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ค ำน ำ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ ซึ่งเป็นทุนทางปัญญา 
ที่สามารถนําไปใช้ให้เกิดประโยชน์ทั้งระดับบุคคลและองค์การ โดยมีเป้าหมายเพ่ือให้เป็นองค์การแห่งการเรียนรู้ 
ดังนั้น เพ่ือกระตุ้นให้ทุกหน่วยงานเห็นความสําคัญถึงประโยชน์ของการจัดการความรู้ ธพส. จึงได้จัดทําแผน 
ยุทธศาสตร์ด้านการจัดการองค์ความรู้ (พ.ศ. 2566 – 2570) ขึ้น เพ่ือให้มีการจัดการความรู้ที่เป็นรูปธรรม ชัดเจน 
รวมถึงเป็นเครื่องมือในการพัฒนางาน ให้มีความก้าวหน้าและนําพาองค์การไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ และ
เพ่ือพัฒนาบุคลากรให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมืออาชีพ สอดรับแนวทางการประเมินผลรัฐวิสาหกิจรูปแบบใหม่ 
(SE-AM) ผลักดันให้องค์กรต้องมีการค้นหา สร้าง รวบรวม กลั่นกรอง และจัดเก็บความรู้อย่างเป็นระบบเพ่ือให้
บุคลากรที่ต้องการใช้เข้าถึงความรู้นั้นได้ตลอดเวลา บุคลากรทั้งผู้ปฏิบัติงานและผู้บริหารก็จะต้องมีการเรียนรู้  
มีการสร้างและใช้ความรู้ในการปฏิบัติงานอย่างสม่ําเสมอและต่อเนื่อง ซึ่งไม่เพียงจะช่วยให้องค์กรมีประสิทธิภาพ 
และสร้างความประทับใจแก่ผู้บริการ ยังส่งเสริมให้เกิดการพัฒนางานและบูรณาการความรู้ให้เกิดนวัตกรรมแก่
องค์กรอีกด้วย  

 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 
สิงหาคม 2565 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

ค ำน ำ ก 
สำรบัญ ข 
สำรบัญภำพ จ 
สำรบัญตำรำง ฉ 
บทที่ 1 1 

ควำมเป็นมำ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) 1 
หลักการและเหตุผล 1 
วัตถุประสงค์ 3 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 3 
ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 3 
แผนวิสาหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 และการจัดการความรู้ 4 
คําจํากัดความ วิสัยทัศน์ 4 
พันธกิจ 4 
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ 5 
ค่านิยม (Core Values) 5 
ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์ 6 
ประเด็นความเชื่อมโยงต่อการจัดการความรู้ 7 

บทที่ 2 12 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ประจ ำปี 2565  
นโยบาย วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 12 
กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ปี 2564 และดําเนินการในปี 2565 15 
ผลการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 16 
ผลการดําเนินงานด้าน Core Business Enablers ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) 16 
สิ่งที่ดําเนินการปี 2565 20 
กรอบหลักการ/แนวคิดเพ่ือการประเมินการจัดการความรู้ในองค์กร 24 
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สำรบัญ 
หน้ำ 

บทที่ 3 26 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์  
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 27 
การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis) หรือ SWOT Analysis 27 
การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 28 
ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Advantage) 30 
ความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Challenge) 30 

บทที ่4 35 
แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 2566 – 2570  
วิสัยทัศน์การจัดการความรู้ 37 
พันธกิจการจัดการความรู้ 37 
นโยบายการจัดการความรู้ 37 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 38 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 38 
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 39 

บทที่ 5 40 
แผนปฏิบัติกำร แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 2565 – 2570 (Strategy Implementation)  
แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 40 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เห็น Sustainable Knowledge  40 
Management System และพัฒนาระบบและเครื่องมือเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบูรณาการการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงานขององค์กร  44 
การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการความรู้ 46 
(VOC,VOS)  
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สำรบัญ 
หน้ำ 

บทที่ 6 48 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้  
การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 48 
ยุทธศาสตร์ที่ 1 การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ให้เห็น Sustainable Knowledge  48 
Management System และพัฒนาระบบและเครื่องมือเทคโนโลยี ดิจิทัลเพื่อใช้ในการจัดการความรู้ 
ให้มีประสิทธิภาพ  
ยุทธศาสตร์ที่ 2 การพัฒนาบูรณาการการจัดการความรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงานขององค์กร  51 
การพัฒนาองค์กรและวัฒนธรรมองค์กร  
ยุทธศาสตร์ที่ 3 การบูรณาการเครือข่ายพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจากการจัดการความรู้  52 
(VOC,VOS)  
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สำรบัญภำพ 

ภำพที่                หน้ำ 

 1  การจัดการความรู้ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 1 
 2  ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 9 
 3  ปัจจัยยั่งยืนของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 11 
 4  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ธพส. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570 13 
 5  กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรมของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 15 
 6  ผลการดําเนินงานด้าน Core Business Enablers ของ ธพส. 16 
 7  แผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy Map) ธพส. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570 24 
 8  การจัดการความรู้ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด 33 
 9  แสดงความเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์  35 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  
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สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี                 หน้ำ 

  1  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลผลิต (Output) 3 
  2  ตัวชี้วัดและเป้าหมายในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 3 
  3  ตัวชี้วัดวิสัยทัศน ์ 6 
  4  ประเด็นความเชื่อมโยงพันธกิจ 7 
  5  แสดงตําแหน่งทางยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 8 
  6  ความเชื่อมโยงระหว่างความรู้ที่จําเป็นเชิงยุทธศาสตร์ แผนยุทธศาสตร์ และการจัดการความรู้ 14 
  7  แสดงการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจ (SE-AM) และการดําเนินกิจกรรม : การจัดการความรู้ 17 
  8  สิ่งที่ดําเนินการปี 2565 20 
  9  หลักเกณฑ์การประเมินการจัดการความรู้ 25 
 10  การกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 26 
 11  การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis) หรือ การวิเคราะห์ PESTEL 27 
 12  การวิเคราะห์ TOWS Matrix การจัดการความรู้ 28 
 13  การวิเคราะห์ TOWS analysis ทําให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ได้ 31 
 14  ตัวอย่างองค์ความรู้ของ Eco – Efficiency ระดับต่าง ๆ 34 
 15  ความเชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 36 
 16  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 1 38 
 17  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 2 38 
 18  ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่ 3 39 
 19  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 40 
 20  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 41 
 21   กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 42 
 22  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 43 
 23  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 44 
 24  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 45 
 25  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 46 
 26  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 แผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 47 
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สำรบัญตำรำง 

ตำรำงท่ี                 หน้ำ 

 27  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 48 
 28  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 49 
 29  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 3/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 49 
 30  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 4/1 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 50 
 31  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/2 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 51 
 32  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/2 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 51 
 33  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 1/3 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 52 
 34  กิจกรรมผลักดันเป้าหมาย 2/3 การติดตามแผนปฏิบัติการปี 2566 (ระยะเวลาดําเนินการ) 52 
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บทที่ 1 
ควำมเป็นมำ 

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด (ธพส.)  
ก่อตั้งขึ้นให้มีฐานะเป็นรัฐวิสาหกิจตามพระราชบัญญัติว่าด้วยวิธีการงบประมาณ พ.ศ. 2502 มีหน้าที่

สําคัญในช่วงเวลานั้น คือการลงทุนก่อสร้างอาคาร และบริหารโครงการศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ และการ
บริหารจัดการทรัพย์สินอ่ืนของรัฐตามนโยบายของรัฐบาล นอกจากนี้ยังได้รับการอนุมัติให้บริหารจัดการโครงการ
พัฒนาพ้ืนที่ส่วนขยายศูนย์ราชการเฉลิมพระเกียรติ  80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 พ้ืนที่ โซน C เพ่ิมเติม                     
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) มีแนวทางและการพัฒนาองค์กร เพ่ือมุ่งสู่การเป็นองค์กรที่ทันสมัย 
โดยใช้แนวทางของระบบการประเมินผลงานรัฐวิสาหกิจใหม่มาปรับใช้ในการบริหารจัดการทั่วทั้งองค์กร (Core 
Business Enablers) นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ดําเนินการทบทวนวิสัยทัศน์ 
ยุทธศาสตร์สําหรับ พ.ศ. 2566 – 2570  

หลักกำรและเหตุผล  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้วางตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) ไว้อย่าง

ชัดเจนในการก้าวไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนในปี 2570 ซึ่งในการที่จะก้าวสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
และยั่งยืนได้นั้น การวางรากฐานการจัดการความรู้ กระบวนการการจัดการความรู้เป็นสิ่งที่สําคัญอย่างยิ่ง 
เนื่องจากการจัดการความรู้เป็นกระบวนการสําคัญในการพัฒนาองค์กร และการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ที่
สอดคล้องกับองค์กรและเป้าหมายขององค์กรซึ่งแสดงให้เห็นจากภาพ ดังนี้ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

ภำพที่ 1 กำรจัดกำรควำมรู้ของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
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จากภาพที่ 1 เป็นการอธิบายถึงหลักการในการดําเนินการของการจัดการความรู้ โดยการจัดการความรู้ 
เพ่ือให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ สิ่งที่ต้องพิจารณาและดําเนินการ ประกอบด้วย 

1) ตัวแบบความรู้ระดับองค์กร (Organizational Knowledge Model : OKM) ซึ่งเป็นผลรวมของความรู้
ในองค์กรที่มีความสัมพันธ์โดยตรงต่อองค์กร หรือการดําเนินกิจการขององค์กร และสะท้อนอยู่ในรูปแบบต่าง  ๆ 
อาทิ ทรัพย์สินทางปัญญา ปรัชญาองค์กร โดยปกติตัวแบบความรู้ระดับองค์กรจะสัมพันธ์โดยตรงกับวัตถุประสงค์
การจัดตั้งองค์กร เพ่ืออธิบายว่าองค์กรที่จัดตั้งด้วยวัตถุประสงค์ดังกล่าวจะต้องใช้ความรู้ 

2) ตัวแบบความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model : TKM) เป็นความรู้ระดับกระบวนการหรืองาน 
(Work Process) ที่อธิบายว่ากระบวนการทํางานในแต่ละงานนั้นต้องใช้ความรู้อะไรบ้างเพ่ือผลักดันให้กระบวนการ
ทํางานนั้นประสบความสําเร็จ  

3) ตัวแบบความรู้ระดับบุคคล (Agent Knowledge Model : AKM) เป็นความรู้ระดับบุคคลซึ่งเป็นส่วน
หนึ่งในงานที่บุคลากรแต่ละหน้าที่ต้องรับผิดชอบ สะท้อนอยู่ในรูปแบบของขีดความสามารถเฉพาะตําแหน่งงาน 
(Functional Competency)  

เมื่อเราพิจารณาตัวแบบองค์กรระดับต่าง ๆ แล้ว จําเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องนํามาจัดทําแผนภูมิความรู้ 
(Knowledge Mapping) เพ่ือให้เห็นการเคลื่อนไหวหรือการไหลของความรู้ในองค์กร (Knowledge Flow) ตลอด
ทั้งเป็นรากฐานสําคัญในการทําความเข้าใจความรู้ และการจัดกิจกรรมความรู้  (Knowledge Management 
Activities) ในรูปแบบต่าง ๆ ทั้งการแบ่งปันความรู้ (Knowledge Sharing) ชุมชนนักปฏิบัติ (Community of 
Practices) เป็นต้น 

