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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  
ก่อตั้งขึ้นให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่

ส าคัญในช่วงเวลานั้น คือการลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และการ
บริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติให้บริหารจัดการ
โครงการพัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่โซน C เพ่ิมเติม  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีแนวทางและการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็น
องค์กรที่ทันสมัย โดยใช้แนวทางของระบบการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่มาปรับใช้ในการบริหารจัดการทั่ว
ทั้งองค์กร (Core Business Enabler) นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการ
ทบทวนวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ส าหรับ พ.ศ. 2565 – 2570  

 
หลักการและเหตุผล  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้วางต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ไว้
อย่างชัดเจนในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570 ซึ่งในการที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืนได้นั้น การวางรากฐานการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่ส าคัญ
อย่างยิ่ง เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกระบวนการส าคัญในการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ที่สอดคล้องกับองค์กรและเป้าหมายขององค์กรซึ่งแสดงให้เห็นจากภาพ ดังนี้ 

 
ภาพที่ 1 หลักการการจัดการความรู้ 

 

บทที่ 1 
ความเป็นมา 
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จากภาพที่ 1 เป็นการอธิบายถึงหลักการในการด าเนินการของการจัดการความรู้ โดยการจัดการ
ความรู้ เพื่อให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สิ่งที่ต้องพิจารณาและด าเนินการ ประกอบด้วย 

1. ตัวแบบความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model : OKM) ซึ่งเป็นผลรวมของ
ความรู้ในองค์กรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อองค์กร หรือการด าเนินกิจการขององค์กร และสะท้อนอยู่ใน
รูปแบบต่าง ๆ อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา ปรัชญาองค์กร โดยปกติตัวแบบความรู้ระดับองค์กรจะสัมพันธ์
โดยตรงกับวัตถุประสงค์การจัดตั้งองค์กร เพ่ืออธิบายว่าองค์กรที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องใช้
ความรู้ 

2. ตัวแบบความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model : TKM) เป็นความรู้ระดับกระบวนการหรือ
งาน (Work Process) ที่อธิบายว่ากระบวนการท างานในแต่ละงานนั้นต้องใช้ความรู้อะไรบ้างเพ่ือผลักดันให้
กระบวนการท างานนั้นประสบความส าเร็จ  

3. ตัวแบบความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model : AKM) เป็นความรู้ระดับบุคคลซึ่งเป็น
ส่วนหนึ่งในงานที่บุคลากรแต่ละหน้าที่ต้องรับผิดชอบ สะท้อนอยู่ในรูปแบบของขีดความสามารถเฉพาะ
ต าแหน่งงาน (Functional Competency)  

เมื่อเราพิจารณาตัวแบบองค์กรระดับต่าง ๆ แล้ว จ าเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องน ามาจัดท าแผนภูมิความรู้ 
(Knowledge Mapping) เพ่ือให้เห็นการเคลื่อนไหวหรือการไหลของความรู้ในองค์กร (Knowledge Flow) 
ตลอดทั้งเป็นรากฐานส าคัญในการท าความเข้าใจความรู้  และการจัดกิจกรรมความรู้  (Knowledge 
Management Activities) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community of Practices) เป็นต้น 

หลักการดังกล่าว จากภาพที่ 1 ได้อธิบายถึงกระบวนการส าคัญที่ต้องได้รับการออกแบบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ อันได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการประเมินความรู้ 
กระบวนการจัดเก็บความรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดจะต้องได้รับการ
ก าหนดตัวชี้วัดที่เชื่อมโยงสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลกระทบได้นั้น 
ต้องมีอีก 3 องค์ประกอบส าคัญ คือ  

1. การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงาน การจัดการความรู้  
2. การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร 
3. การตรวจติดตามการจัดการความรู้ (Knowledge Management Audit : KM Audit)    

จากหลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
องค์กรมุง่สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและยั่งยืน  

 

 
วัตถุประสงค์  

1. เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การด าเนินกิจกรรม และการด าเนินงานตลอดทั้งกระบวนการการจัดการความรู้
ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

2. เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการก าหนดดัชนีชี้วัดความส าเร็จของการด าเนินการด้านการจัดการความรู้ 
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3. เพ่ือเป็นการวางรากฐานส าคัญในการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด  
 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output)  

ผลผลิตเชิงปริมาณ เป็นตัวเลข หรือกิจกรรมส าคัญ (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายในปี 2565 

กระบวนการจัดการความรู้ได้รับการพัฒนาครอบคลุม 100% ตามเกณฑ์ Core Enable 

น ากระบวนการที่ได้รับการออกแบบไปใช้ 100% 

พนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะหลักส่วนของการจัดการความรู้ เพ่ิมข้ึน +1 จากการประเมินในปี
ที่ผ่านมา 

กระบวนการจัดการความรู้ของ ธพส. ส่งผลและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสีย 

100% 

ตารางท่ี 1 ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 

 
ตัวช้ีวัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ หรือที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 
ตัวช้ีวัด เป้าหมายภายในปี 2565 

       พัฒนาแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการความรู้ 
และด าเนินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 

      มีการพัฒนาแผนการการน า
เทคโนโลยีดิจิทัลตอบมาใช้ในการ
จัดการความรู้ 

ตารางท่ี 2 ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
 

 
 

 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2565 – 2570 และการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ก าหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2570 
 

“องค์กรสมัยใหม่ในการพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพิ่มเพื่อการเติบโตอย่างยั่งยืน”  
 

ค าจ ากัดความ วิสัยทัศน์  

สมัยใหม่  



4 

 

1. สมัยใหม่ หมายถึง มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers โดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดี
และสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย  

2. นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความ
เชี่ยวชาญรอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและน ามาใช้ในการจัดท าโครงการพัฒนาและบริหาร
สินทรัพย์ของรัฐ และปรับปรุงกระบวนการท างานทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมา
ใหม่หรือท าให้เปลี่ยนแปลงไปจากเดิมได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ 
คือ นวัตกรรมผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการท างานและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่  

ทรัพย์สินของรัฐ  
หมายถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. น ามาบริหารจัดการหรือพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์แก่รัฐและ

กระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  

มูลค่าเพิ่ม  
หมายถึง มูลค่าเพ่ิมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเงินและในด้านสังคม (Social Benefit) จาก

การด าเนินโครงการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าผู้
มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  

การเติบโต  
หมายถึง การเติบโตที่มีคุณค่าท าให้องค์กรมีความเข้มแข็งและมีก าไรได้อย่างยั่งยืน รวมถึงสามารถ

สนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมได้ในระยะยาว  
 
 
 
 
 
 
ยั่งยืน  

หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ท าให้เกิดปัญหาในอนาคต 
เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยค านึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม 
และธรรมาภิบาล สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs หลักการ BCG หลักการ Triple Bottom Lines (เศรษฐกิจ 
สังคม สิ่งแวดล้อม) หลักการ ESG ( Environment Social Governance)  

พันธกิจ  
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  
2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อม

ด้วยหลักธรรมาภิบาล 
3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  
4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  
SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
SO 2 สร้างประสบการณ์ท่ีดีและคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้เสีย  
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงาน ด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

ค่านิยม (Core Values)  

C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
U : Unity (ความเป็นน้ าหนึ่งใจเดียว) 
P : Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม) 
I : Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อ่ืน) 
D : Dedication (ความรับผิดชอบต่อค ามั่นสัญญา) 

 
 
 

 
 

  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ทบทวนและก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือ
เป็นกรอบและแนวทางในการด าเนินงานขององค์กรดังภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position)  

 
ภาพที่ 2 ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ด าเนินการในการก าหนด และท าการวิเคราะห์ 
จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis)    

Strength 
S1 ธพส. มีความรู้ความช านาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเชื่อถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดี
กับหน่วยงานก ากับดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ท าให้ได้รับโอกาสในการด าเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ
ใหม ่
S2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มีการบริหาร
จัดการทางการเงิน งบประมาณ ที่มีประสิทธิภาพ 
S3 ศูนย์ราชการฯ ประกอบด้วยหน่วยราชการจ านวนมาก จึงมีก าลังซื้อท่ีแน่นอน ประกอบกับมีพ้ืนที่รองรับ
ผู้ประกอบการที่หลากหลาย ทั้งขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ท าให้เอกชนสนใจเข้ามาใช้พ้ืนที่ต่อเนื่อง 
S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 
S5 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้
เป็นอย่างด ี
S6 ธพส. ให้ความส าคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืน โดยได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืนระดับ 
Platinum จากสภาอาคารยั่งยืนของเยอรมันตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงาน
และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมแบบยั่งยืน 

 

S7 มีระบบเทคโนโลยีหลักโครงสร้างพ้ืนฐานเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและ
ให้บริการลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ 
S8 คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความส าคัญในการก าหนดนโยบาย แผนระยะยาว แผนระยะสั้นที่
สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติและกรอบการประเมินผล สคร. รวมทั้งติดตามผลการด าเนินงานอย่างเป็น
ระบบ ท าให้ผลการด าเนินงานส่วนใหญ่ดีกว่าเป้าหมาย 

 
Weakness 

W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มธุรกิ จ
พ้ืนที่เช่าเชิงพาณิชย์ในอนาคต เพ่ือพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความ
คาดหวังของตลาดและสร้างมูลค่าเพ่ิมจากการบริหารพ้ืนที่เชิงพาณิชย์ ประกอบกับร้านค้าในศูนย์ราชการฯ 
บางร้านมีการเช่ามานาน จึงควรต้องมีการปรับปรุงให้ทันสมัย 
W2 การบริหารจัดการจราจร และท่ีจอดรถในศูนย์ราชการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W3 ประชาชนทั่วไปรู้จักศูนย์ราชการฯ มากกว่าในนาม ธพส. 
W4 กระบวนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ Talents & Successors ยังไม่เป็นระบบ ท าให้บุคลากรไม่ทัน
ต่อการสืบทอดต าแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง 
W5 ขาดการวิเคราะห์และจัดท าสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน ก่อนน าเทคโนโลยี
ดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก
ส่วนขององค์กร (To be) รวมทั้งขาดการก าหนดกระบวนการเชื่อมโยงข้อมูลและการด าเนินงานร่วมกัน
ระหว่างหน่วยงานที่มีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 
W6 การส่งเสริม สร้างบรรยากาศการแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุม
ทุกระดับและทุกหน่วยงาน 
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Opportunities 

O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ เพ่ือกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับยังมีทรัพย์สินภาครัฐที่ 
ธพส. สามารถเข้าไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพ่ิมทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 
O2 จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ าประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเน้น
กระตุ้นแก้ปัญหาระบบเศรษฐกิจในระยะสั้น จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ที่จะได้รับงานโครงการภาครัฐมากข้ึน 
O3 หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวและเพ่ิมภารกิจ ท าให้ความต้องการใช้พ้ืนที่ศูนย์ราชการฯ เพ่ิมมากขึ้น 
(เช่น สถาบันโรคผิวหนัง) 
O4 การสร้างความร่วมมือกับภาครัฐและเอกชน เพ่ือเพ่ิมโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ 
รวมทั้งโอกาสในการสร้างนวัตกรรม 

 

 

 

O5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับที่ 13 (สศช.) รวมทั้งยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้น เรื่อง BCG 
เศรษฐกิจสร้างคุณค่า สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมแห่ง
โอกาสและความเสมอภาค/วิถีชีวิตที่ยั่งยืน/ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ) 

