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อรวบรวม
จัดเก็บ และรักษาความรู้ ปรับปรุงให้ทันสมัย สามารถต่อยอดความรู้ที่สาคัญได้อย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะอย่างยิ่ง เป็น
แหล่งข้อมูลช่วยการตัดสินไจในการวางแผนกลยุทธ์และการเรียนรู้ระดับองค์กร โครงการนี้มีคณะทางานจัดการความรู้
ประจาสายงานเป็นกลไกสาคัญในการดาเนินการกระบวนการจัดการความรู้ ตั้งแต่การกาหนดความรู้ที่สาคัญ การ
รวบรวม จัดเก็บ รักษา ทาให้ทันสมัย ซึ่งคณะทางานฯ และทีมงานที่เกี่ยวข้อง (KM Micro Team ชุดองค์ความรู้ต่าง ๆ)
จะได้รับการพัฒนาให้มีความรู้ ความสามารถอย่างต่อเนื่อง มีเครื่องมือช่วย เพื่อให้ทาหน้าที่ในการสนับสนุนการจัดการ
ความรู้ของสายงาน/องค์กรสาเร็จตามวัตถุประสงค์
ทั้งนี้เพื่อให้โครงการข้างต้นดาเนินการบน Platform ที่ให้พนักงานทั้งองค์กรมีส่วนร่วม และเข้าถึงความรู้ได้
ตามความต้องการ ทันการณ์ สามารถแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน และภายนอกองค์กรด้วยวิธีที่เหมาะสม ตลอดจนมีความ
เข้าใจที่ถูกต้องสามารถดาเนินการตามกระบวนการจัดการความรู้และนาไปปฏิบัติได้จริง จึงจาเป็นต้องใช้เทคโนโลยี
สนับสนุนกระบวนการจัดการความรู้ในทุก ๆ ขั้นตอนให้เหมาะสม
โครงการจัดทา e-Portfolio (ระดับบุคคล/สายงาน) (e-Portfolio เป็น Knowledge Management
System(kms)) ทีใ่ ช้เทคโนโลยีขับเคลื่อนส่งเสริม Knowledge Sharing โดยสร้าง WEB Application เป็นสื่อกลางใน
การรวบรวมและแบ่งปันความรู้ของพนักงาน มีการตรวจสอบกันเองในกลุ่มผู้ใช้และมีการรับรองโดยผู้รู้/ผู้เกี่ยวข้องแล้ว
จึงสรุปรวบรวมความรู้ที่เป็นมาตรฐาน
โดยจะนาความรู้ที่เป็นความรู้ที่มีการตรวจทานแล้วและได้รับการรับรองแล้ว
นาไปรวบรวมที่ Web Site NT KM ซึ่งเป็นที่เก็บ รวบรวมความรู้ มีเครื่องมือในการค้นหาทั้งความรู้ และผู้รู้สามารถ
ติดต่อและขอคาปรึกษาเพื่อนาองค์ความรู้ต่าง ๆ ไปปรับใช้ได้ต่อไป
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ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5) ได้พัฒนา Web Application พร้อมประชาสัมพันธ์ สื่อสาร
ให้บริการทั่วทั้งองค์กรเข้าใจและให้ความร่วมมือดาเนินการสามารถเริ่มใช้งานได้ตั้งแต่ต้นปี 2564 เป็นต้นไป โดยมี
ลักษณะเป็น NT KM Social มีการให้และเก็บคะแนนคล้ายเกมส์ออนไลน์ มี Ranking คะแนน มีการให้รางวัล คะแนน
ที่ได้มาจากการถ่ายทอด แบ่งปันความรู้และพัฒนาศักยภาพ (Knowledge Sharing) และการมีส่วนร่วม ความรู้ที่นามา
แชร์ก็จะมีระดับคะแนนที่ต่างกันตามแหล่งที่มาของความรู้เช่น งานวิจัย การเข้าร่วมอบรม/สัมมนา การพัฒนาตนเอง