หลักการดังกล่าว จากภาพที่ 1 ได้อธิบายถึงกระบวนการสําคัญที่ต้องได้รับการออกแบบ เพ่ือเพ่ิม
ประสิทธิภาพในการจัดการความรู้ อันได้แก่ กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการประเมินความรู้ กระบวนการ
จัดเก็บความรู้ กระบวนการสร้างสรรค์ความรู้ กระบวนการเรียนรู้ ซึ่งทั้งหมดจะต้องได้รับการกําหนดตัวชี้วัดที่
เชื่อมโยงสัมพันธ์กับแผนยุทธศาสตร์องค์กร ซึ่งจะก่อให้เกิดประสิทธิภาพและมีผลกระทบได้นั้น ต้องมีอีก 3 
องค์ประกอบสําคัญ คือ  

1) การสร้างมาตรฐานการปฏิบัติงานการจัดการความรู้  
2) การสร้างวัฒนธรรมการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับวัฒนธรรมองค์กร 
3) การตรวจติดตามการจัดการความรู้ (Knowledge Management Audit : KM Audit)    

จากหลักการดังกล่าวแสดงให้เห็นถึงการจัดการความรู้เป็นส่วนหนึ่งของการผลักดันให้เกิดการพัฒนา
องค์กรมุง่สู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและยั่งยืน  

ซึ่ง บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้ออกแบบกระบวนการที่รองรับต่อตัวแบบตามภาพที่ 1 
เพ่ือให้เห็นถึงความเชื่อมโยงการดําเนินการในแต่ละส่วนของการจัดการความรู้นั่นเอง 
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วัตถุประสงค์  
1) เพ่ือใช้เป็นแนวทางให้การดําเนินกิจกรรม และการดําเนินงานตลอดทั้งกระบวนการการจัดการความรู้

ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  
2) เพ่ือใช้เป็นแนวทางในการกําหนดดัชนีชี้วัดความสําเร็จของการดําเนินการด้านการจัดการความรู้ 
3) เพ่ือเป็นการวางรากฐานสําคัญในการมุ่งสู่องค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนา

สินทรัพย์ จํากัด  

ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในเชิงผลผลิต (Output)  
ผลผลิตเชิงปริมาณเป็นตัวเลข หรือกิจกรรมสําคัญ (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตำรำงที่ 1 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในเชิงผลผลิต (Output) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยภำยในปี 2566 

จํานวน KM ที่ใช้ในการดําเนินงานประจําวัน 3 องค์ความรู้ 

ร้อยละความสาํเรจ็การดาํเนินงานตามแผน ร้อยละ 100 

 
ตัวช้ีวัดและเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 

ผลลัพธ์เชิงคุณภาพ หรือที่จะเกิดข้ึนในระยะยาว (อาจมากกว่า 1 ตัวชี้วัด) 

ตำรำงที่ 2 ตัวชี้วัดและเป้ำหมำยในเชิงผลลัพธ์ (Outcome) 
ตัวช้ีวัด เป้ำหมำยภำยในปี 2566 

ระดับคะแนนตัวช้ีวัด Enablers ดา้นการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพิ่มขึ้น 0.20 คะแนนจากปีก่อน 
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แผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566 – 2570 และกำรจัดกำรควำมรู้ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด กําหนดกรอบทิศทางยุทธศาสตร์ พ.ศ. 2566 – 2570 

 

“องค์กรสมัยใหม่ในกำรพัฒนำและบริหำรทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่ำเพิ่มเพื่อกำรเติบโตอย่ำงยั่งยืน”  

ค ำจ ำกัดควำม วิสัยทัศน์  
 สมัยใหม่ หมายถึง มีการบริหารจัดการองค์กรที่ได้มาตรฐานตามเกณฑ์ Enablers โดยมุ่งเน้นการใช้
ประโยชน์จากการบริหารจัดการข้อมูล เทคโนโลยีดิจิทัล องค์ความรู้และนวัตกรรม เพ่ือสร้างประสบการณ์ที่ดีและ
สร้างคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย รวมทั้งสนับสนุนภารกิจหลักให้บรรลุเป้าหมาย  
 นวัตกรรม หมายถึง บุคลากรมีความคิดสร้างสรรค์ ความคิดเชิงนวัตกรรม รวมทั้งมีทักษะความเชี่ยวชาญ
รอบด้าน (Multi - Skill) คิดเป็นระบบองค์รวมและนํามาใช้ในการจัดทําโครงการพัฒนาและบริหารสินทรัพย์ของ
รัฐ และปรับปรุงกระบวนการทํางานทั้งนี้ นวัตกรรมคือสิ่งที่มาจากการคิดค้นหรือประดิษฐ์ขึ้นมาใหม่หรือทําให้
เปลี่ยนแปลงไปจากเดิม ได้แก่ เทคโนโลยี ความคิด สิ่งประดิษฐ์ หรือผลิตภัณฑ์ ซึ่งมี 3 รูปแบบ คือ นวัตกรรม
ผลิตภัณฑ์และบริการ นวัตกรรมกระบวนการทํางานและนวัตกรรมรูปแบบธุรกิจใหม่  

ทรัพย์สินของรัฐ หมายถึง ทรัพย์สินที่ ธพส. นํามาบริหารจัดการหรือพัฒนาโครงการต่าง ๆ เพ่ือประโยชน์
แก่รัฐและกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม  

มูลค่ำเพิ่ม หมายถึง มูลค่าเพ่ิมหรือผลประโยชน์ที่ได้รับทั้งในด้านการเงินและในด้านสังคม (Social 
Benefit) จากการดําเนินโครงการพัฒนา และบริหารทรัพย์สินของรัฐที่มีประสิทธิภาพ สามารถสร้างคุณค่าร่วม
ให้กับลูกค้าผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกกลุ่ม โดยเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม (CSR in Process)  

กำรเติบโต หมายถึง การเติบโตที่มีคุณค่าทําให้องค์กรมีความเข้มแข็งและมีกําไรได้อย่างยั่งยืน รวมถึง
สามารถสนองตอบความต้องการของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ชุมชน และสังคมได้ในระยะยาว  

ยั่งยืน หมายถึง การพัฒนาที่ยั่งยืนที่ตอบสนองความต้องการของปัจจุบัน โดยไม่ทําให้เกิดปัญหาในอนาคต 
เป็นการพัฒนาที่ต้องเชื่อมโยงและสัมพันธ์โดยคํานึงถึงองค์ประกอบ 4 ด้าน คือ เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
ธรรมาภิบาล สอดคล้องกับเป้าหมาย SDGs หลักการ BCG หลักการ Triple Bottom Lines (เศรษฐกิจ สังคม 
และสิ่งแวดล้อม) หลักการ ESG ( Environment Social Governance)  

พันธกิจ  
1) พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัย และบริหารจัดการให้เกิดความสมดุล  
2) พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และสิ่งแวดล้อมด้วย

หลักธรรมาภิบาล 
3) พัฒนาธุรกิจใหม่เพ่ือเพ่ิมช่องทางการหารายได้ที่หลากหลาย และสร้างประโยชน์แก่รัฐ  
4) พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่  
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วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์  
SO 1 พัฒนาทรัพย์สินของรัฐให้เกิดมูลค่าเพ่ิมทางเศรษฐกิจ สังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน  
SO 2 สร้างประสบการณ์ท่ีดีและคุณค่าร่วมให้กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
SO 3 ยกระดับบุคลากรให้เป็นมืออาชีพ  
SO 4 ปรับเปลี่ยนระบบงานด้วยเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรม  
SO 5 บริหารจัดการการเงินให้มีประสิทธิภาพ  
SO 6 ยึดมั่นในหลักธรรมาภิบาล  

ค่ำนิยม (Core Values)  
C : Customer Relation (ความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย) 
U :  Unity (ความเป็นน้ําหนึ่งใจเดียว) 
P :  Professionalism & Innovation (ความเชี่ยวชาญในงานและนวัตกรรม) 
I :  Integrity (ความซื่อสัตย์ต่อตนเองและผู้อื่น) 
D :  Dedication (ความรับผิดชอบต่อคํามั่นสัญญา)
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ตัวช้ีวัดวิสัยทัศน์ 

ตำรำงที่ 3 ตัวชี้วัดวิสัยทัศน์ 

Key Word KPIs 
เป้ำหมำย 

2565  2566 2567 2568 2569 2570 
1. สมัยใหม่  
 

จํานวนความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูกส่งไปประกวดภายนอก 
(จํานวนโครงการ) 

1 1 1 1 1 1 

ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานท่ีเพิ่มขึ้น (จํานวนทักษะ)  2 2 2 2 2 2 

ระดับคะแนนด้านกระบวนการปฏบิัติงานและจดัการ (Enablers)  
เพิ่มขึ้น 

จากปีก่อน  
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน  
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

2. การบริหารและพัฒนา   
    ทรัพย์สินของรัฐ  

Occupancy Rate (ร้อยละ) 95 95 95 95 95 95 

จํานวนโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่ (โครงการ)  2  2 2 2 2 2 

3. มูลค่าเพิ่ม  EBITDA (ล้านบาท) 623 677 858 983 909 947 

EP (ล้านบาท) 994 1,056 1,603 1,916 1,862 1,855 
4. การเติบโต  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนไดส้่วนเสยี  ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 ≥ 4.5 

5. ยั่งยืน  
 

ผลการประเมินคณุธรรมและความโปร่งใสในการดําเนินงาน
หน่วยงานภาครัฐ (ITA)  

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ร้อยละ ≥ 
93.56 

ผลประเมิน Enablers ด้านการกํากับดูแลที่ดีและการนําองค์กร 
(CG)  

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 0.2 

คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีกอ่น 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 

เพิ่มขึ้น 
จากปีก่อน 
0.2 คะแนน 
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ประเด็นควำมเชื่อมโยงต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
ประเด็นควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์  

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ระบุและกําหนดไว้ในวิสัยทัศน์อย่างชัดเจน ในส่วนฉบับ
ปรับปรุงใหม่ ได้มีการเน้นย้ําเรื่องการเป็นองค์กรสมัยใหม่ ความยั่งยืน และองค์กรนวัตกรรม โดยเฉพาะในด้าน
ความคิดสร้างสรรค์เกี่ยวกับนวัตกรรม ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพ่ิมขึ้น กระบวนการปฏิบัติงาน
และจัดการ การบริหารและพัฒนาทรัพย์สินของรัฐ ซึ่งการจะผลักดันให้นวัตกรรมเป็นไปตามนิยามที่ระบุได้นั้น 
การจัดการความรู้มีความจําเป็นอย่างยิ่งต่อการสร้างรากฐาน สมรรถนะ ทักษะและความเชี่ยวชาญ (Multi – skill) 
ดังนั้นอาจกล่าวได้ว่า บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้กําหนดแนวทางที่ชัดเจนในประเด็นดังกล่าว  

ประเด็นควำมเชื่อมโยงพันธกิจ  
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ระบุพันธกิจขององค์กรเพ่ือผลักดันให้บรรลุวิสัยทัศน์ ไว้