 
Threats 

T1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อภารกิจของ ธพส. เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูก
สร้าง , พ.ร.บ.คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร, พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัย 
ไซเบอร์, พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 
T2 โรคระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภารกิจของ 
ธพส. เช่น โรคระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 
T3 โครงการที่ได้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่คุ้มค่าทางการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย 
T4 แนวโน้มการแข่งขันจากภาคเอกชนมีมากขึ้น เช่น พ้ืนที่พาณิชย์ พ้ืนที่ส านักงาน 
T5 การก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม 

 

ประเด็น ความส าคัญ การเชื่อมโยงต่อการจัดการความรู้ 

ประเด็นความเชื่อมโยงกับ วิสัยทัศน์  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ระบุและก าหนดไว้ในวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ในส่วน

ฉบับปรับปรุงใหม่ ได้มีการเน้นย้ าเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่และความยั่งยืน โดยเฉพาะเรื่องการเป็นองค์กร
สมัยใหม่ที่อธิบายอย่างชัดเจนในค านิยามที่ระบุความสมัยใหม่ขององค์กรด้วยนวัตกรรม ซึ่งการจะผลักดันให้
นวัตกรรมเป็นไปตามนิยามที่ระบุได้นั้น การจัดการความรู้มีความจ าเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างรากฐาน สมรรถนะ 
ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Multi – skill) ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
ได้ก าหนดแนวทางท่ีชัดเจนในประเด็นดังกล่าว  
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ประเด็นความเชื่อมโยงพันธกิจ  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ระบุพันธกิจขององค์กรเพ่ือผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ 
ไว้ทั้งสิ้น 4 พันธกิจ  

พันธกิจ ความเชื่อมโยงการจัดการความรู้ 
1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัยและบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุล  

• การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการให้
เกิดความสมดุลได้นั้น ต้องอาศัยความรู้ระดับองค์กร 
(Organization Knowledge)  
ระดับงาน (Task Knowledge) เพ่ือให้สามารถน าความรู้
ฐ านที่ มี ลั กษณะเป็นความรู้ เ ชิ ง กลยุทธ์  (Strategic 
Knowledge Area) มาใช้ในการพัฒนาและต่อยอดได้ 

2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิด
มูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล 

• การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐได้นั้น การ
ใ ห้ ค ว า ม ส า คั ญ กั บ ค ว า ม รู้ เ ชิ ง ก ล ยุ ท ธ์  ( Strategic 
Knowledge Area) เ ป็ น สิ่ ง ที่ มี ค ว ามส า คั ญอย่ า ง ยิ่ ง 
เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่ จ า เป็นต่อการผลักดันให้
เป้าหมายขององค์กรบรรลุ 

3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหา
รายได้ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ  
 

• การแสวงหารายได้ใหม่ ส าหรับ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ต้องมีความเข้าใจความรู้ที่
จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical Knowledge Area) เพ่ือให้
เข้ า ใจความรู้ พ้ืนฐานที่ ใช้ เ พ่ือการสร้ างรายได้ตาม
วัตถุประสงค์การก่อตั้งองค์กร อาทิ ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการพื้นที่ (Space Management) เป็นต้น  

4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการ
บริหารจัดการสมัยใหม ่ 

• การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการสมัยใหม่ มีความจ าเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างรากฐาน
และระบบการจัดการความรู้เพ่ือผลักดันพันธกิจ ทั้งในมิติ
กระบวนการจัดการความรู้ มิติความรู้ในระดับต่าง ๆ  

ตารางท่ี 3 ประเด็นความเชื่อมโยงพันธกิจ 

จากการเชื่อมโยงพันธกิจดังกล่าว บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้จัดท าแผนยุทธศาสตร์
ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้ ซึ่งจะอธิบายในล าดับถัดไป 
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ประเด็นความเชื่อมโยงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์   
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.)  ก าหนดต าแหน่งทางยุทธศาสตร์  (Strategic 

Positioning) ไว้ทั้งสิ้น 3 ระยะ  
 
 ระยะสั้น ระยะกลาง ระยะยาว 
 2565 2566 - 2567 2568 - 2570 
 

Speed & Grow 
Completion of new 
iconic & intelligent 

Government Complex 

Innovation & 
Sustainable 
Organization 

 เร่งรัดโครงการ Zone C 
และขยายธุรกิจตาม Business 
Model ที่ออกแบบไว้ 

ส่งมอบโครงการ Zone 
C พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยนื 

Key Enablers    

KM & Innovation  ทบทวนโครงสร้างพื้นฐาน 
KM& Innovation 

ขยายผลการแลกเปลี่ยน
เ รี ย น รู้ แ ล ะ น วั ต ก ร ร ม
ครอบคลุมกระบวนการหลัก 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู้
และนวัตกรรมทั่วทั้งองค์กร
และสร้างมูลค่าเพิ่มได้อย่าง
เป็นรูปธรรม 

Knowledge 
Management 
Positioning 

โ ค ร ง ส ร้ า ง พื้ น ฐ า น
กระบวนการหลัก  ในการ
บริหารจัดการ ความรู้  
(KM Infrastructure and 
Process) 

กระบวนการการจัดการ
ความรู้ครอบคลุมการใช้
ก ร ะ บ ว นก า ร หลั ก  ( KM 
process and Practice 
Convergence)  

กระบวนการจัดการ
คว ามรู้  เ ป็ น ร ะบบการ
บริหารปกติทั่วทั้งองค์กร 
(KM is Business 
Management System) 

ตารางที่ 4 แสดงต าแหน่งทางยุทธศาสตร์มุ่งเน้น ส่วนของการจัดการความรู้และนวัตกรรม 

จากต าแหน่งทางยุทธศาสตร์และความสอดคล้องต่อ Core Enablers ด้านการจัดการความรู้นวัตกรรม 
จะเห็นได้ว่าการผลักดันให้บรรลุตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น การวางรากฐานของระบบและกระบวนการ
การจัดการความรู้และนวัตกรรมเป็นสิ่งที่มีความส าคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน ( Innovation and Sustainable Organization) ในปี 2568 – 2570 ได้ โดยก าหนด
ต าแหน่งและเป้าหมายการจัดการความรู้ตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สามารถเป็นเป้าหมายในระยะ
กลาง ระยะยาว ขององค์กรภายใต้ระบบการจัดการความรู้นั่นเอง 
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การจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้นั้นจะมีขั้นตอนที่ต้องด าเนินการทั้งสิ้น 4 ขั้นตอน ได้แก่ 

1. การระบุลักษณะของธุรกิจ กิจการ หรืองาน (Identify underlying Business Imperative and 

Driven)  

ในมิติของการจัดการความรู้เชิงกลยุทธ์ สิ่งที่ต้องด าเนินการอย่างแรกคือการระบุลักษณะของธุรกิจ 
กิจการหรืองานออกมาให้ได้ โดยจะมีทั้งสิ้น 4 ลักษณะ ทั้งนี้ความรู้และนวัตกรรมขององค์กรต้องมีความ
สอดคล้องกับลักษณะของธุรกิจ 4 ลักษณะ เพ่ือน าไปใช้ในการวิเคราะห์และก าหนด ความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
องค์กร (Critical Knowledge Area) 

 

ภาพที่ 3 ลักษณะธุรกิจ กิจการหรืองาน 4 ลักษณะ 

1.1  ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนินการ (Operation Excellence)  
 ลักษณะธุรกิจ กิจการหรืองานที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการปฏิบัติการหรือด าเนินการนั้น ในมิติของ

การจัดการความรู้ จะมุ่งเน้นไปที่การปรับปรุงกระบวนการท างานบนฐานความรู้ มองว่าประสิทธิภาพ 
ประสิทธิผลจากการปฏิบัติการ พัฒนาตัวอย่างที่เป็นเลิศ ความรู้ในส่วนนี้โดยส่วนมาก คือความรู้ที่เกิดขึ้น
ภายในองค์กร ดังนั้นในการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของธุรกิจ กิจการ หรืองานลักษณะนี้ จะเป็น
ยุทธศาสตร์ของการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง การสร้างมาตรฐานในกระบวนการปฏิบัติงาน การสร้างประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล และผลิตภาพของกระบวนการท างาน โดยใช้ฐานความรู้ในการผลักดัน 

 
1.2  มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge)  

บทที่ 2 

สภาพทั่วไปด้านการจัดการความรู้ 
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 ลักษณะธุรกิจ กิจการหรืองานที่ความรู้ของลูกค้า การจัดการความรู้มีเป้าหมายในการปรับปรุง
พัฒนาการส่งมอบความรู้ไปยังลูกค้าโดยตรง ผ่านบุคลากรที่ท างานกับลูกค้าหรือติดต่อกับลูกค้า (Customer 
Touch Point) เป้าหมายเพ่ือรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า และการเพ่ิมระดับการให้บริการแก่ลูกค้า การ
เพ่ิมยอดขาย ดังนั้นความรู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้ อาทิ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจตลาด และ
แนวโน้มการตลาด รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพ่ือตอบสนองความต้องการของลูกค้า การจัดการ
ความรู้ที่เกิดขึ้นในส่วนนี้จะเกิดขึ้นได้ทั้งในองค์กร และเป็นความรู้จากภายนอก โดยเฉพาะความรู้ความเข้า
ใจความต้องการลูกค้า  

1.3  มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation)  
 ลักษณะธุรกิจ กิจการหรืองานที่ความรู้มุ่งเน้นการสร้างสรรค์ความรู้ใหม่เพ่ือสร้างผลิตภัณฑ์และ

บริการใหม่ ความรู้ในกลุ่มนี้อยู่บนฐานของการน าเอาเทคโนโลยีมาใช้ในการพัฒนา อาศัยกระบวนการจัดการ
ความรู้เต็มรูปแบบ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้จะมุ่งเน้นการสร้างกิจกรรมความรู้ใหม่เพ่ือผลักดันธุรกิจ สร้าง
กระบวนการเรียนรู้ มีคลังความคิด มีกระบวนการสร้างสรรค์ โดยสิ่งที่ส าคัญคือการสร้างกระบวนการที่ลด
ระยะเวลาของการพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ โดยอาศัยเทคโนโลยีเข้ามามีส่วนผลักดัน 

1.4  มุ่งเน้นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง (Growth and Change)  
 ลักษณะธุรกิจ กิจการหรืองานที่มุ่งเน้นการเติบโตและการเปลี่ยนแปลง จะมุ่งเน้นและระบุถึงการ

เรียนรู้จากความส าเร็จของการด าเนินงานที่ส าคัญ บทเรียนจากการเรียนรู้  การถ่ายโอนความรู้ปัจจุบันสู่กลุ่ม
บุคลากรใหม่ โดยที่บุคลากรใหม่ต้องได้รับการเรียนรู้อย่างเพียงพอต่อการสร้างประสิทธิภาพประสิทธิผลให้แก่
ธุรกิจเพ่ือจะเปลี่ยนตัวเองไปสู่บุคลากรที่มีคุณค่า พร้อมรับมือกับการเปลี่ยนแปลงและการเติบโตขององค์กร 
ตลาด และธุรกิจ สิ่งต่าง ๆ เหล่านี้จะต้องน าไปสู่การพิจารณาในแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   

 องค์กรต้องสามารถเข้าใจและระบุให้ได้ว่าในมิติการจัดการความรู้นั้น องค์กรอยู่ในสถานะใด ลักษณะ
ใด ทั้งนี้เพ่ือให้เกิดความเข้าใจ อาจจะสามารถระบุลักษณะการด าเนินกิจการและลักษณะของกิจการ ธุรกิจ 
หรืองาน ได้ดังนี้  

1. องค์กรที่มุ่งเน้นความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนินการ (Operation Excellence) 
ส่วนมาก คือองค์กรที่เน้นการลงมือท า ลงมือปฏิบัติ (The doer) 