ด้วยเครื่องมือต่างๆ ประสบการณ์ การเป็นวิทยากร เป็นต้น ขั้นตอนหรือวิธีการของระบบเริ่มตั้งแต่การสมัครเข้าใช้งาน
ระบบเป็นการสร้างตัวตนในสังคมการเรียนรู้ ความรู้ แสดงความคิดเห็น บันทึกความรู้ที่มีในระบบไว้เพื่อเรียนรู้ด้วย
ตนเองหรือต่อยอด สร้างกลุ่ม(รวมกลุ่มผู้สนใจในเรื่องเดียวกัน) และเมื่อผู้บริหาร พนักงานมีส่วนร่วมในการนาเข้าและ
สารององค์ความรู้ตา่ งๆ ใน NT แล้ว การค้นตามความรู้ประเภทต่าง ๆ ตามหมวดหมู่หรือการค้นหาคนเก่ง ผู้เชี่ยวชาญ
ในองค์ความรู้ใดๆ เพื่อนาความรู้ไปใช้หรือต่อยอดก็จะเกิดขึ้นได้อย่างเป็นรูปธรรม เช่นเดียวกันรูปแบบของ NT Forum
คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานสามารถสร้าง Portfolio ของสายงานเพื่อเป็นแหล่งข้อมูลความรู้ที่สาคัญ
ในการดาเนินงานการจัดการความรู้ของสายงานเพื่อดาเนินกิจกรรมต่าง ๆ ตามแผนแม่บทนี้หรือจะกาหนดเพิ่มขึ้นตาม
แผนงานการจัดการความรู้ประจาปีของสายงานต่อไป ทั้งสองโครงการนี้จะเป็นการวางพื้นฐานสาคัญของกระบวนการ
จัดการความรู้ขององค์กรในช่วงระยะเวลาของแผนแม่บทการจัดการความรู้ KM 4.0 2564-2568 ซึ่งจะช่วยให้สามารถ
ดาเนินการต่อเนื่องในส่วนของการใช้สารสนเทศเพื่อให้เกิดการกาหนดแลกเปลี่ยนความรู้จากหน่วยงานภายนอก ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียให้สามารถแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี หรือที่เทียบเคียงกันต่อไปได้
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M8. บูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน เพื่อการวิจัย พัฒนากระบวนงาน สร้างสรรค์
นวัตกรรม และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
S5 บูรณาการการจัดการความรู้ให้เข้ากับกระบวนการปฏิบัติงาน
S5O1 เพื่อนาการจัดการความรู้มาใช้ในการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร
S5O2 เพื่อนาการจัดการความรู้มาปรับปรุงและพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนให้
เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึง
S5O3 เพื่อนาการจัดการความรู้มาบริหารความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหลักและงานสนับสนุน
S5O4 เพื่อนาความรู้ไปสร้างนวัตกรรมและสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง
ตัวชี้วัด(KPI)
5.1. ร้อยละของพนักงานที่เข้าระบบ KMS
5.2. จานวนนวัตกรรม/การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางาน
ที่เกิดจากการจัดการความรู้
5.3. รายได้เพิ่มขึ้น/ค่าใช้จ่ายลดลง/ประสิทธิภาพ/ประสิทธิผล
จากนวัตกรรม/การพัฒนา/ปรับปรุงกระบวนการทางานที่เกิด
จากการจัดการความรู้