ทั้งสิ้น 4 พันธกิจ  

ตำรำงที่ 4 ประเด็นควำมเชื่อมโยงพันธกิจ 
พันธกิจ ควำมเชื่อมโยงกำรจัดกำรควำมรู้ 

1. พัฒนาศูนย์ราชการให้ทันสมัยและบริหาร
จัดการให้เกิดความสมดุล  

การพัฒนาศูนย์ราชการและการบริหารจัดการให้เกิดความสมดุลได้
นั้น ต้องอาศัยความรู้ระดับองค์กร (Organization Knowledge) ระดับ
งาน (Task Knowledge) เพื่อให้สามารถนําความรู้ฐานที่มีลักษณะเป็น
ความรู้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Area) มาใช้ในการพัฒนา
และต่อยอดได้ 

2. พัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐให้ เกิด
มูลค่าเพิ่มทั้งในเชิงเศรษฐกิจและสังคม และ
สิ่งแวดล้อมด้วยหลักธรรมาภิบาล 

การพัฒนาและบริหารทรัพย์สินของรัฐได้นั้น การให้ความสําคัญกับ
ความรู้เชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Area) เป็นสิ่งที่มีความสําคญั
อย่างยิ่ง เนื่องจากเป็นองค์ความรู้ที่จําเป็นต่อการผลักดันให้เป้าหมาย
ขององค์กรบรรลุ 

3. พัฒนาธุรกิจใหม่เพื่อเพิ่มช่องทางการหารายได้
ที่หลากหลายและสร้างประโยชน์แก่รัฐ  

 

การแสวงหารายได้ใหม่ สําหรับ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จํากัด (ธพส.) ต้องมีความเข้าใจความรู้ที่จําเป็นสําหรับองค์กร (Critical 
Knowledge Area) เพื่อให้เข้าใจความรู้พื้นฐานท่ีใช้เพื่อการสร้างรายได้
ตามวัตถุประสงค์การก่อตั้งองค์กร  

4. พัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหาร
จัดการสมัยใหม่  

การพัฒนาองค์กรด้วยนวัตกรรมและการบริหารจัดการสมัยใหม่  
มีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องสร้างรากฐานและระบบการจัดการความรู้
เพื่อผลักดันพันธกิจ ทั้งในมิติกระบวนการจัดการความรู้ มิติความรู้ใน
ระดับต่าง ๆ  

จากการเชื่อมโยงพันธกิจดังกล่าว บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้จัดทําแผนยุทธศาสตร์ทั้งสิ้น 
3 ยุทธศาสตร์ในการจัดการความรู้ ซึ่งจะอธิบายในลําดับถัดไป 
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ประเด็นควำมเชื่อมโยงต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์   
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) กําหนดตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Positioning) 

ไว้ทั้งสิ้น 3 ระยะ  

ตำรำงที่ 5 แสดงต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 
 ระยะสั้น ระยะกลำง ระยะยำว 
 2565 2566 - 2567 2568 - 2570 
 

Speed & Grow 
Completion of new 
iconic & intelligent 

Government Complex 

Innovation & Sustainable 
Organization 

 เร่งรัดโครงการ Zone C และ
ขยายธุรกิจตาม Business 

Model ที่ออกแบบไว ้

ส่งมอบโครงการ Zone C 
พร้อมเติบโตอย่างต่อเนื่อง 

มุ่งสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรม
และยั่งยนื 

Key Enablers    
KM & Innovation 

 
ทบทวนโครงสร้างพื้นฐาน  

KM & Innovation 
ขยายผลแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
และนวัตกรรมครอบคลุม

กระบวนการหลักและระบบ
นวัตกรรมองค์กรเพื่อ 

ความยั่งยืน 

การแลกเปลี่ยนเรียนรู ้
และนวัตกรรมทั่วท้ังองค์กร  

และสร้างมลูค่าเพิ่มได้อยา่งเป็น
รูปธรรม 

Innovation 
Management 
Positioning  

โครงสร้างพื้นฐาน 
กระบวนการหลักในการบริหาร

จัดการนวัตกรรม 
(KM & IM Infrastructure and 

Process) 

ระบบโครงสร้างนวัตกรรม
องค์กรเพื่อความยั่งยืน 

(Corporate Sustained 
Innovation System) 

กระบวนการจดัการความรู้และ
นวัตกรรม เป็นระบบการบริหาร

ปกติทั่วทั้งองค์กร  
(KM & IM is Business 

Management System) 

จากตําแหน่งทางยุทธศาสตร์และความสอดคล้องต่อ Core Enablers ด้านการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่า
การผลักดันให้บรรลุตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์นั้น การวางรากฐานของระบบและกระบวนการการจัดการความรู้
เป็นสิ่งที่มีความสําคัญอย่างยิ่งต่อองค์กร เพ่ือให้สามารถก้าวสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่และยั่งยืนได้ โดยกําหนด
ตําแหน่งและเป้าหมายการจัดการความรู้ตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือให้สามารถเป็นเป้าหมายในระยะกลาง 
ระยะยาวขององค์กรภายใต้ระบบการจัดการความรู้นั่นเอง 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ทบทวนวิสัยทัศน์ระยะยาวในปี 2570 และกําหนด
ตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ เพ่ือเป็นกรอบและแนวทางในการดําเนินงานขององค์กร ดังภาพที่ 2 ตําแหน่งทาง
ยุทธศาสตร์ (Strategic Position)  
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ภำพที่ 2 ต ำแหน่งทำงยุทธศำสตร์ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้ดําเนินการในการกําหนด และทําการวิเคราะห์จุดแข็ง 
จุดอ่อน โอกาส และอุปสรรค ( SWOT Analysis)    

Strength 
S1 ธพส. มีความรู้ความชํานาญในการบริหารศูนย์ราชการฯ และมีความน่าเช่ือถือ รวมทั้งมีความสัมพันธ์ที่ดีกับหน่วยงานกํากับ

ดูแล/หน่วยงานภาครัฐ ทําให้ได้รับโอกาสในการดําเนินโครงการพัฒนาทรัพย์สินของรัฐใหม่ 
S2 การพัฒนาโครงการลงทุนให้ผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยไม่ใช้งบประมาณรัฐ รวมทั้ง ธพส. มีการบริหารจัดการทางการเงิน

งบประมาณ ท่ีมีประสิทธิภาพ 
S3 ศูนย์ราชการฯ ประกอบด้วยหน่วยราชการจํานวนมาก จึงมีกําลังซื้อที่แน่นอน ประกอบกับมีพื้นที่รองรับผู้ประกอบการที่

หลากหลาย ท้ังขนาดเล็ก กลาง ใหญ่ ทําให้เอกชนสนใจเข้ามาใช้พื้นที่ต่อเนื่อง 
S4 การให้บริการเชิงรุกและสร้างความสัมพันธ์อันดีกับหน่วยงานผู้เช่าอย่างต่อเนื่อง 
S5 พนักงานมีความผูกพันต่อองค์กร และส่วนใหญ่อยู่ในช่วง Gen Y ซึ่งสามารถเปลี่ยนแปลงด้านดิจิทัลได้เป็นอย่างดี 
S6 ธพส. ให้ความสําคัญกับ CSR in Process และความยั่งยืน โดยได้รับมาตรฐานอาคารยั่งยืนระดับ Platinum จากสภา

อาคารยั่งยนืของเยอรมันตามมาตรฐานอาคาร DGNB ซึ่งเป็นอาคารประหยัดพลังงานและเป็นมิตรกับสิ่งแวดลอ้มแบบยั่งยืน 
S7 มีระบบเทคโนโลยีหลักโครงสร้างพื้นฐานเครือข่ายและระบบสารสนเทศ ที่ช่วยสนับสนุนภารกิจหลักและให้บริการลูกค้าที่มี

ประสิทธิภาพ 
S8 คณะกรรมการและผู้บริหารให้ความสําคัญในการกําหนดนโยบาย แผนระยะยาว แผนระยะสั้น ที่สอดคล้องกับยุทธศาสตร์

ชาติและกรอบการประเมินผล สคร. รวมทั้งติดตามผลการดาํเนินงานอย่างเป็นระบบ ทําให้ผลการดําเนินงานส่วนใหญ่ดีกวา่
เป้าหมาย 
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Weakness 
W1 ขาดการวิเคราะห์ความต้องการ ความคาดหวังของลูกค้า และตลาดในปัจจุบัน รวมถึงแนวโน้มธุรกิจพื้นที่เช่าเชิงพาณิชย์ใน 

 อนาคต เพื่อพัฒนารูปแบบธุรกิจใหม่ ๆ ให้สามารถตอบสนองความต้องการ ความคาดหวังของตลาด และสร้างมูลค่าเพิ่ม 
 จากการบริหารพื้นที่เชิงพาณิชย์ ประกอบกับร้านค้าในศูนย์ราชการฯ บางร้านมีการเช่ามานาน จึงควรต้องมีการปรับปรุง 
 ให้ทันสมัย 

W2 การบริหารจัดการจราจร และที่จอดรถในศูนย์ราชการฯ ยังไม่มีประสิทธิภาพ 
W3 ประชาชนท่ัวไปรู้จักศูนย์ราชการฯ มากกว่าในนาม ธพส. 
W4 กระบวนการพัฒนา และการใช้ประโยชน์ Talents & Successors ยังไม่เป็นระบบ ทําให้บุคลากรไม่ทันต่อการสืบทอด  

 ตําแหน่งงานของผู้บริหารระดับสูง 
W5 ขาดการวิเคราะห์และจัดทําสถาปัตยกรรมองค์กรโดยแสดงให้เห็นภาพในปัจจุบัน ก่อนนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุก 

 ส่วนขององค์กร (As is) และภาพในอนาคตในการนําเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้กับทุกส่วนขององค์กร (To be) รวมทั้งขาด 
 การกําหนดกระบวนการเช่ือมโยงข้อมูลและการดําเนินงานร่วมกันระหว่างหน่วยงานท่ีมีแนวทางปฏิบัติอย่างเป็นระบบ 

W6 การส่งเสริม สร้างบรรยากาศ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้และพัฒนานวัตกรรมไปสู่การปฏิบัติ ยังไม่ครอบคลุมทุกระดับและทุก 
 หน่วยงาน 

 
Opportunities 

O1 การผลักดันโครงการลงทุนของภาครัฐ เพื่อกระตุ้นเศรษฐกิจโดยรวม ประกอบกับยังมีทรัพย์สินภาครัฐที่ ธพส. สามารถเข้า
ไปพัฒนาสร้างมูลค่าเพิ่มทั้งด้านเศรษฐกิจและสังคม 

O2 จากแนวโน้มอัตราดอกเบี้ยที่ลดลงและอยู่ในระดับต่ําประกอบกับการใช้จ่ายงบประมาณภาครัฐเน้นกระตุ้นแก้ปัญหาระบบ
เศรษฐกิจในระยะสั้น จึงเป็นโอกาสของ ธพส. ท่ีจะได้รับงานโครงการภาครัฐมากขึ้น 

O3 หน่วยงานภาครัฐมีการขยายตัวและเพิ่มภารกิจ ทําให้ความต้องการใช้พื้นที่ศูนย์ราชการฯ เพิ่มมากขึ้น (เช่น สถาบันโรค
ผิวหนัง) 

O4 การสร้างความร่วมมือกับภาครฐัและเอกชน เพื่อเพ่ิมโอกาสในการขยายการลงทุนในโครงการใหม่ รวมทั้งโอกาสในการสร้าง
นวัตกรรม 

