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บทที่ 1 

บทนำ 

หลักการ และเหตุผล   

องค์การสวนพฤกษศาสตร์ จัดต้ังข้ึนในปี พุทธศักราช 2535 ปัจจุบันอยู่ในรูปแบบของหน่วยงาน
รัฐวิสาหกิจสังกัดกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิง่แวดลอ้ม โดยมีหน้าทีห่ลักในการบรหิารจัดการด้านสวน
พฤกษศาสตร์ (Botanical Garden) ใหเ้ป็นสถาบันทางวิชาการด้านพืชที่รวบรวมพันธ์ุพืชอย่างเป็นระบบ   
 
วัตถุประสงค์การจัดตั้ง  

องค์การสวนพฤกษศาสตรเ์มื่อวันที่ 7 เมษายน 2535 มีวัตถุประสงค์ ดังต่อไปนี ้
1. รวบรวมพันธ์ุไม้ต่างๆ เพื่อจัดปลูกเป็นหมวดหมู่  
2. ทำหน้าทีเ่ป็นศูนย์รวบรวมตัวอย่างพันธ์ุไม้แห้ง ข้อมลู เอกสาร สิ่งพมิพ์เผยแพร่ และแลกเปลี่ยน

ความรู้ทางวิชาการพฤกษศาสตร์กบัองค์กรอื่นทัง้ภายใน และภายนอกราชอาณาจักร  
3. ขยายพันธ์ุ และอนุรักษ์พันธ์ุไม้ของประเทศไทย  
4. ศึกษา ค้นคว้า ฝึกอบรม และวิจัยด้านพฤกษศาสตร์ และผลติภัณฑ์ที่ผลิตข้ึนจากพืชรวมทัง้

ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในกจิการดงักล่าวของส่วนราชการ รัฐวิสาหกิจ และเอกชน  
5. เป็นสถานศึกษาพรรณไม้ในสภาพธรรมชาติ ตลอดจนเป็นสถานที่สำหรับการสันทนาการ พักผ่อน

หย่อนใจ และให้ความรู้โดยเฉพาะทางด้านพฤกษศาสตร์  
6. ปลูกฝัง และกล่อมเกลาจิตใจ รวมทั้งให้ความรู้แก่เยาวชน ให้ตระหนักถึงคุณค่าของ

ทรัพยากรธรรมชาติ  
7. นำเข้ามาใน และสง่ออกไปนอกราชอาณาจักรเพื่อจำหน่ายซึง่ของทีเ่กี่ยวกับกิจการพฤกษศาสตร์  
8. ประกอบกจิการพฤกษศาสตร์ รวมทัง้กิจการอื่นที่เกี่ยวข้อง หรือต่อเนื่อง หรือใกลเ้คียงกบักิจการ

พฤกษศาสตร ์  
 

เพื่อใหบ้รรลุตามวัตถุประสงค์การจัดต้ัง องค์การสวนพฤกษศาสตร์ได้กำหนด วิสัยทัศน์ (Vision) ไว้คือ 
  

“เป็นแหลง่อนุรกัษ์นอกถ่ินกำเนิด เพื่อการเรียนรู้ และความมั่นคง 
ยั่งยืนด้านทรัพยากรพันธ์ุพืช และสิ่งแวดล้อมของประเทศ” 
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รวมถึง องค์กรสวนพฤกษศาสตร์ได้วางกรอบแนวทางเพื่อผลักดันให้วิสัยทัศน์บรรลุผลสำเร็จผ่านพันธ
กิจ (Mission) ใน 3 ส่วนด้วยกัน ได้แก่  

1. เป็นแหล่งอนุรักษ์พันธ์ุนอกถิ่นกำเนิดอันดับหนึง่ของประเทศภายในปี 2565 
2. เป็นแหล่งนวัตกรรมการเรียนรู้ด้านพฤกษศาสตร์โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยอันดับหนึ่งของ

ประเทศ  
3. ประยุกต์ใช้องค์ความรู้ในการบรหิารจัดการ และสร้างมูลค่าเพิ่มจากการประกอบกจิการเพือ่การใช้

ประโยชน์อย่างยั่งยืน    

จากวัตถุประสงค์การจัดต้ัง วิสัยทัศน์ พันธกิจ ดังกล่าว ส่งผลต่อลกัษณะองค์กร ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร์ใหเ้ป็นองค์กรที่อยูบ่นฐานความรู้ (Knowledge Based Organization) ที่มผีู้ชำนาญการหรอื
ผู้เช่ียวชาญเฉพาะด้าน โดยเฉพาะด้านพฤกษศาสตร์ (Botanic Subject Matter Expert)    

วัตถุประสงค์ของรายงาน  

1. รายงานฉบบันี้จัดทำเพื่อออกแบบ และพฒันาแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่
สอดคล้องกบัวัตุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ทั้ง (Strategic Objective : SO) 

1. รายงานฉบบันี้ จัดทำเพื่อเป็นแผนปฏิบัติการในการดำเนินการ และพฒันาระบบการจัดการความรู้

และนวัตกรรม   

2. เพื่อผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และนวัตกรรม เป็นไปตามหลักเกณฑ์ในการ

ประเมินผลกรอบการประเมินผลการดำเนินงานรัฐวิสาหกิจตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ 

(State Enterprise Assessment Model : SE-AM) 

ขอบเขตของรายงาน  

รายงานฉบบันี้ มีขอบเขตที่มุ่งเน้นการจัดทำแผนยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้ และนวัตกรรมที่
ตอบสนองการดำเนินการของกระบวนการหลัก หรือ Core Business Process Knowledge (CBPK) เพือ่ให้
ระบบการจัดการความรู้มีความเช่ือมโยงโดยตรงต่อการพฒันาขีดความสามารถหลักขององค์กรสวน
พฤกษศาสตร์ โดยเน้น กระบวนการ และความรู้ จาก 3 สำนัก ได้แก่ 

1. สำนักวิจัย และอนุรักษ์ 
2. สำนักพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์
3. สำนักสง่เสรมิ และกจิการสวนพฤกษศาสตร์  

โดยข้อมูลมาจาก การสัมภาษณ์ (Interview) ผูบ้รหิาร ตัวแทนจากทัง้ 3 สำนัก และการวิเคราะห์ด้วย
เอกสาร SIPOC ที่มการพัฒนาข้ึนขององค์การสวนพฤกษศาสตร ์
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บทที่ 2 

หลักการ และตัวแบบ 

หลักการจัดการความรู ้

 
 

 
 
 

 

 

 

 

ภาพที่ 1 หลักการการจัดการความรู ้
บริษัท เค.เอ็ม. คอนซลัติ้งคอเปอรเ์รช่ัน จำกัด ใช้ในการดำเนินการ 

จากภาพที่ 1 เป็นการอธิบายถึงหลกัการในการดำเนินการของการจัดการความรู้ โดยการจัดการความรู้ 
เพื่อใหส้อดคลอ้งกบัยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สิ่งที่ต้องพิจารณา และดำเนินการประกอบด้วย 

1. ตัวแบบความรู้ระดบัองค์กร (Organizational Knowledge Model : OKM) ซึง่เป็นผลรวมของ
ความรู้ในองค์กรที่มีความสมัพันธ์โดยตรงต่อองค์กร หรือการดำเนินกจิการขององค์กร และสะท้อน
อยู่ในรูปแบบต่างๆ อาทิ ทรัพยส์ินทางปญัญา ปรัชญาองค์กร โดยปกตติัวแบบความรู้ระดบัองค์กร
จะสมัพันธ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์การจัดต้ังองค์กร เพื่ออธิบายว่า องค์กรที่จัดต้ังด้วยวัตถุประสงค์
ดังกล่าวจะต้องใช้ความรู ้

2. ตัวแบบความรู้ระดบังาน (Task Knowledge Model : TKM) เป็นความรู้ระดบักระบวนการหรือ
งาน (Work Process) ที่อธิบายว่า กระบวนการทำงานในแต่ละงานนั้นต้องใช้ความรู้อะไรบ้างเพื่อ
ผลักดันให้กระบวนการทำงานนั้นประสบความสำเร็จ  
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3. ตัวแบบความรู้ระดบับุคคล (Agent Knowledge Model : AKM) เป็นความรู้ระดับบุคคลซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งในงานที่บุคลากรแตล่ะหน้าที่ต้องรับผิดชอบ สะท้อนอยู่ในรูปแบบของขีดความสามารถ
เฉพาะตำแหน่งงาน (Functional Competency)  

เมื่อเราพจิารณาตัวแบบองค์กรระดบัต่างๆ แล้ว จำเป็นอย่างยิ่งทีจ่ะต้องนำมาจัดทำ แผนภูมิความรู้ 
(Knowledge Mapping) เพือ่ให้เห็นการเคลื่อนไหว หรอืการไหลของความรู้ในองค์กร (Knowledge Flow) 
ตลอดทั้งเป็นรากฐานสำคัญในการทำความเข้าใจความรู้ และการจัดกิจกรรมความรู้ (Knowledge 
Management Activities) ในรูปแบบต่างๆ ทั้งการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices) เป็นต้น 

หลักการดงักล่าว จากภาพที่ 1 ได้อธิบายถึงกระบวนการสำคัญที่ต้องได้รบัการออกแบบ เพือ่เพิม่
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้อันได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการประเมินความรู้ 
กระบวนการจัดเกบ็ความรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ซึง่ทัง้หมดจะต้องได้รับการ
กำหนดตัวช้ีวัดที่เช่ือมโยงสัมพันธ์กบัแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะกอ่ใหเ้กิดประสิทธิภาพ และมผีลกระทบได้
นั้น ต้องมีอีก 3 องค์ประกอบสำคัญ คือ  

1. การสร้างมาตรฐานการปฏิบัตงิาน การจัดการความรู้  
2. การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ ให้เช่ือมโยงกบัวัฒนธรรมองค์กร 
3. การตรวจติดตามการจัดการความรู้ (Knowledge Management Audit : KM Audit)    
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หลักการจัดการนวัตกรรม 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 2 หลักการการจัดการนวัตกรรม 

บริษัท เค.เอ็ม. คอนซลัติ้งคอเปอรเ์รช่ัน จำกัด ใช้ในการดำเนินการ 

การจัดการความรู้ (Knowledge Management) ถือเป็นรากฐานที่สำคัญของการสร้างนวัตกรรม 

(Innovation) สำหรับองค์กร และนวัตกรรมดงักล่าวจะต้องสอดคล้องกบัตัวแบบทางธุรกจิ (Business Model) 

เพื่อใหม้ั่นใจได้ว่า นวัตกรรมที่ได้รับการออกแบบ หรือผลิตออกมานั้น จะเป็นส่วนสำคัญในการเพิม่มลูค่าทาง

การตลาด หรือคุณค่าทางเศรษฐกจิใหเ้กิดข้ึนกับองค์กรได้ และการที่จะทำใหก้ารจัดการความรู้ซึ่งเป็นรากฐาน 

และนวัตกรรมซึง่เป็นเป้าหมายประสบความสำเรจ็นั้น องค์กรต้องคำนึงถึงตัวขับเคลื่อน 4 กลุม่หลัก ได้แก ่

