
กิจกรรม (ย่อย) การจัดการความรู้และนวัตกรรม (30%)

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. การส่ือสาร ฝึกอบรม ถ่ายโอนวิธีการในการใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้แก่พนักงาน ผ่าน
กิจกรรมท่ีวางแผน

คร้ัง 10

   1.1 การตรวจติดตามภายในเพ่ือประเมินการน า
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้

คร้ัง 4

2. การตรวจติดตามภายในเพ่ือประเมินการน า
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้

คร้ัง 4

3. การก าหนด ให้แต่ละส านักสร้าง Innovation ใน 
KPIs ของทุกสส านัก (นวัตกรรมท่ีน าสู่ตลาด และ
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด)**

คร้ัง 4

   3.1 การส่ือสารกิจกรรม การด าเนินการของ
กระบวนการต่างๆ อย่างท่ัวท้ังองค์กร**

คร้ัง 7

4. การส่ือสารกิจกรรม การด าเนินการของ
กระบวนการต่างๆ อย่างท่ัวท้ังองค์กร**

คร้ัง 7

   4.1 การใช้ดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and 
Innovation Management Measurement Matric)
 ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงานอย่างเป็น
ทางการ**

คร้ัง 4

1 การจัด Community of Practice ท่ีเน้นเร่ืองการ
จัดการความรู้ และนวัตกรรม**

คร้ัง 12

แผนการปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ประจ าปี 2565 (ตุลาคม 2564 - กันยายน 2565)

กิจกรรม
ปีงบประมาณ 2565

หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัด

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม

น้ าหนัก

ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความรู้ความสามารถด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
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ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย.
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ปีงบประมาณ 2565
หน่วยนับ เป้าหมาย ตัวช้ีวัดน้ าหนัก

2.การฝึกอบรมคณะท างานให้มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง KM Role**

คร้ัง 1

3. การจัด KM Round Table Session โดยเช่ือมโยง
กับ กิจกรรมของ CoP เพ่ือรับฟัง ข้อเสนอจาก
พนักงาน เก่ียวกับความรู้ท่ีต้องได้รับการปรับปรุงของ
องค์กร**

คร้ัง 4

4.การด าเนินการจัดท า และจัดต้ัง Community of 
Practices (CoP) โดยใช้ท้ังกระบวนการ Task Base /
 Issues Base (การวิเคราะห์ Critical Issues ท่ี
เช่ือมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์องค์กร )**

คร้ัง 4

5. การออกแบบกระบวนการแลกเปล่ียนความรู้ 
ภายใต้ SECI Approach**

คร้ัง 4

6. การวางแผนการท า Knowledge Transferring 
Session ในการท างานท้ังในรูปแบบ ประจ าวัน ราย
สัปดาห์ รายเดือน (Daily Operation) **

คร้ัง 4

    1. การจัดกิจกรรมตามแผนท่ีก าหนดในแผน** คร้ัง 12

2. การตรวจสอบ ทวนสอบ ระบุ Knowledge 
Needs / Knowledge Inventory / Knowledge 
Flow / Knowledge Mapping/ Knowledge 
Process Implement / Knowledge Business 
Alignment**

คร้ัง 4

3. การรวบรวมผลการสอบทาน ประเมินส่ิงท่ีพบ 
(Audit Finding) / วิเคราะห์ผลการสอบทาน และ ส่ิง
ท่ีพบ (Analysis Result And Audit Finding)**

คร้ัง 4

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม ผลักดันการปฎิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
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4 .การจัดท ารายงาน Knowledge Management/ 
Knowledge Audits/น าเสนอแผลการสอบทาน และ
ค าแนะน าในการจัดการความรู้ ต่อผู้บริหาร**

คร้ัง 2

5.การจัด Innovation Award โดยเน้นความ
เช่ือมโยงกับ กระบวนการหลัก และเป้าหมายของ
องค์กร 2564 – 2565  **

คร้ัง 12

6.การด าเนินการโค้ช ทีมท่ีเข้าร่วม ประกวด และ
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเร่ือง Design Thinking 
เพ่ือสร้างนวัตกรรม และตัวแบบนวัตกรรม **

คร้ัง 10

7. การด าเนินการจัด Big Presentation Day เพ่ือ
น าเสนอนวัตกรรม (คล้ายกับ Demo Day)**

คร้ัง 1

8. การจัดการประชาสัมพันธ์ทีมท่ีได้รับรางวัล (มอบ
รางวัลในงานเล้ียงประจ าปี)**

คร้ัง 2
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