2. องค์กรที่มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge) หรือการสร้างผลิตภัณฑ์
นวัตกรรม (Innovation) ส่วนมาก คือองค์กรที่เน้นการสร้างสรรค์  

 
 
 

3. องค์กรที่มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge) อย่างเดียวส่วนมาก คือ
องค์กรที่เน้นการขาย 

การระบุลักษณะของธุรกิจ กิจการ หรืองาน (Identify underlying Business Imperative and Driven) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีลักษณะของธุรกิจ ใน 2 รูปแบบ/ลักษณะ คือ  
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1. ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนนิการ (Operation Excellence)   
ลักษณะธุรกิจ ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ในส่วนหลัก คือการบริหารอาคาร 

วิศวกรรมและบริหารโครงการซึ่ งทั้ งสอง ธุรกิจหลัก มุ่ ง เน้นไปที่ประสิทธิภาพ การควบคุมต้นทุน  
การควบคุมการบริหารและการก ากับ สร้างมาตรฐานในกระบวนการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง  

2. มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge)  
ลักษณะธุรกิจ ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ในส่วนหลักอีกส่วน คือการพัฒนา

ธุรกิจและการตลาด ซึ่งต้องมีความรู้ความเข้าใจในลูกค้า การเพ่ิมระดับการให้บริการแก่ลูกค้า การเพ่ิมยอดขาย 
ดังนั้นความรู้ที่เกี่ยวข้องในส่วนนี้อาทิ ความรู้เกี่ยวกับลูกค้า ความรู้ความเข้าใจตลาด และแนวโน้มการตลาด 
รวมถึงการพัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการเพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า 

 

 

 

 

 

 

 

ภาพที่ 4 ลักษณะธุรกิจกิจการ ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

แต่เมื่อพิจารณาตามต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2565 – 2570 จะพบว่าแม้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา
สินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จะมีพ้ืนฐานลักษณะของกิจการเป็นแบบความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนินการ 
(Operation Excellence) และมุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge) แต่ในปี 2570                                       
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีเป้าหมายในการเป็นองค์กรที่มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม 
 
และยั่งยืน (Innovation and Sustainable Organization) ดังนั้นการพิจารณาลักษณะกิจการในมิติเพ่ิมเติม 
คือ มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation) จึงเป็นมิติที่จ าเป็นต้องพิจารณาเพิ่มเติมส าหรับการใช้ความรู้เป็นฐาน
ในการผลักดันให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ก้าวสู่เป้าหมายที่ก าหนด  
 
 
 
 
 
 
 

วิศวกรรมและ
บริหารโครงการ 

และบรหิารอาคาร  

 

การตลาด และ 
พัฒนาธุรกิจ 

2568 - 2570 
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ภาพที่ 5 ลักษณะธุรกิจ กิจการของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 
ส าหรับรองรับต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ 2570 

2. การก าหนดขอบเขตและวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 

เมื่อองค์กรได้ระบุลักษณะธุรกิจ กิจการ หรืองานแล้ว สิ่งที่ต้องด าเนินการเพ่ือพัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้  คือการก าหนดขอบเขตความรู้หรือกรอบแนวคิดการจัดการความรู้  ( Knowledge 
Management Framework) รวมถึงการก าหนดวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 

นโยบาย วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ให้ความส าคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) เพ่ือสร้างและกระตุ้นพลวัตแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่มและองค์กร โดย
มีเป้าหมายการจัดการความรู้ในการสร้าง แบ่งปัน รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่จ าเป็นและองค์ความรู้ที่
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการด าเนินงานของ ธพส. รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบการจัดการ
ความรู้ ส่งเสริมและผลักดันให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Collective Learning Organization) 
ดังนั้น เพ่ือให้การน าการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน  พัฒนา
ฐานความรู้ขององค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและน าไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้าง
มูลค่าเพ่ิมให้กับองค์กรและส่งเสริมให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง  จึงได้ก าหนด
นโยบายการจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้  
 

วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 
พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบ่งปัน จัดเก็บ ถ่ายโอนองค์ความรู้ น าไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้เพื่อนวัตกรรม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

พันธกิจการจัดการความรู้ 
1. พัฒนาการจัดการความรู้ ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร  
2. พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ที่น าไปใช้ปฏิบัติในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล รวมถึงการถ่ายโอนและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณ และผู้มีความรู้จ าเป็นต่อธุรกิจของ
องค์กรเพื่อให้มี Best Practice 

3. ผลักดันการจัดเก็บความรู้ รวบรวม เรียบเรียง แบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ที่ส าคัญทั้งเชิงยุทธศาสตร์
และต่อองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคส่วน และส่งเสริมข้อมูลความรู้ที่
ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจองค์กร 

4. ปลูกฝังค่านิยมการจัดการความรู้ ทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพื่อนวัตกรรม 

5. ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการจัดการความรู้ ที่สร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการน าความรู้ไปใช้ในองค์กร  
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นโยบายการจัดการความรู้ 
1. ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เป็นแบบอย่างของผู้น า (Role Model) และมี

หน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้ 
2. ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ธพส. ให้ตระหนักถึง

ความส าคัญของการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการความรู้
เชิงยุทธศาสตร์ 

3. ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วน
ร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญ เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และบุคลากร
เกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับ
เป็นคลังความรู้ของ ธพส. 

4. เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้  และมีการน าความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่เป็นทุนทางปัญญาซึ่งสามารถ
สร้างคุณค่าให้องค์กรได ้

 
 
 

 
5. มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้บุคลากร ธพส. และผู้มี

ส่วนได้ส่วนเสียที่ส าคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเป็นศูนย์ความรู้กลางในการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกัน 

6. ให้ความส าคัญกับการประเมิน จัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตามผล
การจัดการความรู้ในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  

3. การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จ าเป็นต้องก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเชิง        
กลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas)  
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ภาพที่ 6 แนวคิดการก าหนดความรู้จากบนลงล่าง 

โดยความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas) มีความสัมพันธ์โดยตรงกับ  
1. ความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge)  
2. ความรู้ระดับงาน (Task Knowledge)  
3. 4 ลักษณะธุรกิจ กิจการหรืองาน (4 Business Imperative) 
4. ทิศทางและวิสัยทัศน์ของกิจการ (Business Direction/Vision) 
5. วัตถุประสงค์การจัดตั้งหรือการมีอยู่ขององค์กร   
 
 

 และเมื่อพิจารณาทั้งจากแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Mapping) ที่ตัวชี้วัดและแผนที่ยุทธศาสตร์จะ
เป็น ตัวก าหนดความรู้ที่จ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Knowledge Area) ขององค์กร นอกจากความรู้ที่
จ าเป็นขององค์กร (Critical Knowledge Area) ซึ่งมีที่มาในหลายมิติ  และน าไปก าหนดกิจกรรมแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และแผนปฏิบัติการประจ าปี  
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ภาพที่ 7 แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

การที่องค์กรจะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ประสบความส าเร็จจ าเป็นต้องใช้ความรู้การเรียนรู้ เพ่ือ
ผลักดันให้บุคลากรสามารถท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล บรรลุเป้าหมายการท างานตามแผน
ยุทธศาสตร์นั้น 

มิติ กลยุทธ์ ตัวช้ีวัด 
ตัวอย่าง ความรู้ที่จ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์ 

(Strategic Knowledge Area) 

1 

สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่
เหมาะสม (F1) 

EBITDA และ EP 
ความรู้ทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน 
อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์ก าไร
จากการด าเนินงาน (EBITDA) 

การบริหารสินทรัพย์ ให้ เกิด
ประโยชน์ 

Occupancy Rate 
ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพ้ืนที่การตลาด 
การบริหารจัดการสินทรัพย์  

ริเริ่มโครงการรูปแบบใหม่ 
จ านวนโครงการที่ศึกษา
ความเป็นไปได้โครงการใหม่ 

ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้
ของโครงการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 
ความรู้ด้านเศรษฐกิจ  

 

 

2 

สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า
และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

ระดับความพึงพอใจของผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน วิเคราะห์ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder 
Management)  

ยกระดับการให้บริการและ
สื่ อ ส า ร ส ร้ า ง ภ า พลั ก ษ ณ์
องค์กร 

จ านวนบริการที่มีการพัฒนา
และปรับปรุง 

คว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ ก า ร สื่ อ ส า ร อ งค์ ก ร  
การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการ
มาตรฐานการบริการ  

3 
การบริหารจัดการอาคารให้
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม 

ระดับความส าเร็จในการ
บริหารจัดการอาคารให้ได้

ความรู้ด้านมาตรฐานอาคารพลั งงาน 
สิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัด
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มาตราฐานพลั งงานและ
สิ่งแวดล้อม 

การพลังงานในอาคาร ความรู้เกี่ยวกับการ
บริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกับ
ก า ร ป ร ะ ห ยั ด พ ลั ง ง า น  ห รื อ Green 
Building  

พัฒนาระบบงานเทคโนโลยี
ดิ จิ ทั ลและนวั ตกรรม เ พ่ื อ
สนับสนุนภารกิจองค์กร 

จ านวนนวัตกรรมที่ศึกษา ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการ 
เครื่องมือในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ความรู้ เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล 
เศรษฐกิจ ธุรกิจ ดิจิทัล  

ยกระดับการบริหารจัดการ
องค์กรตามระบบประเมินผล
ใหม ่

ระดับคะแนนด้านกระบวน 
การปฏิบัติงานและจัดการ 

ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ State Enterprise 
Assessment Model คว ามรู้ เ กี่ ย ว กั บ 
Total Quality Management ความรู้ใน
แต่ละ Enable   

4 

พัฒนาบุคลากรให้มีความ
เชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ
และบริหารโครงการ  

ร้อยละของผู้บริหารและ
พนักงานที่ผ่านการประเมิน
หลังจากได้รับการพัฒนา
ตามระบบ Competency 

ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ กระบวนการ
เรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้
เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาธุรกิจและบริหาร
โครงการ 

ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมา 
ภิบาล 

ระดับคุณธรรมและความ
โปร่งใส 

ระเบียบ ข้อบังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้อง
ทั้งหมด  

ตารางที่ 5 แสดงความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่จ าเป็นเชิงยุทธศาสตร์  
แผนยุทธศาสตร์และการจัดการความรู้ 

 

 

 

4. กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม (Knowledge and Innovation Management    

   Conceptual Framework)  
** กรอบแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการการจดัการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรมบนฐานความรู้  
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ภาพที่ 8 กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
ได้รับการออกแบบมาเพ่ือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการจัดการความรู้ 
กระบวนการจัดการนวัตกรรมที่ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและยั่งยืน ตามต าแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ที่ก าหนด จะเห็นได้ว่า  

4.1 กรอบแนวคิดนี้อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม   
4.2  กรอบแนวคิดนี้เริม่ตน้ทีต่วัแบบความรูร้ะดบัองค์กร (DAD Organization Knowledge Model) ซึง่จะ

เป็นความรู้ที่จ าเป็นส าคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Area) และเป็นความรู้ในงานหลัก 4 งาน คือ 
วิศวกรรมและบริหารโครงการ บริหารอาคาร การตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเชื่อมโยงกับตัวแบบความรู้ระดับ
งาน (Task knowledge model) ซึ่งเป็นความรู้ที่จ าเป็นของงานหรือกระบวนการที่เป็นกลไกส าคัญทั้ง 4 งาน
ของบริษัท มีลักษณะเป็นความรู้ที่จ าเป็น หรือ Critical knowledge area  