1. กระบวนการจัดการข้อมลูและการวิเคราะห์ 

2. ระบบเทคโนโลยีในการทำงาน 

3. กระบวนการและตัวแบบการปฏิบัติ  

4. ทรัพยากรบุคคล  

ทั้ง 4 กลุ่มหลัก มีความสำคัญในการผลักด้น บนกระบวนการสร้างนวัตกรรม ( Innovation Process) 

ให้บรรลุผสำเร็จตามตัวแบบธุรกจิทีก่ำหนด และตัวช้ีวัดนวัตกรรมนัน่เอง 
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ตัวแบบการจัดการความรู้ และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร ์

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 3 ตัวแบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ 

จากภาพที่ 3 แสดงถึงตัวแบบการจัดการความรู้ และนวัตกรรมขององค์กรสวนพฤกษศาสตร์ โดยมี

องค์ประกอบ ดังต่อไปนี ้

1. ความรู้ที่สำคัญตอ่ธุรกจิ (Critical Knowledge Business) เป็นความรู้ที่มีความจำเป็นต่อการ

ก่อตั้ง และการมีอยู่ขององค์กร หรือ กิจการ ซึ่งองค์การสวนพฤกษศาสตรส์ามารถจำแนกความรู้ที่

สำคัญต่อธุรกจิได้ตามเป้าหมายขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการมีอยู่ขององค์การสวน

พฤกษศาสตร์ ซึ่งคือ 3 สำนัก ดังต่อไปนี ้

1) สำนักวิจัย และอนุรักษ์  

2) สำนักพฒันาสวนพฤกษศาสตร ์

3) สำนักสง่เสรมิความรู้ และกิจการสวนพฤกษศาสตร์  

2. ตัวแบบความรู้ระดบัองค์กร (Organizational Knowledge Model : OKM) เป็นซึง่เป็นผลรวม
ของความรู้ในองค์กรของภาพรวมทั้งองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และความรูร้ะดับองค์กรของแต่ละ
สำนัก สิ่งที่จะได้จากตัวแบบความรู้ระดบัองค์กร คือ แผนภูมิกระบวนการธุรกิจ (Business 
Process Map) ในมิติของความรู้ และแผนภูมิความรูร้ะดบัองค์กร (Enterprise Knowledge 
Model)  

3. ตัวแบบความรู้ระดบังาน (Task Knowledge Model : TKM) เป็นความรู้ระดบักระบวนการหรือ
งาน (Work Process) ของแตล่ะสำนัก ซึ่งจะมาจาการวิเคราะห์กระบวนการทำงาน (Work flow) 
รวมถึง SIPOC ของแตล่ะกระบวนการในแต่ละสำนัก สิง่ทีจ่ะได้จากตัวแบบความรูร้ะดับงานคือ 
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แผนภูมิความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model) และโครงสร้างการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Structure)  

4. ตัวแบบความรู้ระดบับุคคล (Agent Knowledge Model : AKM) เป็นความรู้ระดับบุคคลซึง่เป็น
ส่วนหนึ่งในงานที่บุคลากรแตล่ะหน้าที่ต้องรับผิดชอบ ซึง่จะนำมาจากการวิเคราะห์คำบรรยาย
ลักษณะงานลงไปถึงระดบัองค์ประกอบของงาน และความเกี่ยวเนื่องสัมพันธ์กบักระบวนการ
ทำงานในรปูแบบต่างๆ อาทิ Work Instruction, Work Flow, Process Flow เป็นต้น สิง่ทีจ่ะได้
จากตัวแบบความรูร้ะดบับุคคลคือ ระดับขีดความสามารถเฉพาะตำแหน่งงาน (Functional 
Competency) 

ตัวแบบความรู้ทั้ง 3 ระดบั จะเกิดการเคลือ่นไหว และการนำไปใช้ (Knowledge Utilization) ได้ โดย

ผ่านกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม ซึ่งจะผลกัดันผ่านกระบวนทำงานปกติ และกิจกรรมต่างๆ โดย 

กิจกรรมทางการจัดการความรู้ (Knowledge Management Activities) จะประกอบด้วย การสร้างชุมชนนัก

ปฏิบัติ (Community of Practices) การแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) และกระบวนการกจิกรรม 

การถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transferring) ส่วนกิจกรรมทางด้านนวัตกรรม (Innovation Activities) จะ

ประกอบด้วย กระบวนการจัดการข้อมูลและการวิเคราะห์ ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศในการทำงาน และ

ทรัพยากรบุคคล ทั้งนี้ เพื่อให้บรรลุตัวช้ีวัดขององค์กร ประกอบด้วย 

ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ (KM Measurement Matric) 

1. เกณฑ์ KM Audit 

2. เปอร์เซ็นต์ของกระบวน KM การดำเนินการ 

3. CoP โปรแกรม 

4. เปอร์เซ็นต์ของพนักงานที่มีความรู้ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ 

ตัวช้ีวัดการจัดการนวัตกรรม (Innovation Measurement Matric) 

1) จำนวนโครงการนวัตกรรมที่ตอบสนองตลาด 

2) เปอร์เซ็นต์ความเช่ือมโยงของนวัตกรรม และความรู้หลักขององค์กร 

3) ความสัมพันธ์ระหว่างตัวแบบธุรกิจ และนวัตกรรม 
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บทที่ 3 

การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อม 

 

1. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายใน 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายในองค์กรจะเกี่ยวกับการวิเคราะห์ และพิจารณาทรพัยากร
มนุษย ์และความสามารถภายในองค์กรทกุๆ ด้าน เพื่อทีจ่ะระบจุุดแข็ง และจุดอ่อนขององค์กร  

จุดแข็งขององค์กร (Strengths) เป็นการวิเคราะห์ปจัจัยภายในจากมุมมองของผูท้ี่อยู่ภายใน
องค์กร ว่าปัจจัยใดภายในองค์กรที่เป็นข้อได้เปรียบ หรือ จุดเด่นขององค์กร ที่องค์กรควรนำมาใช้ใน
การพัฒนาองค์กรได้ และควรดำรงไว้เพื่อการเสริมสร้างความเข้มแข็งขององค์กร 

จุดอ่อนขององค์กร (Weaknesses) เป็นการวิเคราะห์ ปจัจยัภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่
ภายในจากมุมมองของผู้ที่อยู่ภายในองค์กรนั้นๆ เอง ว่าปัจจยัภายในองค์กรทีเ่ป็นจุดด้อย ข้อ
เสียเปรียบขององค์กรที่ควรปรับปรุงให้ดีข้ึนหรือขจัดใหห้มดไป อันจะเป็นประโยชน์ต่อองค์กร 

จากการศึกษาข้อมูลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการสมัภาษณ์บุคลากรฯ เพื่อการสำรวจ
ความผูกพันองค์กรและศึกษากระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะหจ์ุดแข็ง จุดออ่น ขององค์กรได้ 
ดังนี ้

1. จุดแข็ง (Strengths) 

• องค์การสวนพฤกษศาสตรเ์ป็น Knowledge Based Organization ซึง่ด้วยวัตถุประสงค์
ขององค์การ มุ่งเน้นการใช้ความรู้ในการดำเนินการ และเปน็ความรู้เฉพาะทางทางด้าน 
พฤกษศาสตร์ ซึ่งเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

• องค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีความรู้ในจำนวนมาก และมเีครอืข่ายทางความรู้จำนวนมาก  

• องค์การสวนพฤกษศาสตร์ มีความแข็งแรงในเรื่องความรู้ทางพฤกษศาสตรซ์ึ่งส่งผลให้
องค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีศักยภาพในการดำเนินการ และการแสวงหารายได้จากการใช้
ความรู้ 

• องค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีทรัพย์สินทางปัญญาที่มีมลูค่า และมีศักยภาพในการสร้าง
ทรัพยส์ินทางปัญญาที่มีคุณค่าทางการตลาด (Market Value) ได ้ 

• ฐานข้อมูลและงานวิจัยที่มีอยู่ องค์การสวนพฤกษศาสตร์มีศกัยภาพในการพัฒนา และ
สร้างนวัตกรรมใหม่ๆ และถือเป็นความได้เปรียบในการแข่งขัน (Competitive 
Advantage) ในตลาด 
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• องค์การสวนพฤกษศาสตรม์ีศักยภาพในเชิงพื้นที่ การท่องเทีย่วที่สามารถผสมผสานกบั
ความรู้ และนวัตกรรมสร้างผลิตภัณฑ์ หรือสินค้าใหม่ๆ  ออกสู่ตลาดแต่ละกลุ่มได้ อาทิ 
กลุ่มรักษ์โลกใน Green Economy หรือ กลุ่ม Wellness  

2. จุดอ่อน (Weakness)  

• กระบวนการทำงาน (Work Process) ไม่ได้รบัการอัพเดตให้ทันสมัย และมหีลายส่วนที่
ไม่ปรากฏหรือไมส่อดคลอ้งกบัการทำงานจรงิ ส่งผลตอ่การจดัเก็บ และ การ
ทำ Knowledge Capturing อย่างมาก โดยเฉพาะในระดับ Task Knowledge Model  

• สืบเนื่องจากโครงสร้างองค์กรเปน็แบบ Silo สง่ผลต่อการจัดการความรู้ในระดับ Task 
Knowledge Model มลีักษณะ Silo ดังนั้น ความรู้จงึไม่บรูณาการข้ามสายงาน หรือ
สร้าง Cross Functional Knowledge ได้ ทำให้ศักยภาพในการพัฒนาถูกจำกัดเฉพาะ
สำนักนั้นๆ  

• องค์การสวนพฤกษศาสตร์ยงัไม่มีกระบวนการ ระบบการจัดการความรู้ ในขณะที่
เป็น Knowledge Base Organization หรือแม้จะมีการจัดการฐานข้อมลู แต่ไม่ได้ถูก
นำมาใช้ในการสร้างความรู้และนวัตกรรม  

• นวัตกรรมขององค์การสวนพฤกษศาสตร์ เกิดจากตัวของนักวิจัย มากกว่าการเข้าไปศึกษา
ความต้องการของลูกค้า / ตลาด  

• ขาดกระบวนการทางการตลาดเพื่อส่งเสริมให้นวัตกรรม หรอืผลิตภัณฑจ์ากงานวิจัย 
สามารถแข่งขันได้อย่างแพร่หลายในตลาด  

 

2. การวิเคราะห์ข้อมูลสภาพแวดล้อมภายนอก 

การประเมินสภาพแวดล้อมภายนอกองค์กรนั้น สามารถค้นหาโอกาส และอปุสรรคของการ
ดำเนินงาน ขององค์กรที่ได้รบัผลกระทบจากสภาพแวดล้อมทางเศรษฐกิจทั้งใน และระหว่างประเทศที่
เกี่ยวกับการดำเนินงานขององค์กร  

โอกาส (Opportunities) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดที่สามารถส่งผล
กระทบประโยชน์ ทั้งทางตรง และทางอ้อมต่อการดำเนินงานขององค์กร และองค์กรสามารถใช้โอกาส 
และข้อดีเหล่าน้ีมาสร้างใหห้น่วยงานพฒันา และเข้มแข็งได้ 