O5 ร่างแผนพัฒนาเศรษฐกิจฯ ฉบับท่ี 13 (สศช.) รวมทั้งยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ (สคร.) มุ่งเน้น เรื่อง BCG เศรษฐกิจสร้างคณุคา่ 
สังคมเดินหน้าอย่างยั่งยืน (เศรษฐกิจมูลค่าสูงที่เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม/สังคมแห่งโอกาสและความเสมอภาค/วิถีชีวิตที่
ยั่งยืน/ปัจจัยสนับสนุนการพลิกโฉมประเทศ) 

 
Threats 

T1 การเปลี่ยนแปลงกฎหมายต่าง ๆ ที่อาจกระทบต่อภารกิจของ ธพส. เช่น กฎหมายภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้าง , พ.ร.บ.
คุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล, พ.ร.บ.ข้อมูลข่าวสาร, พ.ร.บ. การรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์, พ.ร.บ. สิ่งแวดล้อม 

T2 โรคระบาดหรือภัยพิบัติรูปแบบใหม่ รวมทั้งภาวะเศรษฐกิจที่ชะลอตัว ส่งผลกระทบรุนแรงต่อภารกิจของ ธพส.  เช่น โรค
ระบาด ภัยธรรมชาติ เป็นต้น 

T3 โครงการที่ได้รับให้บริหารจากภาครัฐ อาจไม่คุ้มค่าทางการเงิน เนื่องจากเป็นโครงการเชิงนโยบาย 
T4 แนวโน้มการแข่งขันจากภาคเอกชนมีมากขึ้น เช่น พ้ืนท่ีพาณิชย์ พื้นที่สํานักงาน 
T5 การก่อสร้างโดยรอบศูนย์ราชการ ส่งผลกระทบต่อการจราจรและสิ่งแวดล้อม 
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ประเด็นควำมเชื่อมโยงกับปัจจัยยั่งยืน 
การบริหารจัดการความรู้ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เป็นการดําเนินการเพ่ือส่งเสริมให้ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด บรรลุต่อการสร้างองค์กรให้เป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน โดยได้มีการ
วางกรอบและเป้าหมายการพัฒนาจัดทํา Sustainable Knowledge Management System เชื่อมโยงกับ 
Corporate Sustained Innovation System  โดยบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้กําหนดปัจจัยความ
ยั่งยืนไว้ทั้งสิ้น 15 ประเด็น  ดังภาพที่ 3  
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

ภำพที่ 3 ปัจจัยยั่งยืนของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

โดยปัจจัยยั่งยืนที่กําหนด จําแนกเป็น 4 กลุ่ม ได้แก่ เศรษฐกิจ สิ่งแวดล้อม บุคลากร และสิทธิมนุษยชน 
ซึ่งแยกออกมาตามระดับความสําคัญมากไปหาน้อยตามตาราง ซึ่ง การบริหารจัดการความรู้ เพ่ือให้องค์กรเป็น 
องค์กรแห่งนวัตกรรมและความยั่งยืน  
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บทที่ 2 
ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้ประจ ำปี 2565 

นโยบำย วิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ให้ความสําคัญในการจัดการความรู้ (Knowledge 

Management) เพ่ือสร้างและกระตุ้นพลวัตแห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ทั้งในระดับบุคคล กลุ่ม และองค์กร โดยมี
เป้าหมายการจัดการความรู้ในการสร้าง แบ่งปัน รวบรวมและจัดเก็บองค์ความรู้ที่จําเป็นและองค์ความรู้ที่
สนับสนุนวิสัยทัศน์ พันธกิจ และยุทธศาสตร์ในการดําเนินงานของ ธพส. รวมทั้งมุ่งพัฒนาระบบการจัดการความรู้ 
ส่งเสริมและผลักดันให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกัน (Collective Learning Organization) ดังนั้น 
เพ่ือให้การนําการจัดการความรู้มาใช้ประโยชน์ เป็นเครื่องมือในการพัฒนาคน พัฒนางาน  พัฒนาฐานความรู้ของ
องค์กรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ได้ผลลัพธ์ที่เป็นเลิศและนําไปสู่การคิดค้นนวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับ
องค์กรและส่งเสริมให้ ธพส. เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ร่วมกันอย่างแท้จริง จึงได้กําหนดนโยบายการจัดการความรู้ 
ดังต่อไปนี้  

วิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ 
พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบ่งปัน จัดเก็บ ถ่ายโอนองค์ความรู้ นําไปสู่องค์กรแห่งการ

เรียนรู้เพื่อนวัตกรรม เพ่ือสร้างความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

พันธกิจกำรจัดกำรควำมรู้ 
1) พัฒนาการจัดการความรู้ ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร  
2) พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ที่นําไปใช้ปฏิบัติในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

ประสิทธิผล รวมถึงการถ่ายโอนและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณ และผู้มีความรู้จําเป็นต่อธุรกิจขององค์กร
เพ่ือให้มี Best Practice 

3) ผลักดันการจัดเก็บความรู้ รวบรวม เรียบเรียง แบ่งปัน  และถ่ายโอนความรู้ที่สําคัญทั้งเชิง
ยุทธศาสตร์และต่อองค์กรอย่างเป็นระบบผ่านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคส่วน และส่งเสริมข้อมูล
ความรู้ที่ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการทํางานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจองค์กร 

4) ปลูกฝังค่านิยมการจัดการความรู้ ทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการ
เรียนรู้เพื่อนวัตกรรม 

5) ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการจัดการความรู้ที่สร้างประสิทธิภาพ
และประสิทธิผลต่อการนําความรู้ไปใช้ในองค์กร  
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นโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
1) ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เป็นแบบอย่างของผู้นํา (Role Model) และมี

หน้าที่ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้ 
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ธพส. ให้

ตระหนักถึงความสําคัญของการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการ
ความรู้เชิงยุทธศาสตร์ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมี
ส่วนร่วมของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และ
บุคลากรเกิดการพัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และ
ยกระดับเป็นคลังความรู้ของ ธพส. 

4) เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไป
ประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ใหม่  ๆ และนวัตกรรมที่เป็นทุนทางปัญญาซึ่งสามารถ
สร้างคุณค่าให้องค์กรได ้

5) มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้บุคลากร ธพส. และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเป็นศูนย์ความรู้กลางในการ
แลกเปลี่ยนและเรียนรู้ระหว่างกัน 

6) ให้ความสําคัญกับการประเมิน จัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตาม
ผลการจัดการความรู้ในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  

ธพส. ได้พิจารณาทบทวนและกําหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์  และสมรรถนะหลัก 
ขององค์กร รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด 
กลยุทธ์ และได้กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Mapping) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 – 2570 เพ่ือนําไปกําหนด
กิจกรรมแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี  

 
 
 
 
 

 

 

 

ภำพที่ 4 แ 

ผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ธพส. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570
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การที่องค์กรจะผลักดันให้แผนยุทธศาสตร์ประสบความสําเร็จจําเป็นต้องใช้ความรู้การเรียนรู้ เพ่ือผลักดันให้บุคลากรสามารถทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 
บรรลุเป้าหมายการทํางานตามแผนยุทธศาสตร์นั้น 

ตำรำงที่ 6 ควำมเชื่อมโยงระหว่ำงควำมรู้ท่ีจ ำเป็นเชิงยุทธศำสตร์ แผนยุทธศำสตร์ และกำรจัดกำรควำมรู้ 

มิต ิ กลยุทธ ์ ตัวชี้วดั 
ตัวอย่ำง ควำมรู้ที่จ ำเป็นเชิงยทุธศำสตร์ 

(Strategic Knowledge Area) 

1 

สร้างผลตอบแทนทางการเงินที่เหมาะสม (F1) EBITDA และ EP 
ความรู้ทางการเงิน เครื่องมือทางการเงิน อัตราส่วนทางการเงิน การวิเคราะห์กําไร

จากการดําเนินงาน (EBITDA) 
การบริหารสินทรัพย์ให้เกิดประโยชน์ Occupancy Rate ความรู้เกี่ยวกับการบริหารพื้นที่การตลาด การบริหารจัดการสินทรัพย์  

ริเริ่มโครงการรูปแบบใหม่ จํานวนโครงการที่ศึกษาความเป็นไปได้โครงการใหม่ 
ความรู้เกี่ยวกับการศึกษาความเป็นไปได้ของโครงการความรู้ด้านวิศวกรรมศาสตร์ 

ความรู้ด้านเศรษฐกิจ  

2 
สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  ระดับความพึงพอใจของผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ความรู้เกี่ยวกับการประเมิน วิเคราะห์ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย (Stakeholder Management)  
ยกระดับการให้บริการและสื่อสารสร้างภาพลักษณ์องค์กร จํานวนบริการที่มีการพัฒนาและปรับปรุง ความรู้เกี่ยวกับการสื่อสารองค์กร การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการมาตรฐาน

การบริการ  

3 

การบริหารจัดการอาคารให้เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ระดับความสําเร็จในการบริหารจัดการอาคารให้ได้มาตรฐาน
พลังงานและสิ่งแวดล้อม 

ความรู้ด้านมาตรฐานอาคารพลังงาน สิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ ยวกับการบริหาร 
จัดการพลังงานในอาคาร ความรู้เกี่ยวกับการบริหารจัดการสิ่งแวดล้อม ความรู้เกี่ยวกบั
การประหยัดพลังงาน หรือ Green Building  

พัฒนาระบบงานเทคโนโลยีดิจิทัลและนวัตกรรมเพื่อ
สนับสนุนภารกิจองค์กร 

จํานวนความคิดสร้างสรรค์/นวัตกรรมที่ถูกนําไปประกวดภายนอก ความรู้เกี่ยวกับนวัตกรรม กระบวนการ เครื่องมือในการพัฒนาและสร้างนวัตกรรม 
ความรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและดิจิทัล เศรษฐกิจ ธุรกิจ ดิจิทัล  

ยกระดับการบริหารจัดการองค์กรตามระบบประเมินผล
ใหม่ 

ระดับคะแนนด้านกระบวนการปฏิบัติงานและจัดการ ความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ State Enterprise Assessment Model ความรู้เกี่ยวกับ 
Total Quality Management ความรู้ในแต่ละ Enablers   

4 
พัฒนาบุคลากรให้มีความเชี่ยวชาญด้านพัฒนาธุรกิจ

และบริหารโครงการ  
ระดับความสามารถ/ทักษะของพนักงานที่เพิ่มขึ้น ความรู้เกี่ยวกับการเรียนรู้ กระบวนการเรียนรู้ การประเมินผลการเรียนรู้ ความรู้

เกี่ยวกับงานด้านพัฒนาธุรกิจและบริหารโครงการ 
ส่งเสริมวัฒนธรรมด้านธรรมาภิบาล ระดับคุณธรรมและความโปร่งใส ระเบียบ ขอ้บังคับ กฎหมายที่เกี่ยวข้องทั้งหมด  
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กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม ปี 2564 และด ำเนินกำรในปี 2565 
** กรอบแนวคิดนี้เป็นการบูรณาการการจัดการความรู้และนวัตกรรม เพื่อเช่ือมโยงความสัมพันธ์ระหว่างการจัดการความรู้และ
นวัตกรรมบนฐานความรู้  

 
ภำพที่ 5 กรอบแนวคิดกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรมของ บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