64
5%

ค่าเป้าหมาย
65
66
67
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1
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68
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3

5%

10%

ยุทธศาสตร์ 5 : แผนงานและโครงการการจัดการความรู้
โครงการ
1. จัดทาคู่มือ/เทคนิคการทางานประจาตัว เพื่อ
ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ ใน e-Portfolio

ผู้รับผิดชอบ
คณะทางานการจัดการ
ความรู้ประจาสายงานและ
ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
(โครงสร้าง 1.5)

2. โครงการประกวดองค์ความรู้ (ระดับบุคคล/สาย คณะทางานการจัดการความรู้
งาน)
ประจาสายงาน และ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)
3. โครงการส่งเสริมการนากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน

คณะทางานการจัดการความรู้
ประจาสายงาน และ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)
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คาอธิบายเพิ่มเติม
การบูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน เพื่อการวิจัย พัฒนากระบวนงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม และ
สร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน(M8) เป็นพันธกิจที่สาคัญมากทีจ่ ะทาให้ NT มั่นคงและ
ยั่งยืนตลอดไป
การจะบรรลุเป้าหมายของพันธกิจนี้จึงได้กาหนดให้มีการบูรณาการการจัดการความรู้ให้เข้ากับ
กระบวนการปฏิบัติงาน(S5) เป็นประเด็นยุทธศาสตร์ที่จะดาเนินการโดยมีวัตถุประสงค์ เพื่อนาการจัดการความรู้มาใช้
ในการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร(S5O1) เพื่อนาการจัดการความรู้มาปรับปรุงและพัฒนา
กระบวนการปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและทั่วถึง(S5O2) เพื่อนาการจัดการความรู้มาบริหาร
ความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานหลักและงานสนับสนุน(S5O3) และ เพื่อนาความรู้ไปสร้างนวัตกรรมและสามารถ
สร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กรได้อย่างต่อเนื่อง(S5O4) ดังนั้นจึงกาหนดให้คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน
ร่วมกับ พบ. มีโครงการ/กิจกรรมต่างๆ ต่อไปนี้ เพื่อให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ดังกล่าวจึงกาหนดให้มีกิจกรรมต่าง ๆ ดังนี้
เนื่องจากการมีส่วนร่วมของพนักงานใน Platform e-Portfolio เป็นไปได้หลายรูปแบบในการนาเสนอความรู้ที่
เป็น Explicit และ Tacit Knowledge จากผลงานการวิจัย การเขียนบทความ การเสนอผลการปฏิบัติที่โดดเด่น ฯลฯ
ดังนั้นตัวชี้วัดสาคัญในช่วงเวลาดาเนินการตามแผนแม่บทฯนี้ เป็นร้อยละของพนักงานที่เข้าร่วม e-Portfolio ในบทบาท
ของผู้แชร์ และผู้ใช้ ซึ่งแนวทางที่จะทาให้พนักงานทั่วทั้งองค์กรมีส่วนร่วมคือกิจกรรมการจัดทาคู่มือ/เทคนิคการทางาน
ประจาตัว เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ ใน e-Portfolio พนักงานจะจัดทาขั้นตอนการทางานพร้อมรายละเอียดการ
ทางานของตนเองหรือแบ่งปันความรู้ผ่าน e-Portfolio ซึ่งพนักงานอื่นอาจจะเข้าไปร่วมแลกเปลี่ยนรู้ได้ ผลของการ
ดาเนินการดังกล่าวจะเป็นพื้นฐานสาคัญในการนาการจัดการความรู้มาใช้ในการพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นระบบรวมถึงผู้บริหารและพนักงานสามารถจัดการความรู้เพื่อบริหารความเสี่ยงในกระบวนการ
ปฏิบัติงานประจาวันไม่ว่าจะเป็นกระบวนการหลัก กระบวนการสนับสนุนซึ่งคณะทางาน KM แต่ละสายงานและ ฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5) ร่วมกันกาหนดเกณฑ์เหล่านี้ในการคัดเลือกเพื่อเป็นการกระตุ้นให้เกิดการ
ร่วมมือกาหนดกระบวนการทางานให้มีความชัดเจน ลดความซับซ้อน ลดเวลาการดาเนินงาน ท้ายที่สุดก็จะเกิดเป็น
มาตรฐานการดาเนินงานที่ดี และองค์ความรู้ที่สาคัญต่อองค์กรได้ถูกเก็บรวบรวม มีการสอบทานและแบ่งปันความรู้แก่
ผู้เกี่ยวข้องลดความเสี่ยงต่อการที่พนักงานลาออก เกษียณ เสียชีวิต แล้วทาให้ความรู้สูญหายไม่สามารถดาเนินงานหรือ
ใช้เวลานานในการศึกษาดาเนินการดังกล่าวที่ดีที่สุดส่งเข้าร่วม
สาหรับโครงการประกวดองค์ความรู้ (ระดับบุคคล/สายงาน) เป็นการดาเนินงานต่อเนื่องจากการจัดทาคู่มือ/
เทคนิคการทางานประจาตัวคือองค์ความรู้สาคัญของสายงาน เพื่อถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ ใน e-Portfolio ให้เกิดการ