อุปสรรค (Threats) เป็นการวิเคราะห์ว่าปัจจัยภายนอกองค์กร ปัจจัยใดทีส่ามารถส่งผล
กระทบ ในทางทีจ่ะกอ่ให้เกิดความเสียหายทัง้ทางตรง และทางอ้อม ซึง่องค์กรต้องหลีกเลี่ยงหรือปรับ
สภาพองค์กรให้มีความแข็งแกร่งพร้อมที่จะเผชิญแรงกระทบหรือปจัจัยดังกล่าวได้  
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จากการศึกษาข้อมูลองค์การสวนพฤกษศาสตร์ และการสมัภาษณ์บุคลากรฯ เพื่อการสำรวจ
ความผูกพันองค์กรและศึกษากระบวนการทำงาน สามารถวิเคราะหโ์อกาส อุปสรรค ขององค์กรได้ 
ดังนี ้

1. โอกาส (Opportunities)  

• การเตบิโตของธุรกิจสีเขียว (Green Economy) ถือเปน็โอกาสอย่างยิ่งตอ่การสร้าง
นวัตกรรมบนฐานความรูเ้พื่อตอบสนองต่อตลาดสีเขียวซึง่มกีารขยายตัวอย่างต่อเนื่อง 

Green Economy คือ รูปแบบเศรษฐกจิที่มุง่เน้นในการยกระดับสิ่งแวดล้อม และเศรษฐกจิสี
เขียวไม่ได้เกี่ยวเนื่องแค่ในภาคเกษตร องค์การสวนพฤกษศาสตร์มจีุดเด่น และโอกาสมากมาย ทั้งการ
ท่องเที่ยวเชิงธรรมชาติ และสิง่แวดล้อม ซึ่งสอดคล้องกันกบัอุตสาหกรรมการท่องเที่ยวเชิงนิเวศ และ
การท่องเที่ยวเชิงสุขภาพ ที่จงูใจให้นักท่องเที่ยว ท่องเที่ยวในพื้นที่ป่า และพื้นที่สเีขียวนอกรอบมาก 
กว่าพื้นที่ในเมือง มีกิจกรรมร่วมกันพฒันาธรรมชาติ เช่นการปลูกต้นไม้ การให้ความรู้เกี่ยวกับพันธ์ุพืช 
เนื่องจากเศรษฐกิจสีเขียวเป็นแนวคิดที่มีความใกล้ชิดกบัแนวคิดการพัฒนาที่ยัง่ยืนอย่างยิง่ นิยามต่างๆ
ของเศรษฐกจิสีเขียวที่ถูกนำเสนอข้ึนมาจะมีความเกี่ยวข้องกบัมิติทางเศรษฐกจิ สงัคม และสิ่งแวดล้อม
เสมอ มิติต่างๆ เหล่าน้ีถือเป็นฐานแนวคิดในเรื่องการพฒันาที่ยั่งยืน กล่าวคือ การพฒันาที่ยัง่ยืนจะตอ้ง
สร้างสมดลุระหว่างการพฒันาเศรษฐกิจ การพัฒนาสังคม และการรักษาสิ่งแวดล้อม เพื่อให้คนใน
ปัจจุบันสามารถตอบสนองความต้องการของตนเองได้โดยไม่ลดความสามารถของคนในอนาคตในการ
ตอบสนองความต้องการของเขาน่ันเอง อาจกล่าวได้ว่าแนวคิดเศรษฐกิจสีเขียวเป็นวิธีการในด้านการ
พัฒนาเศรษฐกิจที่จะนำไปสู่การพฒันาที่ยั่งยืน 

• การเข้าสู่สงัคมผูสู้งวัย เป็นโอกาสที่ดีของสวนพฤกษศาสตร์ ในการใช้พื้นที่รองรบักลุ่ม
ผู้สงูวัย ด้วยการอาศัยความรู้ด้านพฤกษศาสตรม์าเป็นส่วนหนึ่งในการเข้าถึงตลาด
กลุ่มนี ้ 

• ตลาดมีการเติบโตอย่างสูงในการท่องเที่ยวแบบ ECO Tourism เป็นโอกาสที่องค์การ
สวนพฤกษศาสตรจ์ะใช้ความรู้ในการพัฒนาศักยภาพเพื่อเข้าสู่ตลาดแบบ ECO 
Tourism  

การท่องเที่ยวเชิงนิเวศ คือ การท่องเที่ยวตามแหลง่อนุรกัษ์ทางธรรมชาติ หรือวัฒนธรรม 
อย่างมีความรบัผิดชอบ รวมไปถึงการสนบัสนุนคนพื้นเมอืงให้มีความเป็นอยู่ที่ดี และการศึกษาและ
แบ่งปันความรู้ทั้งคนในพื้นที่ และผูเ้ยี่ยมเยือน การท่องเที่ยวเชิงนิเวศเป็นการหลอมรวมกันเป็นหนึง่
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เดียวระหว่างการอนรุักษ์ชุมชน และการท่องเที่ยวอย่างยั่งยนื ซึ่งหมายความว่าทุกคนทีม่ีส่วนร่วมใน
การท่องเที่ยวเชิงนิเวศน์ควรนำหลักแนวคิดต่างๆ มาใช้ ได้แก่ 

- ลดผลกระทบทางกายภาพ สังคม พฤติกรรม และทางจิตใจ 

- สร้างความตระหนกัและความเคารพต่อสิ่งแวดลอ้ม และวัฒนธรรม 

- มอบประสบการณ์แงบ่วกให้กัน และกันทัง้ผูเ้ยี่ยมเยอืนและเจ้าบ้าน 

- ให้ความสนับสนุนทางการเงินในการอนรุักษ์ 

- สร้างรายได้ให้แก่คนทอ้งถ่ินและอุตสาหกรรม 

- รับรู้ถึงสทิธิ และความเช่ือของชนพื้นเมืองในพื้นที่ และทำงานร่วมกันเพื่อสร้าง

แรงจงูใจให้กับทุกคน 

ในแง่ของการอนุรักษ์ การท่องเที่ยวเชิงนเิวศน์เป็นทางออกระยะยาวที่ให้ผลตอบแทนทาง

เศรษฐกจิต่อการอนุรักษ์ การฟื้นฟูความหลากหลายทางชีวภาพ และการปกป้องมรดกทางธรรมชาติ 

และวัฒนธรรมบนโลกใบนี้ นอกจากนี้ยังเป็นการเพิม่ขีดความสามารถ การสร้างอาชีพ และสร้าง

แรงจงูใจให้กับชุมชนทอ้งถ่ินในการตอ่สู้กบัความยากจนและมุ่งสูก่ารพฒันาอย่างยัง่ยืน 

1. อุปสรรค (Threat) 

• การแพรร่ะบาดของไวรัส COVID – 19 สง่ผลต่อการลดลงของจำนวนผูเ้ยี่ยมชมสวน ในฐานะ

แหล่งท่องเที่ยวทางธรรมชาติ สถานการณ์การระบาดของเช้ือไวรัสโคโรน่า สายพันธ์ใหม่ 

2019 หรือโควิด-19 ที่เกิดข้ึนทั่วโลกนับตัง้เเต่เดือนมกราคม ปี 2020 ทำให้รัฐบาลของหลาย

ประเทศต้องบังคับใช้มาตรการต่างๆ เพื่อควบคุมไม่ใหโ้รคแพร่กระจาย เเละลดจำนวนผู้ติด

เช้ือรายใหม่ มาตรการเหล่าน้ีนอกจากควบคุมเช้ือโรคเเล้ว ยังส่งผลให้กจิกรรมทางเศรษฐกจิ

ชะงักเนื่องจากประชาชนไม่สามารถดำเนินชีวิตได้ตามปกติ สร้างผลกระทบเป็นวงกว้างรวมถงึ

การท่องเที่ยวทุกตลาด ไม่ว่าจะเป็น Inbound (ชาวต่างชาติเข้ามาเที่ยวเมืองไทย) 

Outbound (ชาวไทยเดินทางออกไปต่างประเทศ) เเละการท่องเที่ยวภายในประเทศ  

• การเปลี่ยนแปลงของสภาพแวดล้อม (Climate Change) สง่ผลต่อการพัฒนา และการดูแล

พืชพันธ์ุไม้บางอย่าง หรือต้องใช้ต้นทุนในการจัดการที่สงูข้ึน  

การจัดการปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศของโลกร่วมกันของประชาคมโลกได้ คือ  

COP21 ที่จัดข้ึนที่กรงุปารีส เมื่อปี 2015 เนื่องจากผู้นำจากเกือบ 200 ประเทศทั่วโลก ได้ร่วมกัน

รับรอง “ความตกลงปารสี” หรือ “Paris Agreement” ซึง่เป็นความตกลงที่ทุกประเทศจะมสี่วนร่วม
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อย่างเป็นรปูธรรมในการแก้ไขปญัหาการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ โดยกำหนดเป้าหมายให้แต่ละ

ประเทศต้องช่วยกันทำอยู่ 3 อย่างด้วยกัน คือ 

1. รักษาระดบัอุณหภูมเิฉลี่ยของโลกไม่ใหเ้พิ่มข้ึนเกิน 2 องศาเซลเซียส เมื่อเทียบกับอุณหภูมิ

โลกในยุคก่อนปฏิวัติอุตสาหกรรม และพยายามจำกัดไม่ให้อณุหภูมิสูงข้ึนเกิน 1.5 องศา

เซลเซียส หากเป็นไปได ้

2. เพิ่มศักยภาพในการปรับตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 

3. สร้างเงินทุนหมุนเวียนสนบัสนุนการทำงานตามข้อ 1 และ 2 ให้ได ้

ในส่วนของประเทศไทย ถึงแม้จะปลอ่ยก๊าซเรือนกระจกน้อยกว่า 1% ของทั้งโลก แต่ก็มี

แนวโน้มจะเพิ่มสงูข้ึนเรื่อยๆ และเพื่อลดผลกระทบรุนแรงทีอ่าจเกิดข้ึนกบัประเทศไทยในอนาคต เช่น 

ปริมาณน้ำฝนเฉลี่ยทีสู่งข้ึนในทุกภาค ระดับน้ำทะเลทีสู่งข้ึน และฤดูร้อนที่ร้อนมากขึ้น และยาวนานข้ึน 

3-4 เดือน จึงได้กำหนดเป้าหมายการลดก๊าซเรือนกระจกลงร้อยละ 20-25 คือ พยายามลดการปล่อย

ลงจาก 555 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์เทียบเท่า ให้ได้อย่างน้อย 111 ล้านตันคาร์บอนไดออกไซด์

เทียบเท่า และจะหากได้รับการสนับสนุนทีเ่หมาะสมจากต่างประเทศทั้งการเงิน การถ่ายทอด

เทคโนโลยี และการเสรมิสร้างศักยภาพบุคลากรเราก็มีโอกาสจะสามารถลดการปล่อยลงได้ถึง139 ล้าน

ตันคาร์บอนไดออกไซดเ์ทียบเท่า ภายในปี 2030 โดยจะมุ่งลดการใช้พลังงานจากฟอสซิล หันมาใช้