4.3 กรอบแนวคิดนี้เชื่อมโยงความรู้ทั้งระดับองค์กร ระดับงาน กับความรู้ระดับปัจเจกหรือต าแหน่งงาน 
(Agent knowledge model) ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นว่า กลไกการท างานของความรู้ในองค์กร มีความเชื่อมโยง
สัมพันธ์จากระดับองค์กร ระดับงานหรือกระบวนการสู่ระดับบุคคล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการ
พัฒนาบุคลากร 

 

 
 

 
  4.4 กรอบแนวคิดนี้ท าให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) พิจารณาถึงกลไกที่เป็นตัว
ผลักดันการท างานของระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในองค์กร อันได้แก่ กระบวนการ 
กิจกรรม และตัวชี้วัด นั่นเอง  

เมื่อพิจารณาจากสภาพทั่วไปของการจัดการความรู้ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) 
ทั้ง 4 ขั้นตอนของการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สรุปเป็นแผนภาพ ดังต่อไปนี้  
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ตารางท่ี 6 การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 

 

 

 
  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment and Situation analysis) 
เป็นกระบวนการท าความเข้าใจต่อปัจจัยแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการก าหนดยุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้ โดยมี 2 การวิเคราะห์ ได้แก่  

1. การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)  
2. การวิเคราะหส์ภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)  

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 

(อ้างอิง แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561-2565 (ฉบับทบทวน 2563) 
อ้างอิงจากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก ในแผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2561 - 2565 

การก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ 

ค าอธิบาย 

ลักษณะกิจการ 

ปัจจุบัน  
1. ความเป็นเลิศในการปฏิบัติการ/ด าเนินการ (Operation 

Excellence)   
2. มุ่งเน้นความรู้ความเข้าใจลูกค้า (Customer Knowledge) 
อนาคต : มุ่งเน้นนวัตกรรม (Innovation) 

การก าหนดขอบเขต และวิสัยทัศน์การ
จัดการความรู้ 

       บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนด
นโยบาย วิสัยทัศน์ พันธกิจ ส าหรับการการจัดการความรู้ และ
เชื่อมโยงกับ ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning)  

การก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับ
องค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic 

Knowledge Areas) 

       บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) วิเคราะห์
และก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic 
Knowledge Areas) และความรู้ที่จ าเป็น (Critical knowledge 
areas) สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) 

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (Knowledge and 
Innovation Management 
Conceptual Framework) 

       บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) จัดท ากรอบ
แนวคิด และตัวแบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพ่ือเป็น
แนวทางในการด าเนินการและการก าหนดกรอบทางยุทธศาสตร์
การจัดการความรู้และนวัตกรรม  

บทที่ 3 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ 
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สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) ค าอธิบายและความเชื่อมโยงต่อการจัดการความรู้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จะพบว่า มีปัจจัยที่ส่ง

ส่งผลต่อการก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Knowledge Areas) ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้
ของ บริษัทธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

1. ความรู้เชิงมหภาคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม สิ่ งแวดล้อมและธรรมาภิบาล ตามกรอบ
นโยบายของรัฐบาล และแนวคิดที่รัฐบาลได้ใช้ในการ
บริหารจัดการ ซึ่งเป็นความรู้ระดับองค์กร (DAD 
Organizational Knowledge Model)  

2. เมื่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง ย่อม
ส่งผลต่อความรู้ โดยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความรู้
ชุดใหม่ในปี 2565 เป็นต้นไป คือการบริหารจัดการ
โรคระบาดที่ส่งผลต่อความรู้ระดับงานของฝ่ายงานที่
เกี่ยวข้อง อาทิ งานบริหารอาคาร เป็นต้น  

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลโดยตรง
ต่อการขยายขอบเขตความรู้ใหม่ขององค์กรเพื่อ
พัฒนาให้องค์กรก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและ
ยั่งยืนตามเป้าหมายและต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ที่
วางไว้  

ยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) 
แผนแม่บท ภายใต้ยุทธศาสตร์ชาติ 
แผนปฏิรปูประเทศ 12 ด้าน 
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแหง่ชาติ ฉบับท่ี 12 
(พ.ศ. 2560-2564) 
นโยบายรัฐบาล (พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา) 
แผนยุทธศาสตรร์ัฐวิสาหกจิ และยทุธศาสตรภ์าพรวม
ของรัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ 
นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง 
ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ ์
แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม (Digital 
Economy : DE) 
ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) 
แนวโน้มเศรษฐกจิ และการระบาดของเชื้อไวรัสโคโรนา 
(COVID-19) 

 
ตารางท่ี 7 การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 

 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) หรือ SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strength) 
S1 ผู้บริหารให้ความส าคัญกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมโดยก าหนดให้เป็นหนึ่งในความจ าเป็นเร่งด่วน
ขององค์กร และได้มีการก าหนดเป็นวิสัยทัศน์ และแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เพื่อผลักดัน  

S2 ธพส. มีองค์ความรู้ที่สั่งสมมาเป็นเวลายาวนาน มีกลุ่มความรู้ที่จ าเป็น มีลักษณะความเชี่ยวชาญเฉพาะด้าน 
ซึ่งสามารถน ามาพัฒนาเป็นกระบวนการจัดการความรู้ (KM) ได้ส่งผลให้การจัดการความรู้สามารถท าได้อย่าง
ชัดเจนและมีศักยภาพต่อการบริหารจัดการซึ่งเป็นประโยชน์ต่อการพัฒนาองค์กรในระยะยาวและยั่งยืน  

 จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ควรมีการก าหนดและจัดท า Critical Knowledge Area หรือความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร เพ่ือความ
ชัดเจนและสอดคล้องกับหน่วยงานหลักขององค์กร 
W2 ควรมีการออกแบบ จัดท ากระบวนการจัดการความรู้เพ่ือใช้ในการผลักดันและพัฒนาการจัดการความรู้
จากรูปแบบของกิจกรรมไปสู่การปฏิบัติ ทั้งนี้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์การประเมินรัฐวิสาหกิจฉบับใหม่  
W3 พนักงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ให้มีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการความรู้อย่าง
ต่อเนื่อง 
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W4 ควรมีการผลักดันให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community of Practice) อย่างเป็นระบบ เป็นรูปธรรมเป็น
กลไกท่ีควรได้รับการพัฒนาและสร้างข้ึนใน ธพส. โดยเฉพาะการมุ่งเน้นการแลกเปลี่ยนความรู้ที่ผลักดันให้บรรลุ
เป้าหมาย 

 โอกาส (Opportunities) 
O1 มีโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องใช้ความรู้ วิธีคิดใหม่ในการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการเพ่ิมกลุ่ม
ความรู้ใหม ่ๆ ของพนักงานและการจัดการความรู้ใหม่ ๆ เหล่านั้น  
O2 การจัดการความรู้ เป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องมือของการจัดการองค์กรสมัยใหม่ซึ่งสามารถเรียนรู้ จากตัวอย่างที่
เป็นเลิศ (Best Practices) ได้ 

 อุปสรรค (Threat) 
T1 สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและอ่อนไหวสูง ท าให้ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่
ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการ Capturing Knowledge และ Knowledge Utilization 
มีแนวโน้มต่อการปรับเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และการท างานสูง 
T2 การเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ โดยเน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการการจัดการความรู้  

 
 

การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 

 Internal Factors 
External Factors Strength (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) 

     ธพส. มีองค์ความรู้ที่สั่ งสมมาอย่าง
ยาวนาน มีลักษณะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ 
รวมถึงการสนับสนุนจากผู้บริหารให้การ
จัดการความรู้เป็นวาระจ าเป็นขององค์กร
เพื่อสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรแห่งนวัตกรรม
และยั่งยืน ทั้งนี้ โอกาสจากโครงการใหม่ ๆ 
ท าให้การพัฒนาความรู้และการจัดการ
ความรู้ เป็นโอกาสในการผลักดันให้ ธพส. 
ก้าวสูงการเป็นองค์กรสมัยใหม่ ได้อย่างมี
ประสิทธิภาพมากขึ้น 
(key words : ความเช่ียวชาญเฉพาะ การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร โครงการใหม่ ๆ ที่ใช้
ความรู้ใหม่)  

    โครงการในปัจจุบัน ตัวแบบธุรกิจใหม่ โครงการ
ใหม่ ล้วนแล้วแต่ต้องการการจัดการความรู ้ซึ่งต้อง
มีการก าหนดหรือระบุ Critical Knowledge Area 
หรือความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร มีการ
ออกแบบ จัดท ากระบวนการจัดการความรู้  และ
การผลักดันให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ (Community 
Of Practice) อย่างเป็นระบบ ซึ่ง ธพส. จ าเป็น
อย่างยิ่งต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้สามารถใช้
ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ 
(Key words : ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร, 
กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ และ 
โครงการใหม่ ๆ ที่ใช้ความรู้ใหม่) 

Threats (T) 

     การที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริม
การจัดการความรู้ และลักษณะองค์กรที่เป็น
ความรู้เช่ียวชาญเฉพาะ ก าลังเผชิญหน้ากับ
ค ว า ม ท้ า ท า ย ข อ ง ก า ร เ ป ลี่ ย น แ ป ล ง
สถานการณ์ทางธุรกิจ ท าให้ความรู้มีการ
เปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็ว 
ส่งผลต่อความสามารถในการ Capturing 
Knowledge และ Knowledge Utilization 

     การที่ ธพส. ยังไม่ได้มีการก าหนดความรู้ที่มี
ความจ าเป็นต่อองค์กร กระบวนการจัดการความรู้ 
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการด าเนินงานด้าน
การจัดการความรู้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้า
ทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจ 
ส่งผลต่อความสามารถและความพร้อมของการ 
Capturing knowledge แ ล ะ Knowledge 
Utilization (Key words : ความรู้ที่มีความจ าเปน็
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(Key words : ความเช่ียวชาญเฉพาะ การ
สนับสนุนจากผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง 
การถอดความรู้ และการใช้ความรู้) 

ต่อองค์กร, กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ การเปลี่ยนแปลง การถอดความรู้ และการ
ใช้ความรู้) 

ตารางท่ี 8 การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 

 
 
 
 
 

 
  จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ TOWS Matrix พบว่ามีประเด็นที่ท้าทายส าหรับการ
ก าหนดและการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้  

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) เป็นบริษัท ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นฐานของ
การท าธุรกิจขององค์กร การที่ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการความรู้ จึงมีความจ าเป็นอย่างยิ่งท่ีต้องน าเอาความรู้
ต่าง ๆ มาด าเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกระบวนการทั้งในโครงการเดิม และโครงการใหม่ตามตัวแบบธุรกิจ
ใหม่นั้นเอง 

2. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) มีความท้าทายอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การ
เปลี่ยนแปลงทั้งทางธุรกิจและความคาดหวัง การที่จะสามารถน าพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการจัดการ
ความรู้องค์กรนวัตกรรมที่ยั่งยืนนั้น ความเข้าใจและการจัดท าความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กร (Critical 
Knowledge Areas) เป็นสิ่งที่ต้องด าเนินการ รวมถึงการวางรากฐานกระบวนการจัดการความรู้และการสร้าง
กิจกรรมเพ่ือผลักดันให้การจัดการความรู้สามารถด าเนินการได้ในองค์กร จะส่งผลอย่างยิ่งต่อการรองรั บการ
เปลี่ยนแปลง  

ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 

เมื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunities) จะพบความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์
ด้านการจัดการความรู้ ดังนี้ 

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้รับการ
สนับสนุนจากผู้บริหารในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการด าเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานส าคัญในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือผลักดันองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน โดยใช้ความรู้เป็นฐานได้
อย่างมั่นคง  

2. เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้
ยุทธศาสตร์ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-
2564) นโยบายรัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตร์ภาพรวมของ
รัฐวิสาหกิจสาขาสาธารณูปการ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ 
แผนพัฒนาดิจิทัลเพ่ือเศรษฐกิจและสังคม (Digital Economy : DE) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะ
พบว่าทุกแผนเป็นแผนที่ก าหนดความรู้ที่จ าเป็นส าหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas) ท า
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ให้กระบวนการจัดการความรู้ ได้รับการสนับสนุนและส่งเสริมจากผู้บริหาร รวมถึงการได้รับการสนับสนุนจาก
แผนงานต่าง ๆ ดังกล่าว ท าให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการความรู้อย่างสูง  

 
 

3. การก าหนดให้การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ Core Enable หลักในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ท าให้กระบวนการจัดการ
ความรู้และการก าหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่  บริษัท ธนรักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้รับ
การสนับสนุนอย่างสูงจากฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ  

ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge)  

เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) จะพบความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ
จัดการความรู้ ดังนี้ 

1. บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ยังไม่ได้มีการก าหนดความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อ
องค์กร กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการด าเนินงานด้านการจัดการความรู้ เมื่ อต้อง
เผชิญหน้ากับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน และการใช้
ความรู้ใหม่ ๆ เพ่ือน ามาพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Capturing) การรวบรวม เรียบ
เรียง (Knowledge Synthesis) และการน าความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้
ทันต่อสถานการณ์ทางธุรกิจ และความท้าทายในการแข่งขัน  

2. ความท้าทายอีกประการ คือการพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลาการ ไม่สามารถพัฒนาได้
ทันต่อการเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือความท้าทายจากปัจจัยภายนอก อาทิ กรณีโรคระบาด เนื่องจากอิทธิพล
ของสภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ทั้งในมิติรายได้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง 
วิธีการท างานที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ท าให้องค์กรและพนักงานต่างเผชิญหน้าต่อ กรอบ
ความรู้ใหม่ เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้และต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งการจะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการการ
จัดการความรู้ และกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
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ภาพที่ 9 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จากภาพที่ 9 จะเห็นได้ว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้มีการก าหนดความเชื่อมโยง
ระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  เพ่ือสร้างกลไกผลักดันให้สามารถน าแผน
ยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติใช้ในการด าเนินงานได้ ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เช่นกัน ที่ต้องออกแบบ 
พัฒนาให้สอดคล้อง ผลักดันให้เป้าหมายของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด เติบโตและบรรลุตาม
ต าแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ที่ก าหนดไว้  

ดังนั้น ในการก าหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2565 – 2570 จึงต้องก าหนดให้มีความเชื่อมโยง
จากแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ดังภาพที่ 10 
 
 
 
 

บทที่ 4 
แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2565 – 2570 
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ภาพที่ 10 แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด 

จากวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 
“พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบ่งปัน จัดเก็บ ถ่ายโอนองค์ความรู้ น าไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้เพ่ือ

นวัตกรรม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ” 

จากวิสัยทัศน์การจัดการความรู้ ได้มีการก าหนดพันธกิจที่จะท าให้วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ บรรลุ
ตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ทั้งสิ้น 5 พันธกิจ ดังนี้  

1. พัฒนาการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร  
2. พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ที่น าไปใช้ปฏิบัติในการท างานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล รวมถึงการถ่ายโอนและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณ และผู้มีความรู้จ าเป็นต่อธุรกิจของ
องค์กรเพ่ือให้มี Best Practice 

3. ผลักดันการจัดเก็บความรู้ รวบรวมเรียบเรียง แบ่งปัน และถ่ายโอนความรู้ที่ส าคัญทั้งเชิง
ยุทธศาสตร์และต่อองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคส่วน และส่งเสริมข้อมูล
และความรู้ที่ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการท างานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจองค์กร 

4. ปลูกฝังค่านิยมการจัดการความรู้ ทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพื่อนวัตกรรม 

5. ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการจัดการความรู้ ที่สร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการน าความรู้ไปใช้ในองค์กร 

 
  จากพันธกิจดังกล่าว บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ทั้งสิ้น 3 ยุทธศาสตร์  
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ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 

การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบและ
เคร่ืองมือเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือใช้ในการจัดการความรู้ให้มี

ประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) 
กระบวนการจัดการความรู้ ไ ด้ รั บการพัฒนา
ครอบคลุม 100% ตามเกณฑ์ Core Enable 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) 
พัฒนาแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการ
จัดการความรู้ และด าเนินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลใน
การจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย (Lead Activities) ตัวช้ีวัดกิจกรรม (Lead Measurement)  

1.   พัฒนา ออกแบบระบบและกระบวนการจดัการความรู ้
    ระบบและกระบวนการจัดการความรู้ได้รับการ
ออกแบบพัฒนาพร้อมใช้งาน 100% ตามเกณฑ์ 
Core Enable 

2. พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และนวัตกรรมเช่ือมโยง
กับการประเมินผลการปฏิบัติงานภายในปี 2564 

    ก าหนดตั ว ช้ี วั ดด้ านการจั ดการความรู้  ที่
สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ไว้
ในแบบฟอร์มประเมินผลการปฏิบัติงาน 100% ของ
จ านวนพนักงาน  

3. ออกแบบ พัฒนา กระบวนการเช่ือมโยงระหว่าง ความรู้ และ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบภายใน ปี 2565 

    มีคู่มือวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้ 
และกระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมองค์กรด้านการ
จัดการความรู้ได้รับการปฏิบัติจริง ในปี 2564  

4. พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (รวมถึงการจัดท า Knowledge Management System 
– Data base & Knowledge Storage)  

    มีการน าระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จั ด ก า รคว ามรู้ แ ล ะนวั ต ก ร รม  ม า ใ ช้ภ าย ใต้
สถาปัตยกรรมองค์กร ในปี 2566  

5. พัฒนา ออกแบบ จัดท า และส่งเสริมกิจกรรมการจัดการความรู้
โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ  

    มีการน าเครื่องมือทางเทคโนโลยีสารสนเทศ และ 
Social Media มาใช้ในการจัดท ากิจกรรมการจัดการ
ความรู้ อย่างน้อย 1 กิจกรรม  

 
ตารางท่ี 9 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 

 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 

การพัฒนาบูรณาการการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงาน
ขององค์กร การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) 
น ากระบวนการทีไ่ดร้ับการออกแบบไปใช้ 100%  
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) 
พนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะหลักส่วนของ
การจัดการความรู้ เพิ่มขึ้น +1 จากการประเมินในปี
ที่ผ่านมา 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย (Lead Activities) ตัวช้ีวัดกิจกรรม (Lead Measurement)  
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1. พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model) 
และความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model) ของฝ่ายงาน
ทั้งหมด (ในปี 2564 เน้น 4 ฝ่ายงานหลัก) 

    ตัวแบบความรู้แต่ละระดับส าหรับ 4 ฝ่ายงาน
หลักแล้วเสร็จและได้รับการประกาศในปี 2564 

2. ผลักดันกิจกรรมการจัดการความรู้ ท้ังองค์กร (ตามแผนการ
จัดการความรู้) รวมถึงการแบ่งปันความรู้ การถอด (จัดเก็บ) ความรู้ 
การรวบรวมเรียบเรียงความรู้  

    กิจกรรมการจัดการความรู้ได้รับการด าเนินการ 
100% ตามแผน 

3. น ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ทั้งองค์กร      กระบวนการจัดการความรู้ได้รับการประกาศและ
สื่อสารทั่วทั้งองค์กร  

4. พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ เข้าสู่แผนการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรให้มีความ
เข้าใจเครื่องมือในกระบวนการจัดการความรู้ 

    แผนฝึกอบรมที่สอดคล้องกับตวัแบบการจัดการ
ความรู ้

5. พัฒนากรอบแนวคิดและความเข้าใจของพนักงาน ต่อการ
แสดงออกเชิงพฤติกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ (เ ช่ือมโยงกับ
ยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงการพนักงานตัวอย่างด้านการจัดการความรู้ 
(KMIM IDOL)) 

    พนักงานได้รับการสื่อสาร และรับรู้ถึงพฤติกรรมที่
ต้องแสดงออก 100% (รวมถึงการก าหนดไว้ใน Core 
Competency Model) 
 

 
ตารางท่ี 10 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่  3 

การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการ
จัดการความรู้ (VOC,VOS) 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย (Lag Measurement) :  
กระบวนการจัดการความรู้ของ ธพส. ส่งผล และ 
เชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย (Lead Activities) ตัวช้ีวัดกิจกรรม (Lead Measurement)  
1. จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่าย พันธมิตร ผู้
มีส่วนได้ส่วนเสีย 

กิจกรรมไดร้ับการจดั ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากภายนอก และ
เครือข่ายความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบการ
จัดการความรู้ของ ธพส. 

กิจกรรมไดร้ับการจดั ไตรมาสละ 1 ครั้ง 

 
ตารางท่ี 11 ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด ได้ด าเนินการจัดท าแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ทั้งสิ้น 3 
ยุทธศาสตร์โดยมีการก าหนด เป้าหมาย กิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้ส าเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการส าคัญในการ
เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สู่แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถน า
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  
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แผนปฏิบัติการปี 2565 (ระยะเวลาด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบและเครื่องมือเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : กระบวนการจัดการความรู้ได้รับการพัฒนาครอบคลุม 100% ตามเกณฑ์ Core Enable 
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พัฒนาแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการความรู้ และด าเนินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนา ออกแบบระบบและ
กระบวนการจดัการความรู ้

     ออกแบบ จัดท ากระบวนการจัดการความรู้ (ระเบียบ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ) ◼ ◼     

 

     แต่งตั้ งและพัฒนาความสามารถนักจัดการความรู้  
(Knowledge Facilitator) อย่างต่อเนื่อง  ◼     

 

     การตรวจติดตามภายในตามหลักเกณฑ์ Core Enable  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
 

ตารางท่ี 12 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 

บทที่ 5 

แผนปฏิบัติการ แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2565 – 2570 (Strategy Implementation) 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พั ฒ น า ยุ ท ธ ศ า ส ต ร์ ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้  แ ล ะ
นวัตกรรมเช่ือมโยงกับการ
ประเมินผลการปฏิบัติงาน
ภายในปี 2564 

     ก าหนด เป้าหมาย ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้  (KPIs) ให้
สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม  
(Knowledge Management and Innovation 
Framework)  

◼ ◼     

 

     สื่อสาร เป้าหมาย ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ (KPIs) ไป
ยังพนักงาน  ◼     

 

     จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน ที่บรรจุ 
ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ (KPIs)  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ประกาศตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ (KPIs) เป็นส่วนหนึ่ง
ของการประเมินผลการปฏิบัติ งานอย่างเป็นทางการ 
(Official Announcement)  

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 

ตารางท่ี 13 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 
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กิจกรรมผลักดัน 
เป้าหมาย 3/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

ออกแบบ พัฒนา กระบวนการ
เช่ือมโยงระหว่างความรู้ และ 
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบ
ภายใน ปี 2565 

     จัดท าคู่มือวัฒนธรรมการจดัการความรู้  ◼ ◼     
 

     จัดท ากระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมและค่านิยมที่
สอดคล้องกับการจัดการความรู้และสื่อสาร สร้างความ
ตระหนักเชิงพฤติกรรมต่อค่านิยมและการจัดการความรู้ 

 ◼     
 

     จัดท าแผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและ
ผลักดันวัฒนธรรมการจัดการความรู้    ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     จัดกิจกรรมประกวด KMIM IDOL  ◼    ◼ ◼ 