กรอบแนวคิดการจัดการความรู้และนวัตกรรม ของ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้รับ
การออกแบบมาเพ่ือใช้ในการอธิบายความสัมพันธ์เชื่อมโยงระหว่าง กระบวนการจัดการความรู้ กระบวนการ
จัดการนวัตกรรมที่ผลักดันให้องค์กรมุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งนวัตกรรมและยั่งยืน ตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning) ที่กําหนด จะเห็นได้ว่า  

1) กรอบแนวคิดนี้อยู่บนรากฐานของวัฒนธรรมองค์กรด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม   
2) กรอบแนวคดินีเ้ริม่ตน้ทีต่วัแบบความรูร้ะดบัองคก์ร (DAD Organization Knowledge Model) ซึง่จะเปน็ความรู้

ที่จําเป็นสําคัญเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Area) และเป็นความรู้ในงานหลัก 4 งาน คือ วิศวกรรมและ
บริหารโครงการ บริหารอาคาร การตลาด และพัฒนาธุรกิจ และเชื่อมโยงกับตัวแบบความรู้ระดับงาน (Task 
knowledge model) ซึ่งเป็นความรู้ที่จําเป็นของงานหรือกระบวนการที่เป็นกลไกสําคัญทั้ง 4 งานของบริษัท มี
ลักษณะเป็นความรู้ที่จําเป็น หรือ Critical knowledge area  

3) กรอบแนวคิดนี้เชื่อมโยงความรู้ทั้งระดับองค์กร ระดับงาน กับความรู้ระดับปัจเจกหรือตําแหน่งงาน 
(Agent knowledge model) ทั้งนี้เพ่ือให้เห็นว่า กลไกการทํางานของความรู้ในองค์กร มีความเชื่อมโยงสัมพันธ์
จากระดับองค์กร ระดับงานหรือกระบวนการสู่ระดับบุคคล เพ่ือเป็นประโยชน์ต่อการวางแผนการพัฒนาบุคลากร 

4) กรอบแนวคิดนี้ทําให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) พิจารณาถึงกลไกท่ีเป็นตัวผลักดัน
การทํางานของระบบการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรมในองค์กร อันได้แก่ กระบวนการ กิจกรรม และ
ตัวชี้วัด นั่นเอง  
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ผลกำรด ำเนินงำนด้ำนกำรจดักำรควำมรู้ 
ธพส. ได้ให้ความสําคัญกับการดําเนินงานตามหลักการและแนวทาง ตามเกณฑ์ชี้วัด Core Enablers ซึ่ง

ในปี 2564 ธพส. ได้มีการทบทวน พัฒนา ปรับปรุงเป็นแผนปฏิบัติ เพ่ือให้สอดคล้องกับแผนยุทธศาสตร์ ตาม
หลักเกณฑ์ระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิ จ  State Enterprise Assessment Model : SE-AM โดยมีผลการ
ดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ ปี 2564 ดังนี้ 

ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน Core Business Enablers ของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
(ธพส.) ประจําปีบัญชี 2564 หัวข้อ “การจัดการความรู้และนวัตกรรม”อยู่ที่ระดับคะแนน 1.5858 ด้าน Core 
Business Enablers หัวข้อ “การจัดการความรู้” อยู่ที่ระดับคะแนน 1.8333 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

ภำพที่ 6 ผลกำรด ำเนินงำนด้ำน Core Business Enablers ของ ธพส.  
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ตำรำงที่ 7 แสดงกำรประเมินผลงำนรัฐวิสำหกิจ (SE-AM) และกำรด ำเนินกิจกรรม : กำรจัดกำรควำมรู้  
เกณฑ ์ ขอบเขตของเกณฑ ์ สิ่งที่ด ำเนินกำรในปี 2564 

กำรน ำองค์กร  
(KM Leadership) 

1. วิสัยทัศน์/ทิศทาง/นโยบายด้านการจัดการความรู้   
2. การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผู้บริหารมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ 

เช่น การเป็นตัวอย่างที่ดี การสร้างแรงจูงใจ เป็นต้น  

1. การจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ที่สอดคล้อง เช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์องค์กร   

2. การจัดทําคู่มือการจัดการความรู้ ท่ีรวบรวมการดําเนินการจัดการความรู้   
3. การสื่อสารการจัดการความรู้ผ่านการสัมมนา อบรมออนไลน์ให้แก่ระดับบริหาร 

กำรวำงแผนและทรัพยำกร
สนับสนุน 

1. การวางแผนการจัดการความรู้และติดตามประเมินผล  
2. การจัดสรรทรัพยากร  
 

1. การจัดทําคู่มือการจัดการความรู้ ท่ีรวบรวมการดําเนินการจัดการความรู้   
2. จัดทําแนวทางและกิจกรรมการจัดการความรู้ประจําปี   
3. การออกแบบกระบวนการจัดสรรทรัพยากร   
4. การจัดทํารายงานการศึกษาความท้าทาย การวิเคราะห์ช่องว่าง (Gap Analysis) 

สถานการณ์ปัจจุบัน 

บุคลำกร (People) 
 

1. ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจ
ด้านการจัดการความรู้  

2. วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทํางาน  
3. ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู้  

1. การจัดทําคู่มือการจัดการความรู้ที่รวบรวมการดําเนินการจัดการความรู้   
2. การดําเนินการตรวจติดตามสําหรับในปีท่ี 1 ของการวางระบบการจัดการความรู้   
3. การจัดทําคู่มือวัฒนธรรม และพฤติกรรมที่พึงประสงค์   
4. การแต่งตั้งนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 

กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้  
(KM Process) 

1. กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนําเทคโนโลยีมา
ประยุกต์ใช้  

2. สารสนเทศ/ความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

1. การออกแบบกระบวนการจัดการความรู้ตามหลักเกณฑ์ ครอบคลุมเชิงสาระ  
และเนื้อหาในกระบวนการ   

2. การจัดทําคู่มือการจัดการความรู้   

กระบวนกำรปฏิบัติงำน 
(Operational Process) 

 

1. การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน  
2. การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงาน

โดยใช้ความรู้เป็นฐาน  

1. การจัดทําคู่มือการจัดการความรู้   

ผลลัพธ์ของกำรจัดกำรควำมรู้ 
(KM Results) 

 

1. ผลการดําเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการ
ความรู้   

 

1. คู่มือการจัดการความรู้  
2. การแต่งตั้ง K.M. Facilitators   
3. การกําหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้   
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เกณฑ ์ ขอบเขตของเกณฑ ์ สิ่งที่ด ำเนินกำรในปี 2564 
4. การพัฒนาบุคลากรให้มีความเข้าใจเรื่องการจัดการความรู้ผ่านการสัมมนาเชิง

ปฏิบัติการ  
5. การตรวจสอบทานกระบวนการจัดการความรู้ (K.M. Audit)  
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จากการดําเนินการดังกล่าว พบว่าการดําเนินงานตามหลักเกณฑ์ในปี 2564 เป็นไปโดยครบถ้วน แต่
อย่างไรก็ตามการปรับปรุงพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพ่ือให้สอดคล้องกับหลักเกณฑ์ที่ได้รับการปรับปรุงในปี 2565 ต้อง
ดําเนินการ ดังต่อไปนี้   

1) ทบทวนแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามเกณฑ์ 2565   
2) การนําแผนยุทธศาสตร์มาสู่การปฏิบัติในรายประเด็น (Strategy Implementation)  
3) พัฒนากระบวนการการมีส่วนร่วมของผู้บริหาร ผ่านกิจกรรมการจัดการความรู้   
4) ทบทวนกระบวนการให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ 2565  
5) การผลักดันกิจกรรม และการปฏิบัติในกระบวนการจัดการความรู้ทั้งกระบวนการ   
6) ผลักดันการสร้างวัฒนธรรมองค์กรตามคู่มือ   
7) พัฒนาขีดความสามารถของ K.M. Facilitator   
8) Internal Audit การใช้กระบวนการจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง ไตรมาสละ 1 ครั้ง   
9) เชื่อมโยงการจัดการความรู้สู่กระบวนการในการบริหารและพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  

10) การจัดกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ CoP, KMIM Idol, VLOG   
11) สื่อสาร และจัดกิจกรรมที่ผลักดันให้มีการนําเอากระบวนการจัดการความรู้ไปใช้ในการปฏิบัติงาน

ประจําวัน  
12) พัฒนาตัวชี้วัด และ Dashboard เพ่ือสะท้อนถึงผลการดําเนินงานด้านต่าง ๆ อย่างเป็นรูปธรรม    
13) การพัฒนาบุคลากรอย่างต่อเนื่องเรื่องการจัดการความรู้ และพัฒนาเป็นหลักสูตรมาตรฐานให้แก่ 

พนักงานของ ธพส.
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สิ่งท่ีด ำเนินกำรปี 2565 

ตำรำงที่ 8 สิ่งที่ด ำเนินกำรปี 2565 

ประเด็น ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำร 
ประเด็นหลักที่ ธพส.  

ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ 
 

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเชื่อมโยงกันของแผนยุทธศาสตร์ด้าน
การจัดการความรู้กับแผนปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ประจําปี  (Action 
Plan) รวมถึงความเช่ือมโยงของการจัดการความรู้กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม
หรือยุทธศาสตร์ขององค์กรและแผนงานที่สําคัญอื่น ๆ นอกจากนี้ ธพส. ควรมี
การประเมินความเข้าใจในรูปแบบที่เหมาะสม เพื่อให้มั่นใจว่าบุคลากรมีความ
เข้าใจตามที่ผู้บริหารระดับสูงมีการสื่อสารวิสัยทัศน์ ทิศทางการดําเนินงาน และ
เป้าหมายของการจัดการความรู้ รวมถึงควรมีใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดําเนินงาน  

ธพส. ได้ดําเนินการเช่ือมโยงแผนยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้กับ
แผนปฏิบัติงานด้านการจัดการความรู้ประจําปี (Action Plan) รวมถึงความเช่ือมโยง
ของการจัดการความรู้กับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม หรือยุทธศาสตร์ขององค์กร 
แล้ว  

สิ่งที่ดําเนินการเพิ่มคือการออกแบบกระบวนการประเมินผลและติดตาม  

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นว่าตามที่ผู้บริหารมีบทบาทในการเป็นแบบอย่างท่ีดี 
รวมถึงมีการกระตุ้น และสร้างแรงจูงใจทั้งเป็นทางการและไม่เป็นทางการ ส่งผล
ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในด้านการจัดการ ความรู้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และควร
แสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ดีขึ้นจากการปรับปรุงแนวทางในการมีส่วนร่วมของ
ผู้บริหารในแต่ละปี  

ธพส. ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตลอดทั้งปี  

• ธพส. ควรมีการติดตาม/ประเมินผลการดําเนินงานตามแผนงานการจัดการ
ความรู้และการดําเนินการที่จําเป็น หลังการติดตามผลในการทบทวนแผนงาน
การจัดการความรู้ที่แสดงถึงความรวดเร็ว ทันการณ์ และตอบสนองต่อการ
เปลี่ยนแปลงท่ีจะส่งผลต่อกลยุทธ์/แผนงานการจัดการความรู้ 

สิ่งที่ดําเนินการเพิ่มคือการออกแบบกระบวนการประเมินผลและติดตาม 

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นถึงการกําหนดหลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรร
ทรัพยากรด้านระบบสนับสนุนอื่น ๆ (ทรัพยากรที่ไม่ใช่การเงิน เช่น ระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ เป็นต้น) ให้มีความชัดเจนและเป็นรูปธรรม รวมถึงสื่อสาร