พลังงานทดแทนทีเ่ป็นมิตรกบัสิง่แวดล้อม พร้อมผลักดันเรื่องการลดการขนส่งทางถนนเปลี่ยนเป็นการ

ขนส่งทางราง ผลักดันใช้พลังงานทดแทนในแผนพลงังาน PDP ของไทยให้มากขึ้น ขจัดการบุกรุกป่า 

และทำแผนการบรหิารจัดการน้ำอย่างบรูณาการ ซึง่จะยึดหลักเศรษฐกิจพอเพียงเป็นแนวทางการ

ดำเนินงาน 

ในขณะเดียวกันสำนักงานนโยบาย และแผนทรพัยากรธรรมชาติ และสิ่งแวดล้อม ได้ให้

ความสำคัญต่อการปรบัตัวต่อผลกระทบจากการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศเท่าๆ กับความพยายาม

ในการลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจกของประเทศ โดยได้ระบุไว้ในแผนแม่บทรองรับการเปลี่ยนแปลง

สภาพภูมิอากาศ พ.ศ.2558-2593 โดยแบ่งผลกระทบทีส่ำคัญออกเป็น 6 ด้านด้วยกัน 

ด้านที่ 1 คือ ด้านอุทกภัย และภัยแล้ง จากความแปรปรวนของสภาพภูมิอากาศ ทำใหฝ้นไม่

ตกต้องตามฤดูกาล เมื่อยามฝนตกก็จะตกหนักเป็นพายุ ในขณะที่ยามฝนแล้งกจ็ะแล้งยาวนานจนขาด

แคลนน้ำ 



13 
 

ด้านที่ 2 คือ ด้านการเกษตรและความมั่นคงทางอาหาร อันเป็นผลต่อเนือ่งจากอุทกภัยและ

ภัยแล้ง ทำให้พื้นทีท่างการเกษตรได้รบัความเสียหาย ผลผลติตกต่ำ ไม่ได้ทั้งปริมาณและคุณภาพที่

เพียงพอตอ่การบรโิภค 

ด้านที่ 3 คือ ด้านสาธารณสุข ผลจากภาวะโลกรอ้นทำให้อณุหภูมิเฉลี่ยทั่วทุกพื้นที่ของ

ประเทศสงูข้ึน ก่อใหเ้กิดภาวะที่เหมาะสมต่อการแพร่ระบาดของแมลงพาหะนำโรค เช่น โรคมาเลเรีย 

โรคท้องร่วง และทำใหเ้กิดความเสี่ยงต่อโรคจากอากาศร้อน เช่น โรคเครียด ลมแดด ที่อาจเป็น

อันตรายถึงชีวิตได้ 

ด้านที่ 4 คือ ด้านการตั้งถ่ินฐานและความมั่นคงของมนุษยท์ัง้ในเมืองและชนบทจาก อุทกภัย 

ภัยแล้ง และการกัดเซาะชายฝั่งจากระดับน้ำทะเลทีสู่งข้ึน และความแปรปรวนของสภาพอากาศส่งผล

ให้คนต้องอพยพย้ายถ่ินฐานเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและเพื่อหาแหล่งประกอบอาชีพและทำกินแหล่ง

ใหม ่

ด้านที่ 5 คือ ด้านทรัพยากรธรรมชาติที่ได้รับผลจากภาวะโลกร้อน ทำให้ความสมบรูณ์ของ

ทรัพยากรธรรมชาติและระบบนิเวศเสียหาย 

ด้านที่ 6 คือ ด้านการท่องเที่ยว สถานทีท่่องเที่ยวเสื่อมโทรมและถูกคุกคามจากภัยธรรมชาติ

จนสญูเสียความเป็นเอกลักษณ์ของพื้นที่ที่มรีะบบนเิวศเฉพาะและโบราณสถานทางประวัติศาสตร ์

จากข้อมลูโอกาสและอุปสรรคดังกล่าว จึงสามารถใช้เป็นข้อมูลประกอบการวิเคราะห์เพื่อการ

ปรับปรงุและพัฒนาองค์กร ใหส้อดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ขององค์การสวนพฤกษศาสตร์  
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บทที่ 4 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม 

การดำเนินการแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และนวัตกรรม จำเป็นอย่างยิ่งตอ้งเช่ือมโยงกับ
วิสัยทัศน์องค์กร พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยทุธศาสตรเ์พื่อให้มั่นใจว่า แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
และนวัตกรรมสามารถผลกัดันให้ยุทธศาสตร์องค์กรประสบความสำเรจ็ได้ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
ระยะสัน้  แผนยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้ และนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564  
ระยะยาว แผนยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้ และนวัตกรรม ปี 2565 – 2566  
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ระยะสัน้ (สอดคล้องตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตร์องค์กร) 

แผนยุทธศาสตรก์ารจัดการความรู้และนวัตกรรม และแผนปฏิบัติการประจำปี 2564 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกระบวนการ
ในการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1 
พัฒนา ออกแบบกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 100% ในปี 2564 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบที่
ออกแบบได้รับการนำไปปฏิบัติ 
100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการประเมินความพร้อมในการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ (KM Readiness Survey) 

KM Gap Analysis Report 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัติการ กำหนดนโยบาย
การจัดการความรู้ 

2 วันในเดือนมีนาคม 2564 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 
การจัดทำแผนบูรณาการความรู้ (Integrated 
Knowledge Planning) ระหว่างสำนัก  โดย
วิเคราะห์ และระบุจุดที่ควบคุม ระมัดระวัง หรือ
จุดสำคัญ / วิกฤต (Critical Step) ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อ้างอิง Task Knowledge Model 

Integrated Knowledge 
Mapping & Planning 

คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ
นวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็น
ระบบตามองค์ประกอบที่กำหนดในหลักเกณฑ์ของ 
SE-AM เป็นอย่างน้อย 

กระบวนการการจัดการความรู้
ครบทุกกระบวนการที่ใช้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ
นวัตกรรม/ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดทำ Organizational Knowledge Model, 
Task Knowledge Model และ Agent 
Knowledge Model 

OKM, TKM, AKM 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การวางแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Activities) 

แผนได้รับการอนุมัติภายในเดือน
เมษายน 2564 

คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ
นวัตกรรม/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การสื่อสาร ฝึกอบรม ถ่ายโอนวิธีการในการใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้แก่พนักงาน 
ผ่านกิจกรรมที่วางแผน** 

พนักงาน 100% มีความเข้าใจ
กระบวนการและรับทราบ
นโยบายการจัดการความรู้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ
นวัตกรรม/ ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินการนำ
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

ทุก 3 เดือน 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนากระบวนการการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม 

ตัวชี้วดัเป้าหมาย : นำกระบวนการ
ในการจัดการความรู้ไปปฏิบัต ิ
100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2 
พัฒนา ออกแบบกระบวนการนวัตกรรม 100% ภายในป ี2564  

ดัชนีชี้วดักจิกรรม : ระบบที่ระบบ
ที่ออกแบบได้รับการนำไปปฏิบตัิ 
100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วดักิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
การดำเนินการประเมินความพร้อมในการพฒันา
ระบบนวัตกรรม (Innovation Readiness 
Survey) 

IM Gap Analysis Report 
คณะทำงานจดัการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

การจัดการสัมมนาเชงิปฏิบตัิการ กำหนดนโยบาย
การจัดการนวัตกรรม 2 วันในเดือนมีนาคม 2564 

คณะทำงานจดัการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์
การออกแบบกระบวนการจัดการนวัตกรรม อย่าง
เป็นระบบตามองค์ประกอบที่กำหนดในหลักเกณฑ์
ของ SE-AM เป็นอย่างน้อย 

กระบวนการการจัดการ
นวัตกรรมครบทุกกระบวนการที่

ใช้ 

คณะทำงานจดัการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม /ฝา่ยทรัพยากร

มนุษย ์
การจัดสัมมนา Design Thinking เพื่อออกแบบ
กระบวนการออกแบบความคดิสร้างสรรค์สู ่
นวัตกรรม และ Voice of Customer, Voice of 
Stakeholder  

2 วันในเดือน เมษายน 2564 
คณะทำงานจดัการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม/ ฝา่ยทรัพยากร
มนุษย ์

การวางแผนกิจกรรมส่งเสริมนวตักรรม 
(Innovation Management Activities) 

แผนได้รับการอนุมัติภายใน
เดือนเมษายน 2564 

คณะทำงานจดัการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม /ฝา่ยทรัพยากร

มนุษย ์
การสื่อสาร ฝึกอบรม ถ่ายโอนวิธีการในการใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้แก่พนักงาน 
ผ่านกิจกรรมที่วางแผน 

พนักงาน 100% มีความเขา้ใจ
กระบวนการและรับทราบ

นโยบายนวัตกรรม 

คณะทำงานจดัการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม/ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์
การออกแบบวิธีการ กระบวนการในการจัดสรร
ทรัพยากรในการออกแบบนวัตกรรม (สร้าง 
Innovation Resources Planning System) 

Innovation Resources 
Planning ได้รับอนุมัติภายใน

เดือนพฤษภาคม 2564 

คณะทำงานจดัการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม/ ฝา่ยทรัพยากร

มนุษย ์
การตรวจตดิตามภายในเพื่อประเมินการนำ
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

ทุก 3 เดือน คณะทำงานตรวจตดิตามภายใน 

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3 
ออกแบบ พฒันา กระบวนการเช่ือมโยงระหว่าง ความรู้ นวัตกรรม และ 
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบภายใน ปี 2565  

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบที่
ระบบที่ออกแบบได้รับการนำไป
ปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การออกแบบ จัดทำ การบรูณาการระหว่าง 
Organization Knowledge Model, Task 
Knowledge Model, Agent Knowledge 
Model, Competency Base system ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (Knowledge 
Creation Process) และ กระบวนการ
นวัตกรรม (Innovation Process) (อาจจะใช้
ผ่าน Design Thinking Workshop Base (2 
วัน)  และ BMC Workshop ( 2 วัน) 

กระบวนการบรูณาการไดร้ับ
การปฏิบัติภายนปี 2564  

 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การกำหนด Innovation Competency ให้แก่
ตำแหน่งต่างๆ 

100% ของพนักงานมี 
Innovation Competency  

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การกำหนด ให้แตล่ะสำนักสร้าง Innovation 
ใน KPIs ของทุกสสำนัก (นวัตกรรมที่นำสู่ตลาด 
และ ผลิตภัณฑท์างการตลาด)** 

สำนักละ 1 Innovation ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะทำงาน 

ผู้อำนวยการ หรือ ผูบ้รหิารสูงสุด
ของสำนักต่างๆ  

การสือ่สารกิจกรรม การดำเนินการของ
กระบวนการต่างๆ อย่างทั่วทั้งองค์กร** 

100% ของพนักงานตระหนัก
ถึงการเน้นย้ำเรือ่งนวัตกรรม 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม/ ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และนวัตกรรมเช่ือมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัตงิานภายในปี 2564 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : แผน
ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงกบัการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดทำดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and 
Innovation Management Measurement 
Matric) 