     พัฒนาพนักงานท่ีผ่านเข้ารอบ KMIM IDOL   ◼    ◼ ◼ 

 
ตารางท่ี 14 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 

 
 
 
 

กิจกรรมด าเนินการ 2564 2565 2566 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 4/1 ไต

รม
าส

 3
 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนาเทคโนโลยีสารสนเทศ
เพื่อการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (รวมถึงการจัดท า 
Knowledge 
Management System – 
Data base & Knowledge 
Storage) 

     พัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Design) เพื่อการ
วางกรอบ และรายละเอียดของระบบนิเวศน์การจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม และจัดท าแผนตามสถาปัตยกรรม
องค์กร  

  ◼ ◼   

 

     พัฒนาระบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมแบบดิจิทัล 
(Data Base / Knowledge Storage)      ◼ ◼ 

     บูรณาการระบบเทคโนโลยีการจัดการความรู้ และการ
พัฒนาทรัพยากรมนุษย์      ◼ ◼ 

 
ตารางท่ี 15 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 
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กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 5/1 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนา ออกแบบ จัดท า และ
ส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้ โดยใ ช้ เทคโนโลยี
สารสนเทศ 

     กิจกรรมการบันทึก Clip ส าหรับการจัดเก็บ (ถอด) 
ความรู้ ในช่ือ  KM VLOG Challenge : ตามติด ชีวิต งาน ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 

     กิจกรรมการจัดท า Knowledge sharing on Digital 
เพื่อส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้โดยใช้ Digi ta l Tools  
( Social Media, Clip, VDO Conference เป็นต้น) 

◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼  

 
ตารางท่ี 16 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบูรณาการการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงานขององค์กร การพัฒนาองค์กร และ วัฒนธรรมองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : น ากระบวนการที่ได้รับการออกแบบไปใช้ 100%  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะหลักส่วนของการจัดการความรู้ เพิ่มข้ึน +1 จากการประเมินในปีที่ผ่านมา 
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ตารางท่ี 17 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 

 

กิจกรรมผลักดัน 
เป้าหมาย 2/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 
มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

กิจกรรมผลักดัน 
เป้าหมาย 1/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับงาน 
( Task Knowledge Model) 
และความรู้ระดับบุคคล (Agent 
Knowledge Model) ของฝ่าย
งานทั้งหมด (ในปี 2564 เน้น 4 
ฝ่ายงานหลัก) 

     จัดท าตัวแบบความรู้ระดับงาน (Task Knowledge 
Model) และความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge 
Model) ของฝ่ายงานทั้งหมด (ในปี 2564 เน้น 4 ฝ่าย
งานหลัก) 

◼ ◼     

 

     ยืนยันตัวแบบความรู้ระดับงาน  (Task Knowledge 
Model)  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ยืนยันความสอดคล้องของความรู้ ระดับบุคคล 
(Agent Knowledge Model) กับสมรรถนะประจ า
ต าแหน่งงาน  

  ◼  ◼   

     สื่อสาร ประกาศตัวแบบความรู้อย่างเป็นทางการ  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ผลักดันกิจกรรมการจัดการ
คว ามรู้  ทั้ ง อ งค์ ก ร  ( ต าม
แ ผ น ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ ) 
รวมถึงการแบ่งปันความรู้ การ
ถอด (จัดเก็บ) ความรู้  การ
รวบรวมเรียบเรียงความรู้ 

     ด าเนินการตามแผนกิจกรรมการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Activities, Knowledge Sharing, CoP, 
Knowledge Capturing, Knowledge Synthesis) 

◼ ◼     
 

     พัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรให้มีความเข้าใจเครื่องมือใน
กระบวนการจัดการความรู้   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     จัดท าเอกสารจากการรวบรวมเรียบเรียงความรู้ เป็น
รูปแบบเอกสารประกอบคู่มือ และถ่ายทอดให้หน่วยงานท่ี
เกี่ยวข้อง 

  ◼  ◼   

 
ตารางท่ี 18 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 

 
 
 
 
 
 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 
ไต

รม
าส

 3
 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

น า ก ร ะบวนกา รจั ดการ
ความรู้ไปใช้ทั้งองค์กร 

     สื่อสาร และฝึกอบรมพนักงาน และนักจัดการความรู้ 
(K.M. Facilitators) ให้ มี ค ว ามรู้ ค ว าม เ ข้ า ใ จ เกี่ ย วกั บ
กระบวนการจัดการความรู้  

◼ ◼     
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     ประกาศใช้กระบวนการจัดการความรู้ อย่างเป็นทางการ   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     การตรวจติดตามภายในตามหลักเกณฑ์ Core Enable  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 
ตารางท่ี 19 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 4/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับ
ต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ เข้าสู่
แผนการพัฒนาทรัพยากร

     ด าเนินการตามแผนกิจกรรมการการจดัการความรู้ 
(Knowledge Activities, Knowledge Sharing, CoP, 
Knowledge Capturing, Knowledge Synthesis) 

◼ ◼     
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มนุษย์  และ พัฒนาบุคลากร
ทั้งองค์กรให้มีความเข้าใจ
เครื่องมือในกระบวนการ
จัดการความรู้ 

     วิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละมุมมอง เช่ือมโยงกับความรู้ 
และการจัดการความรู้ (Knowledge Risk)  ◼ ◼      

     ฝึกอบรมพนักงาน และ นักจัดการความรู้  (K.M. 
Facilitators) ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้ 

 ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ออกแบบ จัดท ากระบวนการจัดการความรู้ (ระเบียบ
ปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ) ◼ ◼      

     แต่งตั้งและพัฒนาความสามารถนักจัดการความรู้ 
(Knowledge Facilitator) อย่างต่อเนื่อง  ◼      

     การตรวจติดตามภายในตามหลักเกณฑ์ Core Enable  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตารางท่ี 20 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/2 
        หมายเหตุ : กิจกรรมด าเนนิการในกิจกรรมผลักดันเปา้หมายที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 เปน็กิจกรรมชุดเดียวกับกิจกรรมผลกัดันเป้าหมายที่ 1 ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 

 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 5/2 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 
ไต

รม
าส

 3
 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

พัฒนากรอบแนวคิด และ
ความเข้าใจของพนักงาน ต่อ

     จัดท าคู่มือวัฒนธรรมการจัดการความรู้  ◼ ◼      
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การแสดงออกเชิงพฤติกรรม
อ งค์ ก ร แ ห่ ง ก า ร เ รี ย น รู้  
(เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์ที่ 1 
:โครงการพนักงานตัวอย่าง
ด้ า นกา รจั ดก า รความรู้  
(KMIM IDOL) 

     จัดท ากระบวนการสื่อสารวัฒนธรรมและค่านิยมที่
สอดคล้องกับการจัดการความรู้และสื่อสาร สร้างความ
ตระหนักเชิงพฤติกรรมต่อค่านิยมและการจัดกาความรู้ 

 ◼     

 

     จัดท าแผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความเข้าใจและผลักดัน
วัฒนธรรมการจัดการความรู้    ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     จัดกิจกรรมประกวด KMIM IDOL  ◼    ◼ ◼ 

     พัฒนาพนักงานท่ีผ่านเข้ารอบ KMIM IDOL   ◼    ◼ ◼ 

 
ตารางท่ี 21 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/2 

       หมายเหตุ : กิจกรรมด าเนินการในกิจกรรมผลักดันเปา้หมายที ่2 ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 3 เป็นกจิกรรมชุดเดียวกับกิจกรรมผลักดนัเป้าหมายที่ 3 ของแผนยุทธศาสตร์ที่ 1 
 
 
 

 

ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการความรู้ (VOC,VOS) 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) – กระบวนการจัดการความรู้ของ ธพส. ส่งผลและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/3 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 



39 

 

จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการ
รับฟังเสียงจากเครือข่าย
พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 

     ก าหนดกระบวนการในการรับฟังจากเครือข่ายพันธมิตร 
พร้อมตารางกิจกรรมรับฟัง  ◼      

     สื่อสารไปยังเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขอความร่วมมือ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ◼      

     ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับฟัง เครือข่าย
พันธมิตรผู้ส่วนได้ส่วนเสีย   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 
ตารางท่ี 22 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 

 

 
 
 
 
 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/3 

กิจกรรมด าเนินการ 

2564 2565 

2566 

ไต
รม

าส
 3

 

ไต
รม

าส
 4

 

มกราคม - 
มีนาคม 

เมษายน - 
มิถุนายน 

กรกฎาคม 
- กันยายน 

ตุลาคม – 
ธันวาคม 

กิจกรรมการสร้างเครือข่าย
ก า ร จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ จ า ก
ภายนอก และเครือข่ าย
ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วน

     ระบุถึงเครือข่าย กรอบความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมประเมินความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
ธพส.  

 ◼     
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เสียที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบ
การจัดการความรู้ของ ธพส.      วางแผน จัดตาราง และสื่อสารไปยังเครือข่ายท่ีระบุ  ◼ ◼     

     ด าเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

 
ตารางท่ี 23 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 

จากตารางแสดงกิจกรรมผลักดันเป้าหมาย และกิจกรรมด าเนินการทั้งหมดเป็นแนวทางในการด าเนินการ และการน าแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด  

 
 
 
 

 

ความเชื่อมโยง กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย กับ โครงการตามแผนปฏิบัติการในปี 2565 

โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก 
ยุทธศาสตร์
การจัดการ
ความรู้ที่ 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระบบ 

1. พัฒนาปรับปรุงระบบการจัดการความรู้ของ
องค์กร  
(จั ดท ากระบวนการจัดการความรู้  ( Work 
Instruction, form), แผน+ติดตามภายในตาม 

1 

1/1 พัฒนา ออกแบบระบบและกระบวนการจัดการความรู้ 
2/1 พัฒนายุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม เช่ือมโยงกับ
การประเมินผลการปฏิบัติงานภายในปี 2564 
3/1 ออกแบบ พัฒนา กระบวนการเช่ือมโยงระหว่างความรู้และ
วัฒนธรรมอย่างเป็นระบบภายใน ปี 2565 
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enabler + Task Knowledge model ของฝ่ายที่
เหลือ) 

2 

1/2 พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model) และ
ความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model) ของฝ่ายงานทั้งหมด 
(ในปี 2564 เน้น 4 ฝ่ายงานหลัก) 
2/2 ผลักดันกิจกรรมการจัดการความรู้ทั้งองค์กร (ตามแผนการจัดการ
ความรู้) รวมถึงการแบ่งปันความรู้ การถอด (จัดเก็บ) ความรู้  การ
รวบรวมเรียบเรียงความรู้ 
4/2 พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับต่าง ๆ  ระดับต่าง ๆ เข้าสู่แผนการพัฒนา
ทรัพยากรมนุษย ์และพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรให้มีความเข้าใจเครื่องมือ
ในกระบวนการจัดการความรู้ 

 
 
 
 

โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก 
ยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ที่ 
กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระบบ 

2. ส่งเสริมการปฏิบัติตามกระบวนการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง 
พัฒนาบุคลากรให้เข้าใจเรื่องเครื่องมือกระบวนการ 
KM + Knowledge Capturing + Knowledge 
Synthesis + CoP + พัฒนา KM FA, CoP 

1 

4/1 พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (รวมถึงการจัดท า Knowledge Management 
System – Data base & Knowledge Storage) 
5/1 พัฒนา ออกแบบ จัดท า และส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

2 

2/2 ผลักดันกิจกรรมการจัดการความรู้ ทั้งองค์กร (ตาม 
แผนการจัดการความรู้) รวมถึงการแบ่งปันความรู้ การถอด 
(จัดเก็บ) ความรู้ การรวบรวมเรียบเรียงความรู้ 
2/3 น ากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ทั้งองค์กร 
2/4 พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ เข้าสู่
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร
ให้มีความเข้าใจเครื่องมือในกระบวนการจัดการความรู้ 
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2/5 พัฒนากรอบแนวคิด และความเข้าใจของพนักงาน ต่อ
การแสดงออกเชิงพฤติกรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้  (เช่ือมโยง
กับยุทธศาสตร์ที่ 1 : โครงการพนักงานตัวอย่างด้านการจัดการ
ความรู้ (KMIM IDOL)) 

 
 
 

 
 

โครงการ กิจกรรม/ขั้นตอนหลัก 
ยุทธศาสตร์การจัดการ

ความรู้ที่ 
กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 

โครงการพัฒนาการจัดการ
ความรู้ที่เป็นระบบ 

3. เผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ จัดกจิกรรมการจัดการ
ความรู้ 
KM Idol + KM Vlog + KM Sharing on digital 
platform 

1 

4/1 พัฒนา เทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการจัดการความรู้และ
นวัตกรรม (รวมถึงการจัดท า Knowledge Management 
System – Data base & Knowledge Storage) 
5/1 พัฒนา ออกแบบ จัดท า และส่งเสริมกิจกรรมการจัดการ
ความรู้โดยใช้เทคโนโลยีสารสนเทศ 

3 

3/1 จัดท ากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่าย 
พันธมิตร ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
3/2 กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จาก
ภายนอก และเครือข่ายความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่
เกี่ยวข้องกับตัวแบบการจัดการความรู้ของ ธพส. 