ธพส. มีหลักเกณฑ์ในการกําหนดทรัพยากร และได้ออกแบบกระบวนการ
บริหารทรัพยากร 
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ประเด็น ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำร 
หลักเกณฑ์/แนวทางในการจัดสรรทรัพยากรให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่าง
ทั่วถึง และควรแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่ชัดเจนจากการปรับปรุงแนวทางการจัดสรร
ทรัพยากรในแต่ละปี  

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นชัดเจนว่า การสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ การ
สร้างแรงจูงใจ รวมถึงการสร้างเวที/กิจกรรมด้านการจัดการความรู้ ส่งผลให้
บุคลากรมีส่วนร่วมตามบทบาทได้อย่างทั่วถึงทั้งองค์กร และควรแสดงให้เห็น
ผลลัพธ์จากการสร้างความตระหนัก ความเข้าใจ และแรงจูงใจ โดยเชื่อมโยงการ
จัดการความรู้กับการพัฒนาศักยภาพบุคลากร และการประเมินผลงานของ
บุคลากร  

ธพส. ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตลอดทั้งปี 

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นว่าวัฒนธรรมองค์กรและสภาพแวดล้อมในการ
ทํางานที่สนับสนุนให้เกิดการจัดการความรู้ถูกสร้างขึ้นครอบคลุมทั่วทั้งองค์กร 
พร้อมทั้งแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เกิดจากการส่งเสริมให้บุคลากรมีพฤติกรรมที่พึง
ประสงค์ด้านการจัดการความรู้ 

ธพส. ดําเนินการจัดกิจกรรมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม ตลอดทั้งปี 
(จัดกิจกรรม KMIM Culture) 

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นถึงผลลัพธ์จากการสอบทานการดําเนินงานของ
กระบวนการที่สําคัญด้าน KM (KM audit) นอกจากนี้ ธพส. ควรมีกิจกรรมที่
ส่งเสริมให้ทีมงานการจัดการความรู้มีบทบาทในการพัฒนาศักยภาพ และ
ส่งเสริม/สนับสนุนให้บุคลากรทั่วทั้งองค์กรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องมี
ส่วนร่วมในการจัดการความรู้ได้ตามบทบาทหน้าที่ พร้อมทั้งแสดงผลลัพธ์จาก
การพัฒนาศักยภาพ ดังกล่าวให้เห็นชัดเจน 

การวางแผนการตรวจติดตามภายใน (KM Audit) ตามแผนงาน 

• ธพส. ควรมีการปรับปรุงและพัฒนาการดําเนินงานตามกระบวนการจัดการ
ความรู้ในแต่ละขั้นตอนอย่างต่อเนื่อง และควรแสดงผลลัพธ์ให้เห็นชัดเจนจากการ
นํากระบวนการจัดการความรู้ไปดําเนินการ และปฏิบัติให้เกิดขึ้นได้จริงในทุก
ขั้นตอน รวมถึงควรมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดําเนินงาน และควรเพิ่มเติม
ข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้อย่างสม่ําเสมอ 
เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด  

การผลักดันการใช้กระบวนการจัดการความรู้ในกิจกรรม อาทิ กิจกรรม CoP 
ได้มีการใช้แบบฟอร์ม Lesson Learnt และจัดทําข้อสรุป  
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ประเด็น ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำร 

• ธพส. ควรเพิ่มเติมการนําสารสนเทศ/ความรู้ที่ได้มาสร้างคุณค่าเพิ่มผ่าน
ความร่วมมือ การแลกเปลี่ยนวิธีปฏิบัติที่ดี (Good Practices) การเทียบเคียง 
(Benchmarking) หรือวิธีการอื่น ๆ ตามความเหมาะสม รวมถึงการใช้ข้อมูล
ป้อนกลับจากการดําเนินงาน รวมถึงข้อมูลจากแหล่งอื่น ๆ ในการปรับปรุงแนว
ทางการถ่ายทอด แลกเปลี่ยนสารสนเทศ/ความรู้ ให้สอดคล้องกับการ
เปลี่ยนแปลงอยู่เสมอ  

กิจกรรมที่ดําเนินการทั้ง KM Share and Learn, การจัด KMIM Vlog ส่งเสรมิ
ให้มีการนําเสนอ Good Practices จากฐานความรู้ 

• ธพส. ควรมีการพัฒนาและการปรับปรุงการปฏิบัติงานประจําวัน (Daily 
Operation) ทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน โดยการใช้เครื่องมือ
ในการปรับปรุงกระบวนการต่าง ๆ และใช้การจัดการความรู้อย่างต่อเนื่อง รวมถึง
ควรมีการใช้ข้อมูลป้อนกลับจากการดําเนินงาน และควรเพิ่มเติมข้อมูลจากแหล่ง
อื่น ๆ ในการปรับปรุงกระบวนการทํางานที่สําคัญ ทั้งกระบวนการหลักและ
กระบวนการสนับสนุน โดยการนําความรู้ภายในและ/หรือภายนอกองค์กรมาใช้
เพื่อให้เกิดการปรับปรุงอย่างเป็นรูปธรรม  

ธพส. มีการปรับใช้กระบวนการการจัดการความรู้ร่วมกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ 
การจัดทําชุมชนนักปฏิบัติ ก็มีการบันทึก Lesson Learnt จากการแลกเปลี่ยน  

• ธพส. ควรแสดงให้เห็นชัดเจนถึงความเข้าใจและความระมัดระวังของ
บุคลากรจากการสื่อสาร แลกเปลี่ยน และถ่ายโอนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับการ
ควบคุมจุดที่ต้องควบคุม ระมัดระวังหรือจุดสําคัญ/วิกฤติ  (Critical Step)
นอกจากนี้ในการสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานท่ี
สําคัญทั้งกระบวนการหลักและกระบวนการสนับสนุน (Key and Support 
Processes) แก่บุคลากรที่เกี่ยวข้อง ควรแสดงให้เห็นผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรม
เพื่อให้มั่นใจว่าได้ดําเนินการอย่างทั่วถึงทั้งองค์กร  

การวางแผนการตรวจติดตามภายใน (KM Audit) ตามแผนงาน 
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ประเด็น ยังด ำเนินกำรได้ไม่สมบูรณ์ สิ่งท่ีด ำเนินกำร 

• ธพส. ควรมีการพัฒนาและปรับปรุงการดําเนินการด้านการจัดการความรู้
อย่างต่อเนื่อง เพื่อสามารถแสดงให้เห็นผลลัพธ์ของการดําเนินการและแนวโน้มที่
ดีขึ้นในการสนับสนุนการสร้างนวัตกรรมให้กับองค์กร  

ธพส. มีการปรับปรุงกระบวนการจัดการความรู้  เพื่อให้สอดคล้องกับ
หลักเกณฑ์ในปี 2565 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 24 

ธพส. ได้พิจารณาทบทวนและกําหนดความท้าทาย ความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ และสมรรถนะหลักของ
องค์กร รวมถึงทบทวนวิสัยทัศน์และพันธกิจ กําหนดวัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์กลยุทธ์ ตัวชี้วัด  
กลยุทธ์ และได้กําหนดแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategic Mapping) ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2566 - 2570 เพ่ือนําไปกําหนด
กิจกรรมแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ และแผนปฏิบัติการประจําปี  

 

    ภำพที่ 7 แผนที่ยุทธศำสตร์ (Strategy Map) ธพส. ระยะ 5 ปี พ.ศ. 2565 - 2570  

กรอบหลักกำร/แนวคิดเพื่อกำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ในองค์กร 
ในปี 2565 ธพส. ได้มีการทบทวนแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ให้สอดคล้องตามหลักเกณฑ์ประเมิน

การจัดการความรู้รัฐวิสาหกิจ (ฉบับปรับปรุง ปี 2565) ตามระบบประเมินผลรัฐวิสาหกิจ State Enterprise 
Assessment Model : SE-AM เพ่ือนํามาเป็นกรอบในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ สรุปได้ดังนี้ 
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หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ 
โดยสามารถแสดงหัวข้อประเมินย่อยของหลักเกณฑ์ประเมินการจัดการความรู้ของรัฐวิสาหกิจ ได้ดังนี้ 

ตำรำงที่ 9 หลักเกณฑ์กำรประเมินกำรจัดกำรควำมรู้ 

หัวข้อ 
น้ ำหนัก 
(ร้อยละ) 

ประเด็นย่อย 

1. กำรน ำองค์กร  8 1.1 วิสัยทัศน์ / ทิศทาง / นโยบายด้านการจดัการความรู้ (น้ําหนักรอ้ยละ 4)  
1.2 การมีส่วนร่วมของผู้บริหารทุกระดับ (น้ําหนักร้อยละ 4)  

2. กำรวำงแผนและทรัพยำกร 
 สนับสนุน 

4 2.1 การวางแผนการจัดการความรู้และการตดิตามประเมินผล (น้ําหนักร้อยละ 2) 
2.2 การจัดสรรทรัพยากร (น้ําหนักร้อยละ 2) 

3. บุคลำกร 8 3.1 ความตระหนัก ความเข้าใจ การมีส่วนร่วม และการสร้างแรงจูงใจ 
ด้านการจดัการความรู้ (น้ําหนักรอ้ยละ 3)  

3.2 วัฒนธรรมและสภาพแวดล้อมการทํางาน (น้ําหนักร้อยละ 3) 
3.3 ความสามารถและความรับผิดชอบของทีมงานการจัดการความรู ้ 

(น้ําหนักร้อยละ 2)  
4. กระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ 8 4.1 กระบวนการจัดการความรู้ที่เป็นระบบและการนําเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้  

(น้ําหนักร้อยละ 6) 
4.2 สารสนเทศ/ความรู้จากหน่วยงานภายนอก (น้ําหนักร้อยละ 2) 

5. กระบวนกำรปฏิบัติงำน 4 5.1 การปฏิบัติงานโดยใช้ความรู้เป็นฐาน (นํ้าหนักร้อยละ 2) 
5.2 การสร้างความตระหนักเรื่องความเสี่ยงในกระบวนการปฏิบัติงานโดยใช้

ความรู้เป็นฐาน (น้ําหนักร้อยละ 2) 
6. ผลลัพธ์ของกำรจัดกำร 
   ควำมรู้ 

8 6.1 ผลการดําเนินการด้านต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องหรือเกิดจากการจัดการความรู้ 
(น้ําหนักร้อยละ 8) 

รวม 40  
 

หมายเหตุ : คู่มือการประเมินผลการดําเนินงานรัฐวิสาหกจิ (ฉบับปรบัปรุง ปี 2565) ตามระบบประเมนิผลรัฐวิสาหกิจ  
State Enterprise Assessment Model : SE-AM สํานักงานคณะกรรมการนโยบายรัฐวสิาหกิจ (สคร.) 
กระทรวงการคลัง 
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บทที่ 3 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมทำงยุทธศำสตร์ 

การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมทางยุทธศาสตร์ (Strategic Environment and Situation analysis) เป็น
กระบวนการทําความเข้าใจต่อปัจจัยแวดล้อมหรือสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อการกําหนดยุทธศาสตร์ 