ได้รับความเห็นชอบจาก
คณะทำงาน 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การสือ่สารการนำเอาดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPIs) 
เข้าไปสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่พนกังานทุกคน** 

100% ของพนักงานเข้าใจว่า 
มี KM IM KPIs อยู่ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 
100% 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การใช้ดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and 
Innovation Management Measurement 
Matric) ในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ** 

100% ของกระบวนการได้
ดำเนินการตามที่วางแผนไว้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ : 

1.  ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเนือ่งในปี 2565  

2. กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 มีความสัมพันธ์ และเช่ือมโยงโดยตรงกบัการออกแบบจัดทำระบบ

ประเมินผลการปฏิบัติงาน ในแผนยุทธศาสตร์การบรหิารทุนมนุษย์ 
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แผนปฏิบัติการปี 2564 (ระยะเวลาดำเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1 

การดำเนินการประเมินความพร้อมในการพัฒนา
ระบบการจัดการความรู้ (KM Readiness 
Survey) 

◼       

การจัดการสัมมนาเชิงปฏบิัติการ กำหนดนโยบาย
การจัดการความรู ้ ◼       

การจัดทำแผนบูรณาการความรู้ (Integrated 
Knowledge Planning) ระหว่างสำนัก โดย
วิเคราะห์ และระบุจุดทีค่วบคุม ระมัดระวัง หรือ
จุดสำคัญ / วิกฤต (Critical Step) ในขั้นตอนการ
ปฏิบัติงาน อ้างอิง Task Knowledge Model 

 ◼ ◼     

การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ อย่าง
เป็นระบบตามองคป์ระกอบที่กำหนดใน
หลักเกณฑข์อง SE-AM เป็นอย่างน้อย 

 ◼ ◼ ◼    

การจัดทำ Organizational Knowledge 
Model, Task Knowledge Model และ Agent 
Knowledge Model 

 ◼ ◼ ◼    

การวางแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Activities) 

 ◼      

การสื่อสาร ฝึกอบรม ถา่ยโอนวิธีการในการใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้แก่พนักงาน 
ผ่านกิจกรรมทีว่างแผน** 

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินการนำ
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช*้* 

      ◼ 

หมายเหตุ ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และตอ่เนื่องในปี 2565  
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กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

2 

การดำเนินการประเมินความพรอ้มในการ
พัฒนาระบบนวัตกรรม (Innovation 
Readiness Survey) 

◼       

การจัดการสัมมนาเชิงปฏิบัตกิาร กำหนด
นโยบายการจัดการนวัตกรรม ◼       

การออกแบบกระบวนการจัดการนวัตกรรม 
อย่างเป็นระบบตามองค์ประกอบทีก่ำหนดใน
หลักเกณฑ์ของ SE-AM เป็นอย่างน้อย 

 ◼ ◼     

การจัดสัมมนา Design Thinking เพื่อ
ออกแบบกระบวนการออกแบบความคิด
สร้างสรรค์สู่ นวัตกรรม และ Voice of 
Customer, Voice of Stakeholder  

 ◼ ◼ ◼    

การวางแผนกิจกรรมสง่เสรมินวัตกรรม 
(Innovation Management Activities) 

 ◼ ◼ ◼    

การสือ่สาร ฝึกอบรม ถ่ายโอนวิธีการในการใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้แก่
พนักงาน ผ่านกจิกรรมที่วางแผน 

 ◼      

การออกแบบวิธีการ กระบวนการในการจัดสรร
ทรัพยากรในการออกแบบนวัตกรรม (สร้าง 
Innovation Resources Planning System) 

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินการนำ
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

      ◼ 

หมายเหตุ ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และตอ่เนื่องในปี 2565  
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กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถุ
นา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

3 

การออกแบบ จัดทำ การบูรณาการระหว่าง 
Organization Knowledge Model, Task 
Knowledge Model, Agent Knowledge 
Model, Competency Base System ผ่าน
กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ (Knowledge 
Creation Process) และ กระบวนการนวัตกรรม 
(Innovation Process) (อาจจะใช้ผ่านDesign 
Thinking Workshop Base (2 วัน)  และ BMC 
Workshop ( 2 วัน) 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

การกำหนด Innovation Competency ให้แก่
ตำแหน่งต่างๆ 

 ◼      

การกำหนดให้แต่ละสำนักสร้าง Innovation ใน 
KPIs ของทุกสสำนัก (นวัตกรรมที่นำสู่ตลาด และ 
ผลิตภัณฑ์ทางการตลาด)** 

 ◼ ◼     

การสื่อสารกิจกรรม การดำเนินการของกระบวนการ
ต่างๆ อย่างทั่วทั้งองค์กร 

  ◼ ◼ ◼   

4 

การจัดทำ ดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and 
Innovation Management Measurement 
Matric) 

   ◼    

การสื่อสารการนำเอาดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPIs) เข้า
ไปสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ให้แก่
พนักงานทุกคน 

  ◼ ◼ ◼   

การใช้ดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and 
Innovation Management Measurement 
Matric) ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ 

    ◼ ◼  

หมายเหตุ ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และตอ่เนื่องในปี 2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1 
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ และนวัตกรรมให้พนักงาน 
100% ภายในปี 2565 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบที่
พนักงานได้รบัการพฒันา 100% 
ในปี 2565 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดทำแผนการฝกึอบรม ด้านการจัดการ
ความรู้ และนวัตกรรม เพื่อจัดให้แกพ่นักงาน 

แผนเริม่ดำเนินการ เมษายน 
2564 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การประเมินความรู้ด้านการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม 

ผลทางสถิติของคะแนน
เพิ่มข้ึน 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การจัด Community of Practice ทีเ่น้นเรื่อง
การจัดการความรู้ และนวัตกรรม** 

Cross CoP อย่างนอ้ย 3 กลุ่ม 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การฝกึอบรมคณะทำงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง KM Role** 

100% ของ คณะทำงานมี
ความเข้าใจมีความรู้มากขึ้น 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การแต่งตั้ง KM Facilitator และพฒันาทีม KM 
Facilitator 

มี KM Facilitator ที่ได้รับ
การพัฒนา อย่างน้อย 15 คน 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์
การจัด KM Round Table Session โดย
เช่ือมโยงกับ กิจกรรมของ CoP เพื่อรบัฟัง 
ข้อเสนอจากพนกังาน เกี่ยวกบัความรู้ที่ต้อง
ได้รับการปรบัปรุงขององค์กร** 

12 วัน 
(ไตรมาสละ 3 วัน) 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2 
พัฒนากระบวนการเรียนรู้ และบทบาทของผู้บรหิารในการนำองค์กรด้านการ
จัดการความรู้ และนวัตกรรม ภายในปี 2564 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบทีผู่้นำ 
ผู้บริหารเข้าใจบทบาท และให้
ความร่วมมือกบักิจกรรม KM 
100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การฝกึอบรม KM Manager Role เพื่ออธิบาย
หน้าที่ และบทบาทของผู้บริหารเพือ่การจัดการ
ความรู้ และนวัตกรรม** 

คะแนนก่อน และ หลงัการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์
การทบทวนบทบาทของผูบ้รหิาร ตามทีก่ำหนด 
ในแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรูอ้งค์กร 
และกำหนดเป็น KPIs ของพนกังาน และระดับ
บรหิารเกี่ยวกับบทบาทต่อการจัดการความรู้
และองค์กร 

ทุกตำแหน่งของระดบับริหาร
ได้รับการทบทวน 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์/KM Facilitator 

การออกแบบ จัดทำ Organizational 
Learning Model เพื่อกำหนดใหบ้ทบาทของ
ผู้บริหารต่อการจัดการความรู้ขององค์กร  

คู่มือบทบาทการจัดการ
ความรู้ของผูบ้รหิาร 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3 

พัฒนากระบวนการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (CoP) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ภายในปี 2565 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : มี CoP 
อย่างน้อย 3 กลุ่ม Knowledge 
Sharing Session ไตรมาส ละ 
1  เรื่องเป็นอย่างน้อย 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการจัดทำ และจัดต้ัง Community 
of Practices (CoP) โดยใช้ทั้งกระบวนการ 
Task Base / Issues Base (การวิเคราะห์ 
Critical Issues ที่เช่ือมโยงกบั แผนยุทธศาสตร์
องค์กร )** 

CoP อย่างนอ้ย 3 กลุ่ม 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การจัดทำ Template เครือ่งมอืสำหรบั CoP 
เพื่อใช้ในการเก็บรวบรวมความรู้ทีเ่กิดข้ึนการ
แบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู ้

Template มีการนำไปใช้ใน
การปฏิบัติ100% 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย์/KM Facilitator 

การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ภายใต้ SECI Approach** 

Knowledge Sharing 
Session ไตรมาสละ 1 

เรื่อง  
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 
สร้างความเข้าใจ และบทบาทการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transferring) 
ให้ได้ 100% ของ Knowledge Owner ภายในปี 2566 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : มีการถ่าย
โอนความรู้ของ Knowledge 
Owner ในทกุกระบวนการ 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การฝกึอบรมบทบาทของ Process / 
Knowledge Owner ต่อกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

คะแนนก่อน และหลังการ
ฝึกอบรมมีความแตกต่างกัน
อย่างมีนัยสำคัญทางสถิต ิ

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ / KM 
Facilitator 

การจัดทำ Template เครือ่งมอืสำหรบั 
Knowledge Transferring สำหรับเป็นเอกสาร
สำหรับการทำ Knowledge Transferring 
Session 

Template มีการนำไปใช้ใน
การปฏิบัติ100% 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ /KM 
Facilitator 

การวางแผนการทำ Knowledge Transferring 
Session ในการทำงานทัง้ในรูปแบบ ประจำวัน 
รายสปัดาห์ รายเดือน (Daily Operation) ** 

อย่างน้อย 20% ของ 
Knowledge Owner ทำ

การ Transferring และ ส่ง
รายงานให้แกห่น่วยงาน 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ / KM 
Facilitator 

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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แผนปฏิบัติการปี 2564 (ระยะเวลาดำเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1 

การจัดทำแผนการฝึกอบรม ด้านการจัดการความรู้ 
และนวัตกรรม เพื่อจดัให้แก่พนักงาน ◼ ◼      

การประเมินความรู้ด้านการจดัการความรู้และ
นวัตกรรม 

 ◼      

การจัด Community of Practice ที่เน้นเร่ืองการ
จัดการความรู้ และนวตักรรม** 

 ◼ ◼ ◼    

การฝึกอบรมคณะทำงานให้มีความรู้ความเข้าใจ
เร่ือง KM Role** 

 ◼  
  

  

การแตง่ตัง้ KM Facilitator และพฒันาทีม KM 
Facilitator 

  ◼     

การจัด KM Round Table Session โดยเชื่อมโยง
กับกิจกรรมของ CoP เพื่อรับฟงั ข้อเสนอจาก
พนักงาน เก่ียวกับความรู้ที่ต้องได้รับการปรับปรุง
ขององค์กร** 

   ◼ ◼   

2 

การฝึกอบรม KM Manager Role เพื่ออธิบาย
หน้าที่ และบทบาทของผูบ้ริหารเพื่อการจดัการ
ความรู้ และนวัตกรรม** 