 
4. ติดตามประเมินผลการด าเนินงาน 

 

1 1/1 พัฒนา ออกแบบระบบและกระบวนการจัดการความรู้ 

2 
4/2 พัฒนาตัวแบบความรู้ระดับต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ เข้าสู่
แผนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และพัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร
ให้มีความเข้าใจเครื่องมือในกระบวนการจัดการความรู้ 
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ตารางท่ี 24 โครงการพัฒนาการจัดการความรู้ที่เป็นระบบ 
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  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดรอบของการติดตามแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรม

ด าเนินการ พร้อมก าหนดผู้รับผิดชอบดังต่อไปนี้  

การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2565 (ระยะเวลาด าเนินการ) 

ยุทธศาสตร์ที่ 1 

การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ และพัฒนาระบบและเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการ
ความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

ตัวชี้วัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : กระบวนการจัดการความรู้ได้รับการพัฒนาครอบคลุม 100% 
ตามเกณฑ์ Core Enable 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พัฒนาแผนการน าเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการจัดการความรู้ 
และด าเนินการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลในการจัดการความรู้ทั่วทั้งองค์กร 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา ออกแบบระบบ
และกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

     ออกแบบ จัดท ากระบวนการจัดการความรู้ 
(ระเบียบปฏิบัติงาน แบบฟอร์มต่าง ๆ ) 

รายเดือน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     แต่ ง ตั้ ง แ ล ะพัฒนาความส ามา รถนั ก 
จัดการความรู้(Knowledge Facilitator)  
อย่างต่อเนื่อง 

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     การตรวจติดตามภายในตามหลักเกณฑ์ 
Core Enable 

ทุก 3 เดือน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
นักจัดการความรู้ 
(Knowledge Facilitator) 

     ปรับปรุงกระบวนการอย่างต่อเนื่อง รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

 
ตารางท่ี 25 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 

บทที่ 6 
การติดตามผลการด าเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 
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ตารางท่ี 26 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 

ตารางท่ี 27 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 

ตารางท่ี 28 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบ
การ

ติดตาม 
ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนายุทธศาสตร์การ
จัดการความรู้  และ
นวัตกรรมเช่ือมโยงกับ
การประเมินผลการ
ปฏิบัติ งานภายในปี  
2564 

     ก าหนด เป้าหมาย ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ 
(KPIs) ให้สอดคล้องกับกรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม (Knowledge Management 
and Innovation Framework)  

รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     สื่อสาร เป้าหมาย ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ 
(KPIs) ไปยังพนักงาน 

ทุกเดือน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท าแบบฟอร์มการประเมินผลการปฏิบัติงาน 
ที่บรรจุ ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ (KPIs) 

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ประกาศ ตัวช้ีวัดการจัดการความรู้ (KPIs) เป็น
ส่วนหน่ึงของการประเมินผลการปฏบิัติงานอย่างเปน็
ทางการ (Official Announcement)  

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

อ อ ก แ บ บ  พั ฒ น า 
กระบวนการเช่ือมโยง
ระหว่างความรู้ และ
วัฒนธรรมอย่างเป็น
ระบบภายใน ปี 2565 

     จัดท าคู่มือวัฒนธรรมการจัดการความรู้  รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท ากระบวนการสื่อสารวัฒนธรรม
และค่านิยมที่สอดคล้องกับการจัดการ
ความรู้  และสื่อสาร สร้างความตระหนักเชิง
พฤติกรรมต่อค่านิยมและการจัดกาความรู้ 

รายครั้ง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท าแผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและผลักดันวัฒนธรรมการจัดการ
ความรู้  

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดกิจกรรมประกวด KMIM IDOL รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้ 
(Knowledge Facilitator) 

     พัฒนาพนักงานที่ผ่านเข้ารอบ KMIM 
IDOL  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

กิจกรรมผลักดัน 
เป้าหมาย 4/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พั ฒ น า  เ ท ค โ น โ ล ยี
ส า ร สน เทศ เพื่ อ ก า ร
จั ด ก า ร ค ว า ม รู้ แ ล ะ
นวัตกรรม (รวมถึงการ
จั ด ท า  Knowledge 
Management System 
– Data base & 
Knowledge Storage) 

     พัฒนากรอบแนวคิด (Conceptual Design) 
เพื่อการวางกรอบ และรายละเอียดของระบบ
นิเวศน์การจัดการความรู้และนวัตกรรม และ
จัดท าแผนตามสถาปัตยกรรมองค์กร  

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     พัฒนา ร ะบบกา รจั ด ก า รคว ามรู้ แ ละ
น วั ต ก ร ร ม แ บ บ ดิ จิ ทั ล  ( Data Base / 
Knowledge Storage) 

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม)
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     บูรณาการระบบเทคโนโลยีการจัดการ
ความรู้ และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม)
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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กิจกรรมผลักดัน 
เป้าหมาย 5/1 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนา ออกแบบ จัดท า 
และส่งเสริม กิจกรรม
การจัดการความรู้โดยใช้
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

     กิจกรรมการบันทึก Clip ส าหรับการจัดเก็บ 
(ถอด) ความรู้ ในช่ือ KM VLOG Challenge : 
ตามติด ชีวิต งาน 

รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วน
ก า ร จั ด ก า ร คว ามรู้ แ ล ะ
นวัตกรรม) ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนักจัดการ
ความรู้ (K.M. Facilitators) 

     กิจกรรมการจัดท า Knowledge sharing 
on Digital เพื่อส่งเสริมให้มีการแบ่งปันความรู้
โ ด ย ใ ช้  Digital Tools (  Social Media, Clip, 
VDO Conference เป็นต้น) 

รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วน
ก า ร จั ด ก า ร คว ามรู้ แ ล ะ
นวัตกรรม) ฝ่ายเทคโนโลยี
สารสนเทศ และนักจัดการ
ความรู้ (K.M. Facilitators) 

 
ตารางท่ี 29 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/1 

 
 
 

ยุทธศาสตร์ที่ 2 

การพัฒนาบูรณาการการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงานขององค์กร  
การพัฒนาองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 1 : (Lag Measurement) : น ากระบวนการที่ได้รับการออกแบบไปใช้ 100%  
ตัวช้ีวัดเป้าหมาย 2 : (Lag Measurement) : พนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะหลักส่วนของการจัดการ
ความรู้ เพิ่มขึ้น +1 จากการประเมินในปีที่ผ่านมา 

กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 
1/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาตัวแบบความรู ้
ระดับงาน (Task Knowledge 
Model) และความรูร้ะดับบุคคล 
(Agent Knowledge Model) 
ของฝ่ายงานทั้งหมด (ในปี 2564 
เน้น 4 ฝ่ายงานหลัก) 

      จัดท าตัวแบบความรู้ระดับ
งาน (Task Knowledge Model) 
และความรู้ระดับบุคคล (Agent 
Knowledge Model) ข อ ง ฝ่ า ย
งานทั้งหมด (ในปี 2564 เน้น 4 
ฝ่ายงานหลัก) 

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     ยืนยันตัวแบบความรู้ระดับ
งาน (Task Knowledge Model) 

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ 
4 ฝ่ายงานหลัก 
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     ยืนยันความสอดคล้องของ 
ความรู้ระดับบุคคล  
(Agent Knowledge Model)   
กับสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน  

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ 
4 ฝ่ายงานหลัก 

     สื่อสาร และประกาศตัวแบบ
ความรู้อย่างเป็นทางการ 

รายปี 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  (Knowledge 
Facilitator) 

ตารางท่ี 30 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 
 

 
 
 
 
 

ตารางท่ี 31 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 3/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

ผลักดันกิจกรรมการ
จั ด ก า ร ค ว าม รู้  ทั้ ง
องค์กร (ตาม แผนการ
จัดการความรู้) รวมถึง 
การแบ่ งปันความรู้  
ก า รถอด  (จั ด เ ก็ บ ) 
ความรู้ การรวบรวม
เรียบเรียงความรู้ 

     ด าเนินการตามแผนกิจกรรมการการ
จัดการความรู้  (Knowledge Activities, 
Knowledge Sharing, CoP, Knowledge 
Capturing, Knowledge Synthesis) 

รายเดือน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และนักจัดการความรู้  (K.M. 
Facilitators) 

     พัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรให้มีความ
เข้าใจเครื่องมือในกระบวนการจัดการ
ความรู้  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท าเอกสารจากการรวบรวมเรียบ
เรียงความรู้ เป็นรูปแบบเอกสารประกอบ
คู่มือ และถ่ายทอดให้หน่วยงานท่ีเกี่ยวข้อง 

รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และนักจัดการความรู้  (K.M. 
Facilitators) 
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น ากระบวนการจัดการ
ความรู้ไปใช้ทั้งองค์กร 

    สื่อสาร และฝึกอบรมพนักงาน และนัก
จัดการความรู้  (K.M. Facilitators) ให้มี
ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับกระบวนการ
จัดการความรู้  

รายเดือน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และนักจัดการความรู้  (K.M. 
Facilitators) 

    ประกาศใช้กระบวนการจัดการความรู้
อย่างเป็นทางการ  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

    การตรวจติดตามภายในตามหลกัเกณฑ ์
Core Enable 

ทุก 3 เดือน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และนักจัดการความรู้  (K.M. 
Facilitators) 

ตารางท่ี 32 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/2 
 
 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 4/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาตั ว แบบความ รู้
ระดับต่าง ๆ ระดับต่าง ๆ 
เ ข้ า สู่ แ ผ น ก า ร พั ฒ น า
ทรัพยากรมนุษย์  และ 
พัฒนาบุคลากรทั้งองค์กร
ให้มีความเข้าใจเครื่องมือ
ในกระบวนการจัดการ
ความรู้ 

     ด าเนินการตามแผนกิจกรรมการ
การจัดการความรู้  (Knowledge 
Activities, Knowledge Sharing, 
CoP, Knowledge Capturing, 
Knowledge Synthesis) 

รายเดือน 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  
(K.M. Facilitators) 

     วิเคราะห์ความเสี่ยงในแต่ละ
มุมมอง เชื่อมโยงกับความรู้ และการ
จัดการความรู้ (Knowledge Risk)  

รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  
(K.M. Facilitators) 