พัฒนาและปรับปรุงกระบวนการปฏิบัติงานสาคัญ ด้วยข้อมูลป้อนกลับจากแหล่งข้อมูลต่าง ๆ ทั้งที่เป็นความรู้ภายใน
และภายนอกองค์กร
โครงการสาคัญที่เป็นผลลัพธ์จากการดาเนินงานการจัดการความรู้ขององค์กรสามารถต่อยอดไปสู่การสร้าง
นวัตกรรมองค์กรได้อีกทางหนึ่งคือโครงการส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการทางานที่
ต้องการให้เห็นผลจากรายได้ที่เพิ่มขึ้น ค่าใช้จ่ายลดลง รวมถึงประสิทธิภาพ ประสิทธิผลในการบริหารงาน การ
ปฏิบัติงานในด้านต่าง ๆ โดยโครงการนี้จะเป็นโครงการควบคู่อย่างต่อเนื่องกับโครงการประกวดองค์ความรู้เพื่อเน้นการ
ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ให้เกิดนวัตกรรมองค์กรที่สร้างมูลค่าเพิ่มให้องค์กรด้วย
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5. งบประมาณ ร้อยละ 5 ของงบประมาณพัฒนาทรัพยากรบุคคล (ประมาณปีละ 2,000,000 บาท)
6. ผลที่คาดว่าจะได้รับทั้งในเชิงคุณภาพและเชิงปริมาณ
6.1. ผลการปรับปรุงกระบวนการและการพัฒนาที่เกิดจากการจัดการความรู้
6.2. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมซึ่งอาจเกิดจากการใช้เครื่องมือการจัดการความรู้โดยตรง การใช้เครื่องมือปรับปรุง
องค์กรอื่น ๆ หรือมาจากระบบ/กระบวนการที่ใช้ความรู้เป็นฐาน เช่น การวิจัยและพัฒนา
6.3. ผลลัพธ์ด้านนวัตกรรมองค์กรที่ได้คิดค้น ได้ใช้เครื่องมือการจัดการความรู้ และสามารถสร้างมูลค่าเพิ่มให้
องค์กรได้อย่างมีนัยสาคัญ
7. ปัจจัยแห่งความสาเร็จ
ผู้บริหาร
- ผู้บริหารให้ความร่วมมือ กากับ ดูแล และเข้าร่วมกิจกรรม
- ผู้บริหารเป็นแบบอย่างที่ดี ให้การสนับสนุน ยกย่อง เชิดชูพนักงานที่เป็นนักการจัดการความรู้/
ทีมการจัดการความรู้ที่เป็นแบบอย่างที่ดี
- ประกาศนโยบายที่ชัดเจนและมีการประชาสัมพันธ์ ส่งเสริมบรรยากาศการจัดการความรู้ของ กสท
อย่างต่อเนื่อง
พนักงาน
- พนักงานตะหนักถึงความสาคัญในการจัดการความรู้ของตน
- ได้รับความร่วมมือจากพนักงานร่วมดาเนินงานตามแผนงาน
ระบบที่รองรับ
- มีระบบ KM เทคโนโลยีที่สนับสนุนการจัดการความรู้ในองค์กร
- มีระบบวัด/ติดตามผลการใช้ความรู้และประโยชน์จากความรู้ในองค์กร
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ภาคผนวก
ก) แผนที่กลยุทธ์ (CAT KM Strategy Map 2563-2567)และโครงสร้างคณะทางาน
ข) ผลงานการระดมความคิดของผู้เข้าสัมมนา
ค) หลักการ มุมมอง และองค์ความรู้ การจัดการความรู้
ง) CAT KM JOURNEY
จ) ตารางสรุปแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้
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ภาคผนวก ก
KM Strategy Map 2563-2567
วิสัยทัศน์องค์กร : ผู้นาในการขับเคลื่อนและยกระดับการสื่อสาร และดิจิทัลให้กับประเทศ
วิสัยทัศน์ KM : เป็นคลังความรู้ด้านโทรคมนาคมและดิจิทัลที่ครบวงจร และพัฒนาคน ต่อยอดความคิด สร้างสรรค์นวัตกรรม เพื่อเพิ่มคุณค่าให้องค์กรอย่างต่อเนื่อง
พันธกิจ :
M1. กาหนดวิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้ และการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร(KM Role Model)
M2. วางแผนการจัดการความรู้และการติดตาม ประเมินผล อย่างมีประสิทธิภาพ
M3. สร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจด้านการจัดการความรู้
M4. เสริมสร้างวัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทางานที่สนับสนุนการเรียนรู้
M5. พัฒนาขีดความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้
M6. พัฒนากระบวนการจัดการความรูท้ ี่เป็นระบบและการนาเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้อย่างมีประสิทธิภาพ
M7. ประยุกต์ใช้สารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย
M8. บูรณาการการปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน เพื่อการวิจยั พัฒนากระบวนงาน สร้างสรรค์นวัตกรรม และสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 1
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 2
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 3
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 4
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ 5
สร้างความเปลี่ยนแปลงโดยการมี ทบทวนกลยุทธ์การจัดการความรู้ พัฒนาบุคลากรใน
พัฒนาระบบการจัดการความรู้ให้ บูรณาการการจัดการความรู้ให้เข้า
ส่วนร่วมของผู้บริหาร
ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม กระบวนการจัดการความรู้
เป็นมาตรฐาน
กับกระบวนการปฏิบัติงาน