 ◼      

การทบทวนบทบาทของผูบ้ริหาร ตามท่ีกำหนด ใน
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้องค์กร และ 
กำหนดเป็น KPIs ของพนักงาน และระดบับริหาร
เก่ียวกับบทบาทต่อการจัดการความรู้และองค์กร 

 ◼      

การออกแบบ จดัทำ Organizational Learning 
Model เพื่อกำหนดให้บทบาทของผู้บริหารต่อการ
จัดการความรู้ขององค์กร  

  ◼     

หมายเหต ุ** งานบางส่วนเร่ิมในปี 2564 และต่อเน่ืองในป ี2565  
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กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

3 

การดำเนินการจัดทำ และจัดตั้ง Community of 
Practices (CoP) โดยใช้ทัง้กระบวนการ Task 
Base / Issues Base (การวเิคราะห ์Critical 
Issues ที่เชื่อมโยงกับแผนยุทธศาสตร์องค์กร )** 

 ◼ ◼ ◼    

การจัดทำ Template เคร่ืองมือสำหรับ CoP เพื่อ
ใช้ในการเก็บรวบรวมความรู้ที่เกิดขึ้นการแบ่งปัน
แลกเปลีย่นความรู้ 

 ◼      

การออกแบบกระบวนการแลกเปลีย่นความรู้ 
ภายใต้ SECI Approach** 

 ◼ ◼     

4 

การฝึกอบรมบทบาทของ Process / Knowledge 
Owner ต่อกระบวนการจัดการความรู้ 

 ◼ ◼     

การจัดทำ Template เคร่ืองมือสำหรับ 
Knowledge Transferring สำหรับเป็นเอกสาร
สำหรับการทำ Knowledge Transferring 
Session 

  ◼     

การวางแผนการทำ Knowledge Transferring 
Session ในการทำงานทั้งในรูปแบบ ประจำวัน 
รายสัปดาห ์รายเดือน (Daily Operation) ** 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

หมายเหต ุ** งานบางส่วนเร่ิมในปี 2564 และต่อเน่ืองในป ี2565  

 

 

 

 

 

 

 



28 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1 
จัดกิจกรรม KM & IM ทุกเดือน ในทกุส่วนงาน (100%) 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : กจิกรรม 
KM & IM ได้รับการจัดเป็นราย
เดือน 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การวางแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Activities) 

แผนได้รับการอนุมัติภายใน
เดือนเมษายน 2564 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การจัดกจิกรรมตามแผนที่กำหนดในแผน** 
พนักงานมสี่วนร่วมในกจิกรรม

คิดเป็น 80% ของจำนวน
พนักงาน 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์
การสรุปรายงานการดำเนินการ และ 
ผลสัมฤทธ์ิของการจัดกิจกรรมในทีป่ระชุม
ผู้บริหาร (Management Review) 

รายงานการประชุมทุก               
ไตรมาส 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์
หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2 
จัด KM Audit ทกุไตรมาส (ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
ระบบขีดความสามารถ) 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : KM Audit 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัดทำ ผลจากการดำเนินกจิกรรม KM 
Audits และแต่งตั้งคณะกรรมการตรวจติดตาม
ภายใน (KM Internal Audit Committee) 

ได้รับการอนุมัติเดอืน 
พฤษภาคม 2564 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การกำหนด Scope การตรวจสอบทาน และ 
วัตถุประสงค์ / ทบทวนยุทธศาสตรอ์งค์กร 
(Strategic Objective) และการจัดการความรู้
กำหนดวิธีการในการทวนสอบ 

คู่มือการทำ KM Audits 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

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

คู่มือการทำ KM Audits 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

การรวบรวมผลการสอบทาน ประเมินสิ่งทีพ่บ 
(Audit Finding) / วิเคราะหผ์ลการสอบทาน 
และสิง่ที่พบ (Analysis result and audit 
finding)** 

ดำเนินการ Audit ไตรมาสละ 
ครั้ง 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

การจัดทำรายงาน Knowledge 
Management/ Knowledge Audits/
นำเสนอแผลการสอบทาน และคำแนะนำใน
การจัดการความรู้ต่อผู้บรหิาร** 

ดำเนินการ Audit ไตรมาสละ 
ครั้ง 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากร

มนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3 
จัด Innovation Awards ใหทุ้กหน่วยงานมามสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ปี
ละ 1 ครัง้ 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : Innovation 
Awards ปีละ 1 ครั้ง 
 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัด Innovation Award โดยเน้นความ
เช่ือมโยงกับ กระบวนการหลัก และเป้าหมาย
ขององค์กร 2564 – 2565   

ปีละ 1 ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การดำเนินการโค้ช ทีมทีเ่ข้าร่วมประกวด และ 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง Design 
Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรม และตัวแบบ
นวัตกรรม  

ผู้เข้ารบัการโค้ชสามารถ
พัฒนา Innovation 

Prototype ได ้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การดำเนินการจัด Big Presentation Day 
เพื่อนำเสนอนวัตกรรม (คล้ายกับ Demo Day) 

ปีละ 1 ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

การจัดการประชาสมัพันธ์ ทีมที่ได้รบัรางวัล 
(มอบรางวัลในงานเลี้ยงประจำป)ี 

ปีละ 1 ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม /ฝ่ายทรัพยากร
มนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 
จัดกิจกรรมส่งเสริม และสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ และนวัตกรรมตลอด
ทั้งป ี

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : 100% ของ
พนักงานมีความเข้าใจค่านิยม 
วัฒนธรรมองค์กร 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การทบทวนค่านิยม ขีดความสามารถ
หลัก Core Competency และ Innovation 
Competency พร้อมทั้งแปลงให้อยู่ในรปูแบบ
ระดับพฤติกรรม (Key Behavior)  

ภายใน เมษายน 2564 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การจัดทำการเช่ือมโยงระหว่าง Core 
Competency และ Innovation 
Competency กบั การประเมินระดับขีด
ความสามารถ และ แผนการพฒันาตาม Core 
Competency และ Innovation 
Competency  

ภายใน เมษายน 2564 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การจัดทำการสื่อสาร ค่านิยม Core 
Competency และ Innovation 
Competency ด้วยการจัดกจิกรรม โครงการ
ต่างๆ อาทิ นิทรรศการ การฝกึอบรม  

ภายใน เมษายน 2564 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การเช่ือมโยง Core Competency และ 
Innovation Competency สูร่ะบบการ
ปฏิบัติงาน และ ทำการสือ่สาร ฝึกอบรมให้แก่
พนักงานทุกคน  

เริ่มภายใน เมษายน 2564 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ Core 
Competency และ Innovation 
Competency , Core Value อาท ิการ
กำหนดให้มกีารพูดถึง Core Value ทุกครัง้
ก่อนการประชุม 

เริ่มภายใน เมษายน 2564 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ : ** งานบางส่วนเริม่ในปี 2564 และต่อเนื่องในป ี2565  
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แผนปฏิบัติการปี 2564 (ระยะเวลาดำเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1 

การวางแผนกิจกรรมการจัดการความรู้ 
(Knowledge Management Activities) 

◼ ◼      

การจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดในแผน   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
การสรุปรายงานการดำเนินการ และผลสัมฤทธิข์อง
การจัดกิจกรรมในที่ประชุมผู้บริหาร 
(Management Review) 

   ◼   ◼ 

2 

การจัดทำ ผลจากการดำเนินกิจกรรม KM Audits 
และแตง่ตั้งคณะกรรมการตรวจตดิตามภายใน (KM 
Internal Audit Committee) 

◼ ◼ ◼     

การกำหนด Scope การตรวจสอบทาน และ 
วัตถุประสงค ์/ ทบทวนยุทธศาสตร์องค์กร 
(Strategic Objective) และ การจดัการความรู้
กำหนดวิธีการในการทวนสอบ 

   ◼ ◼   

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

    ◼ ◼  

การรวบรวมผลการสอบทาน ประเมินสิ่งที่พบ 
(Audit Finding) / วิเคราะห์ผลการสอบทาน และ 
สิ่งที่พบ (Analysis result and audit finding) 

     ◼ ◼ 

การจัดทำรายงาน Knowledge Management / 
Knowledge Audits / นำเสนอแผลการสอบทาน 
และคำแนะนำในการจัดการความรู้ ต่อผู้บริหาร 

      ◼ 

หมายเหต ุ** งานบางส่วนเร่ิมในปี 2564 และต่อเน่ืองในป ี2565  
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กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยน
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

3 

การจัด Innovation Award โดยเน้นความเชื่อมโยงกับ 
กระบวนการหลัก และเป้าหมายขององค์กร 2564 – 
2565   

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การดำเนินการโค้ช ทีมที่เข้าร่วมประกวด และจัดการ
ฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง Design Thinking เพื่อ
สร้างนวัตกรรม และตัวแบบนวัตกรรม  

 ◼ ◼ ◼    

การดำเนินการจัด Big Presentation Day เพื่อ
นำเสนอนวัตกรรม (คล้ายกับ Demo Day) 

     ◼  

การจัดการประชาสัมพันธ์ ทีมที่ได้รับรางวัล (มอบ
รางวัลในงานเลี้ยงประจำปี) 

      ◼ 

4 

การทบทวนค่านิยม ขีดความสามารถหลัก Core 
Competency และ Innovation 
Competency พร้อมทั้งแปลงให้อยู่ในรูปแบบระดับ
พฤติกรรม (Key Behavior)  

◼ ◼      

การจัดทำการเชื่อมโยงระหว่าง Core Competency 
และ Innovation Competency กับการประเมิน
ระดับขีดความสามารถ และแผนการพัฒนาตาม Core 
Competency และ Innovation Competency  

◼ ◼      

การจัดทำการสื่อสาร ค่านิยม Core Competency 
และ Innovation Competency ด้วยการจัดกิจกรรม 
โครงการต่างๆ อาทิ นิทรรศการ การฝึกอบรม  

◼ ◼      

การเชื่อมโยง Core Competency และ Innovation 
Competency สู่ระบบการปฏิบัติงาน และทำการ
สื่อสาร ฝึกอบรมให้แก่พนักงานทุกคน  

◼ ◼      

การสร้างสภาพแวดล้อมที่สอดคล้องกับ Core 
Competency และ Innovation Competency , 
Core Value อาทิ การกำหนดให้มีการพูดถึง Core 
Value ทุกครั้งก่อนการประชุม 

◼ ◼      

หมายเหตุ ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565  
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ระยะยาว (สอดคล้องตามระยะเวลาของแผนยุทธศาสตรอ์งค์กร) 

แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2565 – 2566 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 

พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกระบวนการ
ในการจัดการความรู้ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1 
พัฒนา ออกแบบกระบวนการจัดการความรู้อย่างเป็นระบบ 100% ในปี 2564 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบที่
ออกแบบได้รับการนำไปปฏิบัติ 
100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การสื่อสาร ฝึกอบรม ถ่ายโอนวิธีการในการใช้
กระบวนการในการจัดการความรู้ให้แก่พนักงาน 
ผ่านกิจกรรมที่วางแผน** 