     ฝึ กอบรมพนั ก งาน  และนัก
จัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 
ให้มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับ
กระบวนการจัดการความรู้ 

รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  
(K.M. Facilitators) 

     ออกแบบ จัดท ากระบวนการ
จัดการความรู้ (ระเบียบปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มต่าง ๆ ) 

รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  
(K.M. Facilitators) 

     แต่งตั้งและพัฒนาความสามารถ
นั กจั ดการความรู้  (Knowledge 
Facilitator) อย่างต่อเนื่อง 

รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้ 
 (K.M. Facilitators) 

     การตรวจติดตามภายในตาม
หลักเกณฑ์ Core Enable 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  
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ตารางท่ี 33 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/2 
 
 

ตารางท่ี 34 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 5/2 
 
 

 
 
 
 
 
 

(K.M. Facilitators) 

     ปรับปรุ งกระบวนการอย่ าง
ต่อเนื่อง 

รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) และ
นักจัดการความรู้  
(K.M. Facilitators) 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 5/2 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนากรอบแนวคิ ด 
และความ เข้ า ใจของ
พ นั ก ง า น  ต่ อ ก า ร
แสดงออกเชิงพฤติกรรม
องค์กรแห่งการเรียนรู้  
(เช่ือมโยงกับยุทธศาสตร์
ที่ 1 : โครงการพนักงาน
ตัวอย่างด้านการจัดการ
ความรู้ (KMIM IDOL) 

     จัดท าคู่ มื อวัฒนธรรมการจัดการ
ความรู้  

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท ากระบวนการสื่อสารวัฒนธรรม
และค่านิยมที่สอดคล้องกับการจัดการ
ความรู้  และสื่อสาร สร้างความตระหนัก
เชิงพฤติกรรมต่อค่านิยมและการจัดกา
ความรู้ 

รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดท าแผนกิจกรรม เพื่อส่งเสริมความ
เข้าใจและผลักดันวัฒนธรรมการจัดการ
ความรู้  

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 

     จัดกิจกรรมประกวด KMIM IDOL รายป ี

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และนักจัดการความรู้ 
(Knowledge Facilitator) 

     พัฒนาพนักงานที่ผ่านเข้ารอบ KMIM 
IDOL  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
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ยุทธศาสตร์ที่ 3 

การบูรณการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการความรู้ (VOC,VOS) 
ตัวชี้วัดเป้าหมาย : (Lag Measurement) – กระบวนการจัดการความรู้ของ ธพส. ส่งผลและเชื่อมโยงต่อผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

ตารางท่ี 35 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/2 

ตารางท่ี 36 กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/2 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 1/3 

กิจกรรมด าเนินการ 
รอบการ
ติดตาม 

ผู้รับผิดชอบ 

จัดท ากิจกรรมส่งเสริม
ก า ร รั บ ฟั ง เ สี ย ง จ า ก
เครือข่าย พันธมิตร ผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย 

     ก าหนดกระบวนการในการรับฟังจาก
เครือข่ายพันธมิตร พร้อมตารางกิจกรรม
รับฟัง 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     สื่อสารไปยังเครือข่ายพันธมิตร เพื่อ
ขอความร่วมมือ พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง รายกิจกรรม 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ด าเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับ
ฟัง เครือข่ายพันธมิตร ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมผลักดัน
เป้าหมาย 2/3 

กิจกรรมด าเนินการ รอบการติดตาม ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้าง
เครือข่ายการจัดการ
ความรู้จากภายนอก 
และเครือข่ายความรู้
จากผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียที่ เกี่ยวข้องกับ
ตัวแบบการจัดการ
ความรู้ของ ธพส. 

     ระบุถึงเครือข่าย กรอบความรู้  กลุ่ม 
เป้าหมาย และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย พร้อม
ประเมิน ความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ธพส.  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     วางแผน จัดตาราง และสื่อสารไปยัง
เครือข่ายที่ระบุ 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     ด า เ นิ นก า ร จั ด กิ จ ก รรมกา รสร้ า ง
เครือข่ายการจัดการความรู้ 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการ
จัดการความรู้และนวัตกรรม) 
และฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้ก าหนดบทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการความรู้ 
เพ่ือเป็นส่วนหนึ่งในการผลักดันให้การจัดการความรู้  เป็นส่วนหนึ่งของการสร้างองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 
รวมถึงเป็นฐานในการด าเนินการของบริษัท ดังนี้  

องค์ประกอบหลักของบทบาทผู้น าต่อการจัดการความรู้ (Key Element of K.M. Leadership Roles)  

1.  ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการพัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้
ในขอบเขตตามระดับ และอ านาจหน้าที่ของตนเอง อาทิ พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ในระดับฝ่ายงานของ
ตน พัฒนากลยุทธ์การจัดการความรู้ในระดับหน่วยงานของตน  

2.  ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการภายใต้กรอบ
แนวคิดการจัดการความรู้ (Knowledge Management Framework) ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จ ากัด (ธพส.) รวมถึงการก ากับดูแล ติดตามให้การด าเนินงานในฝ่ายงานของตนในมิติด้านการจัดการความรู้
เป็นไปตามกรอบแนวคิดของบริษัท  

3.  ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการส่งเสริมพฤติกรรม การแสดงออก
เชิงพฤติกรรม วัฒนธรรมในด้านการจัดการความรู้ของบริษัทจนสามารถสร้างการเปลี่ยนแปลงเชิงพฤติกรรม
ของพนักงานในฝ่ายงานในเรื่องการจัดการความรู้ได้  

4.  ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการก าหนดตัวชี้วัด วัดผล และ
ประเมินผลสัมฤทธิ์การจัดการความรู้ในฝ่ายงาน  

5.  ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการบริหารจัดการองค์ความรู้ของฝ่าย
งานอันหมายถึง การระบุ ก าหนดความรู้ของฝ่ายงาน พัฒนา ติดตามและประเมินทีมงานให้มีความรู้ตามความ
คาดหวังของฝ่ายงาน รวมถึงอธิบายความสอดคล้องสัมพันธ์ของสมรรถนะประจ าต าแหน่งงาน และตัวแบบ
ความรู้ระดับบุคคลได้  

6.  ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในการบริหารจั ดการ Knowledge 
Asset ของฝ่ายงานผ่านการด าเนินกิจกรรม และการปฏิบัติตามมาตรฐานการท างาน กระบวนการหลักของการ
ท างาน และมีส่วนร่วมในกิจกรรมการจัดการความรู้ของบริษัท นอกจากนี้ยังรวมถึงการส่งเสริมให้พนักงานได้มี
โอกาสใช้ความรู้ หรือ Knowledge Asset ในการท างาน  

 
 
 
 

7. ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในบริหารจัดการเครือข่ายความรู้ 
(Knowledge Network) เพ่ือให้สามารถใช้องค์ความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งรวมถึงการท างานอย่างสอด
ประสานงานร่วมกับผู้เชี่ยวชาญเฉพาะในแต่ละองค์ความรู้  

บทที่ 7 
บทบาทของผู้บริหารต่อการจัดการความรู้ 
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8. ผู้บริหารในฐานะบทบาทของผู้น าต่อการจัดการความรู้ มีหน้าที่ในแสดงออกถึง การสนับสนุน (K.M. 
Sponsor) และการเป็น Champion ด้านการจัดการความรู้ในฝ่ายงานของตนเอง  

นอกจากบทบาทของผู้บริหารในฐานะผู้น าต่อการจัดการความรู้แล้วนั้น ยังมีบทบาทอ่ืน ๆ ที่มีส่วนส าคัญ
ในการพัฒนาและผลักดันยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ใน บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้แก่  

นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators)  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จ ากัด (ธพส.) ได้พิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งนักจัดการความรู้ (K.M. 
Facilitators) ขององค์กร โดยเป็นบุคลากรจากตัวแทนทุกส่วนงาน และ/หรือ บุคลากรที่สนใจ ซึ่งมีคุณสมบัติ
เหมาะสมตามหลักเกณฑ์ เพ่ือท าหน้าที่รับผิดชอบในการจัดรูปแบบวิธีการท างาน สร้างระบบและอ านวยการ
ด้านการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม ธพส. ให้ประสบผลสัมฤทธิ์ ดังนี้ 

• หลักเกณฑ์การคัดเลือกนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 
1. นักจัดการความรู้ควรเป็นตัวแทน และ/หรือ ผู้ที่สนใจ จากส่วน/ฝ่ายงานต่าง ๆ โดยเป็นผู้ที่

ช านาญหรือเชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert) ในความรู้ของส่วนงาน/ฝ่ายงาน อย่างน้อยฝ่ายละ 1-2 คน  
2. นักจัดการความรู้ต้องได้รับการฝึกอบรมเกี่ยวกับการจัดการความรู้พ้ืนฐาน  
3. นักจัดการความรู้เป็นกลุ่มพนักงานที่มีผลการปฏิบัติงานที่ดีตามหลักเกณฑ์การประเมินผล ธพส.  
4. นักจัดการความรู้ควรเป็นผู้มีศักยภาพในการเติบโตตามสายอาชีพ (Career Path) ของ ธพส.  

• ขอบเขตงาน (Job Scope)  

นักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) มีขอบเขตหน้าที่ความรับผิดชอบในฐานะเป็นผู้ที่ช านาญหรือ
เชี่ยวชาญ (Subject Matter Expert) ในแต่ละความรู้ในสายงาน/หน่วยงาน โดยมีหน้าที่ในการส่งเสริม อ านวย
ความสะดวก สนับสนุนการด าเนินงานการจัดการความรู้ ความช านาญเฉพาะให้แก่บุคลากรในทีมงาน  

• หน้าที่และความรับผิดชอบของนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitator) 
 

1. อ านวยความสะดวกในการใช้เครื่องมือในการจัดการความรู้ อาทิ การถ่ายโอนความรู้  การเรียนรู้
จากประสบการณ์ การด าเนินการกับชุมชนนักปฏิบัติของหน่วยงาน 

2. สนับสนุนการใช้ความรู้ในกลุ่มองค์ความรู้ที่ส าคัญ (Critical Knowledge Area) โดยอ านวยการ 
กา รจั ดกิ จ กร รม ในกลุ่ ม ชุ มชนนั กปฏิ บั ติ  ( Community of Practice – CoP) ฝึ กอบรมที ม ง าน ใน 
ส่วนงานให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้พื้นฐาน ระบุองค์ความรู้ที่ส าคัญ และความรู้ด้านอ่ืน ๆ ร่วมกับ 
 
หน่วยงาน รวบรวมข้อมูลและสาระจากกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือวิเคราะห์ และก าหนด Knowledge Backlog 
รวมถึงอ านวยการในการประชาสัมพันธ์ความรู้ใหม่ ๆ ที่ได้รับการสร้างสรรค์ข้ึนจากการเรียนรู้ต่าง ๆ 

3. ท างานร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพ่ือกระตุ้นกระบวนการจัดการความรู้ผ่านกิจกรรมต่าง ๆ  
4. อ านวยการการประชุมเรื่องการจัดการความรู้ โครงการที่เกี่ยวข้องในแต่ละส่วนงานของตนเอง 
5. อ านวยการการติดตามผลในการสอบทานการด าเนินงานของกระบวนการที่ส าคัญด้านการจัดการ

ความรู้  
6. พัฒนาแนวคิดเรื่องกรณีธุรกิจ (Business Case) แนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ของแต่ละส่วน

งานที่ตนรับผิดชอบ 
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7. สร้างบรรยากาศการเรียนรู้ ในรูปแบบการแลกเปลี่ยนความรู้ (Knowledge Sharing) และชุมชน
นักปฏิบัติ (Community of Practice – CoP) 

 

 



 
 

 