KM Results
Dimension

KM Processes
Dimension

SO10 มีการนาความรู้ไปสร้างนวัตกรรม
และสามารถสร้างรายได้เพิ่มให้กับองค์กรได้
อย่างต่อเนื่อง
SO9 มีการนาการจัดการความรู้มาบริหารความเสี่ยง
ในกระบวนการปฏิบัติงานหลักและงานสนับสนุน
SO7 มีการนาการจัดการความรู้มาใช้ใน
การปฏิบัติงานหลักและสนับสนุนได้
อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร

SO8 มีการนาการจัดการความรู้มาปรับปรุง
และพัฒนากระบวนการปฏิบัติงานหลักและ
สนับสนุนให้เกิดประสิทธิภาพและทัว่ ถึง
SO6 มีการสร้าง Center of
Excellence ขององค์กร

KM Leadership/People

Dimension

SO2 มีการนากลยุทธ์การ
จัดการความรู้ไปสู่การปฏิบัติ
อย่างเป็นรูปธรรม

SO5 มีการพัฒนาระบบให้
สามารถเข้าถึงได้ มีข้อมูลที่ผ่าน
การตรวจสอบ เชื่อถือได้
SO4 มีการพัฒนาทีมงานจัดการความรู้ในระดับต่างๆ
ในสายงานให้สามารถขับเคลื่อนการดาเนินการ
จัดการความรู้ที่สาคัญของสายงานและธุรกิจ

SO1 ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการนาการจัดการ
ความรู้มาช่วยให้องค์กรบรรลุวิสัยทัศน์ เป้าหมาย
หรือกลยุทธ์องค์กร
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SO3 มีการสร้างความรู้ความเข้าใจใน
ประโยชน์ของการจัดการความรู้ให้กบั
บุคลากรทั่วทั้งองค์กร

ภาคผนวก ข
ผลงานการระดมความคิดของคณะทางานการจัดการความรู้
ประจาสายงาน
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ภาคผนวก ค
หลักการ มุมมอง และองค์ความรู้ การจัดการความรู้
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ตารางสรุปแผนงาน/โครงการการจัดการความรู้
ลาดับที่

โครงการ/กิจกรรม

ผู้รับผิดชอบ

1

โครงการจัดทา e-Portfolio (ระดับบุคคล/สาย
งาน) (e-Portfolio คือ kms)

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

2

การทบทวนวิสัยทัศน์ NT KM

คณะทางานการจัดการความรู้ และ ฝ่ายพัฒนา
ทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

3

โครงการปรับปรุง Web Site NT KM

ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

4

การสื่อสาร ประชาสัมพันธ์ วิสัยทัศน์ ทิศทาง การ คณะทางานการจัดการความรู้ และ ฝ่ายพัฒนา
ดาเนินงาน หรือนโยบาย รวมถึงเป้าหมายการ
ทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)
ดาเนินงานขององค์กรเกี่ยวกับการจัดการความรู้

5

จัดทาคู่มือ/เทคนิคการทางานประจาตัว เพื่อ
ถ่ายทอดแบ่งปันความรู้ ใน e-Portfolio

คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานและฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

6

การจัดตั้ง KM Micro team

คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน

7

การจัดทา/ทบทวน/จัดสรรงบประมาณสาหรับ
แผนการจัดการความรู้ของสายงาน

คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานและ ฝ่าย
พัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

8

โครงการสร้างความรู้ความเข้าใจ ให้กับพนักงาน ฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)
และผู้ดาเนินงาน/ทีมงานการจัดการความรู้

9

โครงการการจัดการความรู้สู่นวัตกรรม

คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน

10

โครงการจัดทาแผนที่และจัดเก็บความรู้สาคัญ

คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน
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68

(Knowledge Map)
11

โครงการส่งเสริมการนากระบวนการจัดการความรู้ คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน และ ฝ่าย
ไปประยุกต์ใช้ในการทางาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

12

โครงการประกวดองค์ความรู้ (ระดับบุคคล/สาย คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงาน และ ฝ่าย
งาน)
พัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)

13

การติดตาม/ประเมินผลแผนการจัดการความรู้ของ คณะทางานการจัดการความรู้ประจาสายงานและ ฝ่าย
สายงาน
พัฒนาทรัพยากรบุคคล(โครงสร้าง 1.5)
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