พนักงาน 100% มีความเข้าใจ
กระบวนการและรับทราบ
นโยบายการจัดการความรู้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ
นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินการนำ
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

ทุก 3 เดือน 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และตอ่เน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 

 

ยุทธศาสตรท์ี่ 1 
พัฒนากระบวนการการจดัการความรูแ้ละนวตักรรม 

ตัวชี้วดัเป้าหมาย : นำกระบวนการ
ในการจัดการความรู้ไปปฏิบัต ิ
100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2 
พัฒนา ออกแบบกระบวนการนวัตกรรม 100% ภายในป ี2564  

ดัชนีชี้วดักจิกรรม : ระบบที่ระบบ
ที่ออกแบบได้รับการนำไปปฏิบตัิ 
100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วดักิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผดิชอบ 
การตรวจตดิตามภายในเพื่อประเมินการนำ
กระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

ทุก 3 เดือน คณะทำงานตรวจตดิตามภายใน 

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3 
ออกแบบ พฒันา กระบวนการเช่ือมโยงระหว่าง ความรู้ นวัตกรรม และ 
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบภายใน ปี 2565  

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบที่
ระบบที่ออกแบบได้รับการนำไป
ปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การกำหนด ให้แตล่ะสำนักสร้าง Innovation 
ใน KPIs ของทุกสำนัก (นวัตกรรมที่นำสู่ตลาด 
และผลิตภัณฑ์ทางการตลาด)** 

สำนักละ 1 Innovation ผ่าน
การเห็นชอบจากคณะทำงาน 

ผู้อำนวยการ หรือ ผูบ้รหิารสูงสุด
ของสำนักต่างๆ  

การสือ่สารกิจกรรม การดำเนินการของ
กระบวนการต่างๆ อย่างทั่วทั้งองค์กร** 

100% ของพนักงานตระหนัก
ถึงการเน้นย้ำเรือ่งนวัตกรรม 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



36 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี 1 
พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 
พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และนวัตกรรมเช่ือมโยงกับการประเมินผล
การปฏิบัตงิานภายในปี 2564 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : แผน
ยุทธศาสตร์เช่ือมโยงกบัการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน 100% 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การสือ่สารการนำเอาดัชนีวัดผลสำเร็จ (KPIs) 
เข้าไปสู่แบบฟอร์มการประเมินผลการ
ปฏิบัติงาน ให้แก่พนกังานทุกคน** 

100% ของพนักงานเข้าใจว่า 
มี KM IM KPIs อยู่ในการ

ประเมินผลการปฏิบัติงานด้วย 
100% 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การใช้ดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม (Knowledge Management and 
Innovation Management Measurement 
Matric) ในกระบวนการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานอย่างเป็นทางการ** 

100% ของกระบวนการได้
ดำเนินการตามที่วางแผนไว้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ : 
1.  ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565  

2. กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 มีความสัมพันธ์ และเชื่อมโยงโดยตรงกับการออกแบบจัดทำระบบประเมินผลการ

ปฏิบัติงาน ในแผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนุษย์ 

3. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนษุย์ ปี 2565 – 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 1 พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยร
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1 

การสื่อสาร ฝึกอบรม ถ่ายโอนวิธีการใน
การใช้กระบวนการในการจัดการความรู้
ให้แก่พนักงาน ผ่านกิจกรรมที่วางแผน** 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินการ
นำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

2 
การตรวจติดตามภายในเพื่อประเมินการ
นำกระบวนการจัดการความรู้ไปใช้** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

3 

การกำหนด ให้แต่ละสำนักสร้าง 
Innovation ใน KPIs ของทุกสสำนัก 
(นวัตกรรมที่นำสู่ตลาด และผลิตภัณฑ์
ทางการตลาด)** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

การสื่อสารกิจกรรม การดำเนินการของ
กระบวนการต่างๆ อย่างทั่วทั้งองค์กร** 

     ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

4 

การสื่อสารการนำเอาดัชนีวัดผลสำเร็จ 
(KPIs) เข้าไปสู่แบบฟอร์มการประเมินผล
การปฏิบัติงาน ให้แก่พนักงานทุกคน** 

     ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การใช้ดัชนีการวัดผลการจัดการความรู้ 
และนวัตกรรม (Knowledge 
Management and Innovation 
Management Measurement Matric) 
ในกระบวนการประเมินผลการปฏิบัติงาน
อย่างเป็นทางการ** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1 
พัฒนาความรู้ ความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ และนวัตกรรมให้พนักงาน 
100% ภายในปี 2565 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : ระบบที่
พนักงานได้รบัการพฒันา 100% 
ในปี 2565 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การจัด Community of Practice ทีเ่น้นเรื่อง
การจัดการความรู้ และนวัตกรรม** 

Cross CoP อย่างนอ้ย 3 กลุ่ม 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การฝกึอบรมคณะทำงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง KM Role** 

100% ของ คณะทำงานมี
ความเข้าใจมีความรู้มากขึ้น 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์
การจัด KM Round table session โดย
เช่ือมโยงกับ กิจกรรมของ CoP เพื่อรบัฟัง 
ข้อเสนอจากพนกังาน เกี่ยวกบัความรู้ที่ต้อง
ได้รับการปรบัปรุงขององค์กร** 

12 วัน 
(ไตรมาสละ 3 วัน) 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 

 

 

 

 

 

 

 



39 
 

ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3 
พัฒนากระบวนการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ผ่านการสร้างชุมชน
แห่งการเรียนรู้ (CoP) ที่สอดคล้องกับเป้าหมายองค์กร ภายในปี 2565 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : มี CoP 
อย่างน้อย 3 กลุ่ม Knowledge 
Sharing Session ไตรมาส ละ 
1  เรื่องเป็นอย่างน้อย 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การดำเนินการจัดทำ และจัดต้ัง Community 
of Practices (CoP) โดยใช้ทั้งกระบวนการ 
Task Base / Issues Base (การวิเคราะห์ 
Critical Issues ที่เช่ือมโยงกบัแผนยุทธศาสตร์
องค์กร )** 

CoP อย่างนอ้ย 3 กลุ่ม 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยนความรู้ 
ภายใต้ SECI Approach** 

Knowledge Sharing 
session ไตรมาสละ 1 

เรื่อง  
ฝ่ายทรพัยากรมนุษย ์

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 
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ยุทธศาสตร์ท่ี2 
พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำ
กระบวนการในการจัดการความรู้
ไปปฏิบัติ 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4 
สร้างความเข้าใจ และบทบาทการถ่ายโอนความรู้ (Knowledge Transferring) 
ให้ได้ 100% ของ Knowledge Owner ภายในปี 2566 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : มีการถ่าย
โอนความรู้ของ Knowledge 
Owner ในทกุกระบวนการ 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การวางแผนการทำ Knowledge Transferring 
Session ในการทำงานทัง้ในรูปแบบ ประจำวัน 
รายสปัดาห์ รายเดือน (Daily Operation) ** 

อย่างน้อย 20% ของ 
Knowledge Owner ทำ
การ Transferring และส่ง
รายงานให้แกห่น่วยงาน 

ฝ่ายทรพัยากรมนุษย์ / KM 
Facilitator 

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนษุย์ ปี 2565 – 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 2 พัฒนาความรู้ความสามารถดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยร
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1 

การจัด Community of Practice ที่เน้น
เรื่องการจัดการความรู้ และนวัตกรรม** ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การฝึกอบรมคณะทำงานให้มีความรู้ความ
เข้าใจเรื่อง KM Role** 

     ◼       

การจัด KM Round Table Session โดย
เชื่อมโยงกับ กิจกรรมของ CoP เพื่อรับฟัง 
ข้อเสนอจากพนักงาน เก่ียวกับความรู้ที่
ต้องได้รับการปรับปรุงขององค์กร** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

3 

การดำเนินการจัดทำ และจัดตั้ง 
Community of Practices (CoP) โดยใช้
ทั้งกระบวนการ Task Base / Issues 
Base (การวิเคราะห์ Critical Issues ที่
เชื่อมโยงกับ แผนยุทธศาสตร์องค์กร )** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

การออกแบบกระบวนการแลกเปลี่ยน
ความรู้ ภายใต้ SECI Approach** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

4 

การวางแผนการทำ Knowledge 
Transferring Session ในการทำงานทั้ง
ในรูปแบบ ประจำวัน รายสัปดาห์ ราย
เดือน (Daily Operation) ** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1 
จัดกิจกรรม KM & IM ทุกเดือน ในทกุส่วนงาน (100%) 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : กจิกรรม 
KM & IM ได้รับการจัดเป็นราย
เดือน 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 

การจัดกจิกรรมตามแผนที่กำหนดในแผน** 
พนักงานมสี่วนร่วมในกจิกรรม

คิดเป็น 80% ของจำนวน
พนักงาน 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์
หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 

ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2 
จัด KM Audit ทกุไตรมาส (ใช้ประกอบการประเมินผลการปฏิบัติงาน และ 
ระบบขีดความสามารถ) 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : KM Audit 
ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การตรวจสอบ ทวนสอบ ระบุ Knowledge Needs / 
Knowledge Inventory / Knowledge Flow / 
Knowledge Mapping/ Knowledge Process 
Implement / Knowledge Business 
Alignment** 

คู่มือการทำ KM Audits 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การรวบรวมผลการสอบทาน ประเมินสิ่งที่พบ (Audit 
Finding) / วิเคราะห์ผลการสอบทาน และสิ่งที่พบ 
(Analysis result and audit finding)** 

ดำเนินการ Audit ไตรมาสละ ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

การจัดทำรายงาน Knowledge Management/ 
Knowledge Audits / นำเสนอแผลการสอบทาน 
และ คำแนะนำในการจัดการความรู้ต่อผู้บริหาร** 

ดำเนินการ Audit ไตรมาสละ ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และจัดการ

นวัตกรรม / ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ 

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 
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ยุทธศาสตร์ท่ี 3 
ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย : นำกจิกรรม
ดำเนินตามแผนงาน 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3 
จัด Innovation Awards ใหทุ้กหน่วยงานมามสี่วนร่วมในการสร้างนวัตกรรม ปี
ละ 1 ครัง้ 

ดัชนีชี้วัดกิจกรรม : Innovation 
Awards ปีละ 1 ครั้ง 
 

กิจกรรมดำเนินการ ตัวชี้วัดกิจกรรมดำเนินการ ผู้รับผิดชอบ 
การจัด Innovation Award โดยเน้นความ
เช่ือมโยงกับ กระบวนการหลัก และเป้าหมาย
ขององค์กร 2564 – 2565  ** 

ปีละ 1 ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การดำเนินการโค้ช ทีมทีเ่ข้าร่วม ประกวด และ 
จัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรือ่ง Design 
Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรม และตัวแบบ
นวัตกรรม ** 

ผู้เข้ารบัการโค้ชสามารถ
พัฒนา Innovation 

Prototype ได ้ 

คณะทำงานจัดการความรู้และ
จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย

ทรัพยากรมนุษย ์

การดำเนินการจัด Big Presentation Day 
เพื่อนำเสนอนวัตกรรม (คล้ายกับ Demo 
Day)** 

ปีละ 1 ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

การจัดการประชาสมัพันธ์ทีมที่ได้รับรางวัล 
(มอบรางวัลในงานเลี้ยงประจำป)ี** 

ปีละ 1 ครั้ง 
คณะทำงานจัดการความรู้และ

จัดการนวัตกรรม / ฝ่าย
ทรัพยากรมนุษย ์

หมายเหตุ :  

1. ** งานบางส่วนเริ่มในปี 2564 และต่อเน่ืองในปี 2565 

2. งานบางส่วนอาจจะมีการศึกษา และเริ่มบางงานใน ปี 2564 ต่อมาจนถึง 2565 และ 2566 
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แผนยุทธศาสตร์การบริหารทุนมนษุย์ ปี 2565 – 2566 (ระยะเวลาดำเนินการ) 
ยุทธศาสตร์ท่ี 3 ส่งเสริม ผลักดันการปฏิบัติด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

กิจกรรม
ผลักดัน

เป้าหมาย 
กิจกรรมดำเนินการ 

ตุล
าค

ม 

พฤ
ศจ

ิกา
ยน

 

ธัน
วา

คม
 

มก
รา

คม
 

กุม
ภา

พัน
ธ์ 

มีน
าค

ม 

เม
ษา

ยร
 

พฤ
ษภ

าค
ม 

มิถ
ุนา

ยน
 

กร
กฎ

าค
ม 

สิง
หา

คม
 

กัน
ยา

ยน
 

1 
การจัดกิจกรรมตามแผนที่กำหนดใน
แผน** ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

2 

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

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

การรวบรวมผลการสอบทาน ประเมินสิ่งที่
พบ (Audit Finding) / วิเคราะห์ผลการ
สอบทาน และ สิ่งที่พบ (Analysis Result 
And Audit Finding)** 

  ◼   ◼   ◼   ◼ 

การจัดทำรายงาน Knowledge 
Management/ Knowledge Audits/
นำเสนอแผลการสอบทาน และคำแนะนำ
ในการจัดการความรู้ ต่อผู้บริหาร** 

          ◼ ◼ 

3 

การจัด Innovation Award โดยเน้น
ความเชื่อมโยงกับ กระบวนการหลัก และ
เป้าหมายขององค์กร 2564 – 2565  ** 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

การดำเนินการโค้ช ทีมที่เข้าร่วม ประกวด 
และจัดการฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง 
Design Thinking เพื่อสร้างนวัตกรรม 
และตัวแบบนวัตกรรม ** 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼   

การดำเนินการจัด Big Presentation 
Day เพื่อนำเสนอนวัตกรรม (คล้ายกับ 
Demo Day)** 

          ◼  

การจัดการประชาสัมพันธ์ทีมที่ได้รับ
รางวัล (มอบรางวัลในงานเลี้ยงประจำปี)** 

          ◼ ◼ 
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ความเชื่อมโยงของแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร ์
 

ภาพความเชื่อมโยง (Overview of Alignment) 

เมื่อพจิารณาจากพันธกิจขององค์การสวนพฤกษศาสตรจ์ะเห็นได้ว่า พันธกิจที่กำหนด 3 พันธกิจ และ

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ 4 เป้าหมาย เป็นสิ่งที่ต้องใช้ในฐานะที่องค์การสวนพฤกษศาสตร์เป็นองค์การแหง่

ความรู้ (Knowledge Based Organization) ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งโดยเมือ่พิจารณาจากทั้งพันธกจิ และ

เป้าหมายเชิงยทุธศาสตร์ พบว่าลักษณะของการบริหารความรู้และนวัตกรรมทีจ่ะส่งผลต่อการผลกัดัน มี

ดังต่อไปนี ้

 

แผนยุทธศาสตรท์ั้งหมดเพื่อใหเ้กิดการพัฒนาอย่างยั่งยืน การติดตาม และตรวจสอบความมีอยู่ของ

กระบวนการเป็นส่วนสำคัญ 

ประเด็น 
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรข์้อท่ี 
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ผลักดันเปา้หมายข้อท่ี 

การจะให้ระบบมีอยู่และสามารถพฒันาอย่างต่อเนื่องได้
นัน้ (Continuous Improvement) จำเป็นอย่างยิ่งตอ้ง
มีการตรวจติดตามอย่างสม่ำเสมอ ในมิติของการจัดการ
ความรู้คือกระบวนการ KM Audit ซึ่งมีผลต่อการ
ขับเคลื่อนของกระบวนการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ทั้งหมด 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 
ส่งเสริม ผลักดันการ

ปฏิบัติด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

2 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 1  

ยกระดับสวนพฤกษศาสตรใ์ห้เป็นแหล่งอนุรักษ์นอกถ่ินด้วยการบริหารจัดการอยา่งเป็นระบบ 

หากต้องการยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ใหเ้ป็นไปตามเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ สิ่งทีส่ำคัญในแง่การ

บรหิารจัดการความรู้และนวัตกรรม คือ 

ประเด็น 
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรข์้อท่ี 
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ผลักดันเปา้หมายข้อท่ี 

การยกระดับสวนพฤกษศาสตร์ให้เป็นแหล่งอนรุักษ์ 
ตามข้อที่ 1 ได้น้ัน กลไกสำคัญอย่างหนึ่ง คือ การสร้าง
การแลกเปลี่ยนการเรียนรูจ้ากหน่วยงานต่างๆ 
แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากส่วนงานที่
เกี่ยวข้อง อาท ิการแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัตทิาง
งานวิจัย หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ในทางปฏิบัตริะหว่างสาขา ที่เรียกว่า CoP 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันา
ความรู้ ความสามารถ
ด้านการจัดการความรู้

และนวัตกรรม 

1,2,3,4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
ผลักดันการปฏิบัติด้าน
การจัดการความรู้และ

นวัตกรรม 

1,3,4 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 2  

มุ่งสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้และจัดการดา้นสวนพฤกษศาสตร์ แบบนวัตกรรมค่อยเป็นค่อยไป 

(Incremental Innovation) ด้วยเทคโนโลยีสื่อสารท่ีทันสมัยมาใช้ รองรับระบบ 5G 

หากต้องการมุง่เน้นสร้างนวตกรรมการเรียนรู้ และจัดการด้านสวนพฤกษศาสตร์ สิง่ทีส่ำคัญในแง่การ

บรหิารจัดการความรู้และนวัตกรรม คือ 

ประเด็น 
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรข์้อท่ี 
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ผลักดันเปา้หมายข้อท่ี 

การสร้างนวัตกรรมการเรียนรู้ จำเป็นอย่างยิง่ที่ต้อง
สร้างให้สอดคล้องกับฐานความรู้ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร ์และสัมพันธ์กบักระบวนการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมทั้งหมด เพื่อให้สามารถมรีะบบ
รองรับทัง้ในการสร้างนวัตกรรม ดูแลนวัตกรรม และ
ความรู้ ดังนัน้การออกแบบระบบ และกระบวนการจึง
มีความสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ข้อนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
กระบวนการการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม  

1,2,3,4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
ผลักดันการปฏิบัติด้าน
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม  

1,3,4 

ในการสร้างนวัตกรรมนั้น กลไกสำคัญอย่างหนึ่ง คือ
การสร้างการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากหน่วยงาน
ต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติทาง
งานวิจัย หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ในทางปฏิบัตริะหว่างสาขา ที่เรียกว่า CoP เพื่อใหเ้กิด
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันา
ความรู้ ความสามารถ
ด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม  

1,2,3,4 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 3  
สร้างมูลค่าเพ่ิมเชิงสังคมและพาณิชย์ และการแก้ปญัหาสิง่แวดล้อมจากการประกอบกิจการดา้น
พฤกษศาสตร์และนวัตกรรม 

หากต้องการสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสงัคม และพาณิชย์สิง่ทีส่ำคัญในแง่การบรหิารจัดการความรู้ และ
นวัตกรรม คือ 

ประเด็น 
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรข์้อท่ี 
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ผลักดันเปา้หมายข้อท่ี 

การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคม และพาณิชย์สำหรบั
องค์กรที่มีความรูเ้ป็นฐานน้ัน จำเป็นอย่างยิ่งที่ต้อง
สร้างให้สอดคล้องกับฐานความรู้ขององค์การสวน
พฤกษศาสตร ์และสัมพันธ์กบักระบวนการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมทั้งหมดเพือ่ใหส้ามารถมีระบบ
รองรับทัง้ในการสร้างนวัตกรรม ดูแลนวัตกรรม และ
ความรู้ ดังนั้นการออกแบบระบบและกระบวนการจงึ
มีความสำคัญในการผลักดันยุทธศาสตร์ข้อนี ้

ยุทธศาสตร์ที่ 1 พฒันา
กระบวนการการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม  

1,2,3,4 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 ส่งเสริม 
ผลักดันการปฏิบัติด้าน
การจัดการความรู้และ
นวัตกรรม  

1,3,4 

การสร้างมูลค่าเพิ่มเชิงสังคม และพาณิชย์สำหรบั
องค์กรที่มีความรูเ้ป็นฐานน้ัน กลไกสำคัญอย่างหนึ่ง
คือการสร้างการแลกเปลี่ยนการเรียนรู้จากหน่วยงาน
ต่างๆ แลกเปลี่ยนประสบการณ์การทำงานจากส่วน
งานที่เกี่ยวข้อง อาทิ การแลกเปลี่ยนวิธีการปฏิบัติทาง
งานวิจัย หรือการแลกเปลี่ยนประสบการณ์การเรียนรู้
ในทางปฏิบัตริะหว่างสาขา ที่เรียกว่า CoP เพื่อใหเ้กิด
นวัตกรรมที่สอดคล้องกับการปฏิบัติงานจริง 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 พฒันา
ความรู้ ความสามารถ
ด้านการจัดการความรู้
และนวัตกรรม  

1,2,3,4 
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เป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ 4  
ประยุกต์ใชเ้ทคโนโลยีท่ีทันสมัยในการบริหารจัดการเพ่ือมุง่สู่การเป็นองค์กรสมรรถนะสูง 

หากต้องการประยกุต์ใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยในการบริหารจดัการสิง่ทีส่ำคัญในแง่การบริหารจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม คือ 

ประเด็น 
เชื่อมโยงกับ

ยุทธศาสตรข์้อท่ี 
เชื่อมโยงกับกิจกรรม
ผลักดันเปา้หมายข้อท่ี 

บนพื้นฐานการจัดการความรู ้และนวัตกรรม เป็นสิ่งที่
พัฒนาและได้มาซึ่งเทคโนโลยีการทำงานทีท่ันสมัย 
และการสร้างองค์กรสู่องค์กรสมรรถนะสูงเป็นพื้นฐาน
แล้ว ดังนั้นองค์กรที่สร้างกรอบวิธีคิดและกระบวนการ
ทางการจัดการความรู ้และนวัตกรรมได้ ย่อมนำไปสู่
การนำเอาเทคโนโลยีมาปรบัใช้ 

ยุทธศาสตร์ที ่3 
ส่งเสริม ผลักดันการ
ปฏิบัติด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม  

3,4 
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