ตำรำงที่ 10 กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 

 
การจัดการความรู้ โดยมี 2 การวิเคราะห์ ได้แก่  

1) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก (External Analysis)  
2) การวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน (Internal Analysis)  

  

กำรก ำหนดยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ ค ำอธิบำย 

ลกัษณะกจิการ 

ปัจจุบัน : 1.  ความเป็นเลศิในการปฏิบัติการ/ดําเนินการ (Operation 
Excellence)   

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

การกําหนดขอบเขต และวสิัยทัศน์ 
การจัดการความรู ้

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้กําหนดนโยบาย วิสัยทัศน์ 
พันธกิจ สําหรับการจัดการความรู้ และเช่ือมโยงกับตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ 
(Strategic Positioning)  

การกําหนดความรู้ที่จําเป็นสําหรับองค์กร
เชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) วิเคราะห์และกําหนดความรู้
ที่จําเป็นสําหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas) และความรู้
ที่จําเป็น (Critical knowledge areas) สอดคล้องกับแผนที่ยุทธศาสตร์ (Strategy 
Map) 

กรอบแนวคิดการจดัการความรู้และ
นวัตกรรม (Knowledge and Innovation 
Management Conceptual Framework) 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) จัดทํากรอบแนวคิด และตัว
แบบการจัดการความรู้และนวัตกรรมเพื่อเป็นแนวทางในการดําเนินการและการ
กําหนดกรอบทางยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และนวัตกรรม  
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กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis) หรือ กำรวิเครำะห์ PESTEL 
(อ้ำงอิง แผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566-2570) 

             อ้ำงอิงจำกกำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก ในแผนวิสำหกิจ พ.ศ. 2566-2570 

ตำรำงที่ 11 กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis) หรือ กำรวิเครำะห์ PESTEL 
สภำพแวดล้อมภำยนอก (External Analysis) ค ำอธิบำยและควำมเชื่อมโยงต่อกำรจัดกำรควำมรู้ 
หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง      เมื่อวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอก จะพบว่า มีปัจจัยที่ส่ง 

ผลต่อการกําหนดความรู้ที่จําเป็นสําหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ 
(Strategic Knowledge Areas) ที่ส่งผลต่อการจัดการความรู้ของ 
บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  

1. ความรู้ เชิงมหภาคที่เกี่ยวข้องกับเศรษฐกิจ การเมือง 
สังคม สิ่งแวดล้อมและธรรมาภิบาล ตามกรอบนโยบายของรัฐบาล 
และแนวคิดที่รัฐบาลได้ใช้ในการบริหารจัดการ ซึ่งเป็นความรู้
ระดับองค์กร (DAD Organizational Knowledge Model)  

2. เมื่อปัจจัยแวดล้อมภายนอกมีการเปลี่ยนแปลง ย่อมส่งผล
ต่อความรู้ โดยสภาพแวดล้อมที่มีผลต่อความรู้ชุดใหม่ในปี 2565 
เป็นต้นไป คือการบริหารจัดการโรคระบาดที่ส่งผลต่อความรู้ระดับ
งานของฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ งานบริหารอาคาร เป็นต้น  

3. การเปลี่ยนแปลงสภาพเศรษฐกิจดิจิทัล ส่งผลโดยตรงต่อ
การขยายขอบเขตความรู้ใหม่ขององค์กรเพื่อพัฒนาให้องค์กรก้าว
สู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืนตามเป้าหมายและตําแหน่ง
ทางยุทธศาสตร์ที่วางไว้  

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) 

 
กำรวิเครำะห์สภำพแวดล้อมภำยใน (Internal Analysis) หรือ SWOT Analysis 

 จุดแข็ง (Strength) 
S1 ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้และนวัตกรรมโดยกําหนดให้เป็นหนึ่งในความจําเป็น

เร่งด่วนขององค์กร และได้มีส่วนร่วมในการกําหนดเป็นวิสัยทัศน์ นโยบายและแผนยุทธศาสตร์การจัดการ
ความรู้ 

S2 ธพส. มีการสร้างสภาพแวดล้อมการทํางานที่เอ้ือต่อการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการสร้างเวที / 
กิจกรรม ให้บุคลากรมีส่วนร่วมในกิจกรรมด้านการจัดการความรู้ 

S3 ธพส. ได้ดําเนินการจัดทํา Critical Knowledge Area ไว้ในรูปแบบโครงสร้างความรู้ระดับ
องค์กร ระดับงาน และ Knowledge Mapping สําหรับฝ่ายงานหลัก คือ ฝ่ายบริหารอาคาร ฝ่ายวิศวกรรมและ
บริหารโครงการ ฝ่ายพัฒนาธุรกิจ และฝ่ายตลาด 
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 จุดอ่อน (Weakness) 
W1 ควรเพ่ิมเติมการนําสารสนเทศ/ความรู้ที่ได้มาสร้างคุณค่าเพ่ิมผ่านความร่วมมือ การแลกเปลี่ยน

วิธีการปฏิบัติที่ดี การเทียบเคียง 
W2 พนักงานทุกระดับควรได้รับการพัฒนา ส่งเสริม ให้มีความเข้าใจ ความรู้เกี่ยวกับการจัดการ

ความรู้อย่างต่อเนื่องเพ่ือให้เกิดความคิดเชิงวิเคราะห์ เพ่ือผลักดันให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ อย่างเป็นรูปธรรมและ
เป็นระบบ 

โอกำส (Opportunities) 
O1 มีโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้องใช้ความรู้ วิธีคิดใหม่ในการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิดโอกาสในการ

เพ่ิมกลุ่มความรู้ใหม ่ๆ ของพนักงาน และการจัดการความรู้ใหม่ ๆ 
O2 การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในกลุ่มเครื่องมือของการจัดการองค์กรสมัยใหม่ซึ่งสามารถเรียนรู้จาก

ตัวอย่างที่เป็นเลิศ (Best Practices) ได ้
 

 อุปสรรค (Threat) 
T1 สถานการณ์ทางธุรกิจ เศรษฐกิจมีการเปลี่ยนแปลงและอ่อนไหวสูง ทําให้ความรู้มีการเปลี่ยนแปลง

อยู่ตลอดเวลาอย่างรวดเร็วส่งผลต่อความสามารถในการถอดองค์ความรู้ (Knowledge Capturing) และ 
Knowledge Utilization มีแนวโน้มต่อการปรับเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่ใช้ในการวิเคราะห์และการทํางานสูง 

T2 การเปลี่ยนเกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ โดยเน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการ  
การจัดการความรู้ 
 

กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix กำรจัดกำรควำมรู้ 

ตำรำงที่ 12 กำรวิเครำะห์ TOWS Matrix กำรจัดกำรควำมรู้ 
 Internal Factors 

External Factors Strength (S) Weakness (W) 

Opportunities (O) 

ธพส. มีองค์ความรู้สําคัญมาก และสั่งสมเป็น
เวลานาน มีลักษณะเป็นผู้เช่ียวชาญเฉพาะ รวมถึง
ผู้บริหารให้ความสําคัญกับการจัดการความรู้ โดย
กําหนดให้เป็นหนึ่งในความจําเป็นเร่งด่วนของ
องค์กร อีกทั้งยังมีโครงการใหม่ ๆ ที่เกิดขึ้นซึ่งต้อง
ใช้ความรู้ วิธีคิดใหม่ในการพัฒนา ส่งเสริมให้เกิด
โอกาสในการเพิ่มกลุ่มความรู้ใหม่ ๆ ของพนักงาน 
และการจัดการความรู้ใหม่ ๆ เป็นโอกาสในการ
ผลักดันให้ ธพส. ก้าวสู่การเป็นองค์กรสมัยใหม่ได้
อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น 

(key words : ความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะ การสนับสนุนจากผู้บริหาร โครงการใหม่ ๆ 
ที่ใช้ความรู้ใหม่)  

โครงการในปัจจุบัน  ตั วแบบธุรกิจ ใหม่  
โครงการใหม่ ล้วนแล้วแต่ต้องการการจัดการ
ความรู้  ซึ่งต้องมีการกําหนดหรือระบุ Critical 
Knowledge Area หรือความรู้ที่มีความจําเป็นต่อ
องค์กร มีการออกแบบ จัดทํากระบวนการจัดการ
ความรู้ และการผลักดันให้เกิดชุมชนนักปฏิบัติ 
(Community Of Practice) อย่างเป็นระบบ ซึ่ง 
ธพส. จําเป็นอย่างยิ่งต้องได้รับการพัฒนาเพื่อให้
สามารถใช้ความรู้ในการพัฒนาธุรกิจได้อย่างมี
ประสิทธิภาพ 

(Key words : ความรู้ ที่ มีความจ า เป็นต่อ
องค์กร กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนัก
ปฏิบัติ และโครงการใหม่ ๆ ที่ใช้ความรู้ใหม่) 

Threats (T) 

     การที่ผู้บริหารให้การสนับสนุนส่งเสริมการ
จัดการความรู้ และลักษณะองค์กรที่เป็นความรู้
เช่ียวชาญเฉพาะ กําลังเผชิญหน้ากับความท้าทาย
ของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจ ทําให้

     การที่ ธพส. ยังไม่ได้มีการกําหนดความรู้ที่มี
ความจําเป็นต่อองค์กร กระบวนการจัดการความรู ้
ชุมชนนักปฏิบัติเพื่อส่งเสริมการดําเนินงานด้าน
การจัดการความรู้ เมื่อต้องเผชิญหน้ากับความท้า
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 Internal Factors 
External Factors Strength (S) Weakness (W) 

ความรู้มีการเปลี่ยนแปลงอยู่ตลอดเวลาอย่าง
รวดเร็ว ส่งผลต่อความสามารถในการ Capturing 
Knowledge และ Knowledge Utilization 
มีแนวโน้มต่อการปรับเปลี่ยนความรู้ ข้อมูลที่ใช้ใน
การวิเคราะห์และการทํางานสูง รวมถึงการเปลี่ยน
เกณฑ์การประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ โดย
เน้นในเรื่องการสร้างกระบวนการการจัดการ
ความรู้ 
(Key words : ความเช่ียวชาญเฉพาะ การสนับ 
สนุนจากผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง การถอด
ความรู้ และการใช้ความรู้ การเปลี่ยนเกณฑ์การ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่) 

ทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจ 
ส่งผลต่อความสามารถและความพร้อมของการ 
Capturing knowledge และ Knowledge  
Utilization  
(Key words : ความรู้ที่มีความจ าเป็นต่อองค์กร 
กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลง การถอดความรู้ และการใช้ความรู้) 

จากการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายใน และ TOWS Matrix พบว่ามีประเด็นที่ท้าทายสําหรับการกําหนด
และการวางแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ดังต่อไปนี้  

1) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) เป็นบริษัท ที่มีความรู้ เชี่ยวชาญเฉพาะเป็นฐานของการ
ทําธุรกิจขององค์กร การที่ผู้บริหารสนับสนุนการจัดการความรู้ จึงมีความจําเป็นอย่างยิ่งที่ต้องนําเอาความรู้ต่าง ๆ 
มาดําเนินการอย่างเป็นรูปธรรม เป็นกระบวนการทั้งในโครงการเดิม และโครงการใหม่ตามตัวแบบธุรกิจใหม่นั่นเอง 

2) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) มีความท้าทายอย่างยิ่งต่อสถานการณ์การเปลี่ยนแปลง
ทั้งทางธุรกิจและความคาดหวัง การที่จะสามารถนําพาองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรแห่งการจัดการความรู้องค์กร
นวัตกรรมที่ยั่งยืนนั้น ความเข้าใจและการจัดทําความรู้ที่จําเป็นสําหรับองค์กร (Critical Knowledge Areas) เป็น
สิ่งที่ต้องดําเนินการ รวมถึงการวางรากฐานกระบวนการจัดการความรู้และการสร้างกิจกรรมเพ่ือผลักดันให้การ
จัดการความรู้สามารถดําเนินการได้ในองค์กร จะส่งผลอย่างยิ่งต่อการรองรับการเปลี่ยนแปลง  
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ควำมได้เปรียบเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Advantage) 
เมื่อพิจารณาจุดแข็ง (Strength) และโอกาส (Opportunities) จะพบความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้าน

การจัดการความรู้ ดังนี้ 
1) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) เป็นองค์กรที่มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ ได้รับการ

สนับสนุนจากผู้บริหารในการพัฒนาองค์ความรู้ใหม่ในการดําเนินธุรกิจ ซึ่งเป็นพ้ืนฐานสําคัญในการพัฒนา
กระบวนการจัดการความรู้เพ่ือผลักดันองค์กรไปสู่การเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน โดยใช้ความรู้เป็นฐานได้
อย่างมั่นคง  

2) เมื่อพิจารณาจากยุทธศาสตร์ชาติระยะเวลา 20 ปี (พ.ศ. 2561–2580) แผนแม่บทภายใต้ยุทธศาสตร์
ชาติ แผนปฏิรูปประเทศ 12 ด้าน แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 12 (พ.ศ. 2560-2564) นโยบาย
รัฐบาล (พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา) แผนยุทธศาสตร์รัฐวิสาหกิจ และยุทธศาสตร์ภาพรวมของรัฐวิสาหกิจสาขา
สาธารณูปการ นโยบายและยุทธศาสตร์กระทรวงการคลัง ยุทธศาสตร์กรมธนารักษ์ แผนพัฒนาดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจ
และสังคม (Digital Economy : DE) ประเทศไทย 4.0 (Thailand 4.0) จะพบว่าทุกแผนเป็นแผนที่กําหนดความรู้
ที่จําเป็นสําหรับองค์กรเชิงกลยุทธ์ (Strategic Knowledge Areas) ทําให้กระบวนการจัดการความรู้ ได้รับการ
สนับสนุนและส่ ง เสริมจากผู้ บริหาร  รวมถึ งการได้ รั บการสนับสนุนจากแผนงานต่ าง  ๆ  ดั งกล่ าว  
ทําให้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด มีความได้เปรียบเชิงยุทธศาสตร์ด้านการจัดการความรู้อย่างสูง  

3) การกําหนดให้การจัดการความรู้เป็นหนึ่งในหลักเกณฑ์ Core Enablers หลักในการประเมินผลการ
ปฏิบัติงานรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ (State Enterprise Assessment Model : SE-AM) ทําให้กระบวนการจัดการ
ความรู้และการกําหนดแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เป็นสิ่งที่  บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้รับ
การสนับสนุนอย่างสูงจากฝ่ายบริหารและพนักงานทุกระดับ  

ควำมท้ำทำยเชิงยุทธศำสตร์ (Strategic Challenge)  
เมื่อพิจารณาจุดอ่อน (Weakness) และอุปสรรค (Threat) จะพบความท้าทายเชิงยุทธศาสตร์ด้านการ

จัดการความรู้ ดังนี้ 
1) บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ยังไม่ได้มีการกําหนดความรู้ที่มีความจําเป็นต่อองค์กร 

กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติเพ่ือส่งเสริมการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ เมื่อต้องเผชิญหน้า
กับความท้าทายของการเปลี่ยนแปลงสถานการณ์ทางธุรกิจ ส่งผลต่อการปรับเปลี่ยน และการใช้ความรู้ใหม่ ๆ เพื่อ
นํามาพัฒนาองค์กร รวมถึงการจัดเก็บความรู้ (Knowledge Capturing) การรวบรวม เรียบเรียง (Knowledge 
Synthesis) และการนําความรู้ไปใช้ (Knowledge Utilization) ต้องมีการเปลี่ยนแปลงให้ทันต่อสถานการณ์ทาง
ธุรกิจ และความท้าทายในการแข่งขัน  

2) ความท้าทายอีกประการ คือ การพัฒนาองค์ความรู้และการพัฒนาบุคลากร ไม่สามารถพัฒนาได้ทันต่อ
การเปลี่ยนแปลงทางธุรกิจ หรือความท้าทายจากปัจจัยภายนอก อาทิ กรณีโรคระบาด เนื่องจากอิทธิพลของ
สภาพแวดล้อมภายนอกส่งผลโดยตรงต่อธุรกิจ ทั้งในมิติรายได้ความต้องการของลูกค้าที่เปลี่ยนแปลง วิธีการ
ทํางานที่เปลี่ยนแปลง และเทคโนโลยีที่เปลี่ยนแปลง ทําให้องค์กรและพนักงานต่างเผชิญหน้าต่อกรอบความรู้ใหม่ 
เพ่ือให้สามารถแข่งขันได้และต้องได้รับการพัฒนา ซึ่งการจะพัฒนาได้นั้นต้องอาศัยกระบวนการการจัดการความรู้ 
และกระบวนการเรียนรู้ที่เชื่อมโยงกับการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์   
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จากการวิเคราะห์ TOWS analysis ทําให้สามารถกําหนดยุทธศาสตร์ได้ดังต่อไปนี้  
• สถานการณ์ที่ 1 (จุดแข็ง-โอกาส) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่พึงปรารถนาที่สุด ควรกําหนด 

กลยุทธ์ในเชิงรุก (Aggressive –Strategy) เพ่ือดึงเอาจุดแข็งที่มีอยู่มาเสริมสร้างและปรับใช้ และฉกฉวยโอกาส 
ต่าง ๆ ที่เปิดมาหาประโยชน์อย่างเต็มที่  

• สถานการณ์ท่ี 2 (จุดอ่อน-โอกาส) สถานการณ์ท่ีสะท้อนให้เห็นถึงโอกาสที่เป็นข้อได้เปรียบอยู่หลาย
ประการ แต่ติดขัดตรงที่มีปัญหาอุปสรรคจากปัจจัยภายนอกอยู่เช่นกัน ดังนั้น ทางออก คือ กลยุทธ์การพลิกตัว 
(Turnaround-oriented Strategy) เพ่ือขจัดหรือแก้ไขจุดอ่อนภายในต่าง ๆ ให้พร้อมที่จะฉกฉวยโอกาสต่าง ๆ ที่
เปิดให้  

• สถานการณ์ที่ 3 (จุดแข็ง-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เกิดขึ้นจากการที่สภาพแวดล้อมไม่เอ้ืออํานวยต่อ
การดําเนนิงาน แต่ตัวองค์กรมีข้อได้เปรียบที่เป็นจุดแข็งหลายประการ ดังนั้น แทนที่จะรอจนกระทั่งสภาพแวดล้อม
เปลี่ยนแปลงไป ก็สามารถท่ีจะเลือกกลยุทธ์ เพ่ือใช้ประโยชน์จากจุดแข็งท่ีมีสร้างโอกาสในระยะยาวด้านอ่ืน ๆ  

• สถานการณ์ที่ 4 (จุดอ่อน-อุปสรรค) สถานการณ์นี้เป็นสถานการณ์ที่เลวร้ายที่สุด เนื่องจากองค์กร
กําลังเผชิญอยู่กับอุปสรรคจากภายนอกและมีปัญหาจุดอ่อนภายในหลายประการ ดังนั้น ทางเลือกที่ดีที่สุด คือ  
กลยุทธ์การตั้งรับหรือป้องกันตัว (Defensive Strategy) เพ่ือพยายามลดหรือหลบหลีกภัยอุปสรรคต่าง ๆ ที่คาดว่า
จะเกิดขึ้น ตลอดจนหามาตรการที่จะทําให้องค์กรเกิดความสูญเสียที่น้อยที่สุด  

 

ตำรำงที่ 13 กำรวิเครำะห์ TOWS analysis ท ำให้สำมำรถก ำหนดยุทธศำสตร์ได้ 
TOWS Matrix 

 
จุดแข็ง (Strength) จุดอ่อน (Weakness) 

S1 – S 2 W1 – W 4 

 แนวทำงเชิงรุก (SO Strategy):  
เพ่ือน ำจุดแข็งและโอกำสมำใช ้

แนวทำงเชิงแก้ไข (WO Strategy):  
เพ่ือกำรปรับปรุงตนเอง 

O1 – O3 
โอกำส (Opportunity) 

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นท่ีเป็นจุด
แข็งและโอกาส มุ่งเน้นความรู้และความเช่ียวชาญ
เฉพาะ การสนับสนุนจากผู้บริหาร โครงการใหม่ ๆ 
ที่ใช้ความรู้ใหม่ 

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นท่ีเป็นจุดอ่อน
และโอกาส มุ่งเน้นความรู้ที่มีความจําเป็นต่อองค์กร 
กระบวนการจัดการความรู้  ชุมชนนักปฏิบัติ  และ
โครงการใหม่ ๆ ท่ีใช้ความรู้ใหม่ 

 แนวทำงเชิงป้องกัน (ST Strategy) แนวทำงเชิงรับ (WT Strategy) 

T1 
อุปสรรค(Threat) 

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นที่เป็น
จุดแข็งและมีอุปสรรค ธพส. มีความเชี่ยวชาญเฉพาะ 
การสนับสนุนจากผู้บริหาร การเปลี่ยนแปลง การถอด 
ความรู้ และการใช้ความรู้ การเปลี่ยนเกณฑ์การ
ประเมินผลรัฐวิสาหกิจแบบใหม่ 

กลยุทธ์ที่ควรดําเนินการสําหรับประเด็นที่เป็น
จุดอ่อนและมีอุปสรรค ด้วยความรู้ที่มีความจําเป็นต่อ
องค์กร กระบวนการจัดการความรู้ ชุมชนนักปฏิบัติ การ
เปลี่ยนแปลง การถอดความรู้ และการใช้ความรู้ 
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นอกจากนี้ บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ยังได้กําหนดกรอบค่าตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการ
ดําเนินงานและตัวชี้วัดด้านผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เพ่ือเป็นมาตรฐานในการคํานวณค่า Eco-efficiency ที่
เชื่อมโยงกับการจัดการความรู้ โดย   

Eco-efficiency =   คุณค่าของการดําเนินงาน (Product system value) 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact of a product system) 

หากพิจารณาจากสมการ Eco – Efficiency การบริหารจัดการความรู้ของบริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ 
จํากัด เพ่ือสร้างความยั่งยืน การมุ่งเน้นการจัดการความรู้ ต่อไปนี้ 

1) ตัวชี้วัดด้ำนคุณค่ำจำกกำรด ำเนินงำน ให้ใช้ผลลัพธ์สุทธิจากการดําเนินงานของรัฐวิสาหกิจที่ไม่ใช่
ผลลัพธ์ทางการเงิน และให้รัฐวิสาหกิจที่อยู่กลุ่มอุตสาหกรรมเดียวกันใช้ตัวชี้วัดด้านคุณค่าที่สอดคล้องกัน ทั้งนี้ 
รัฐวิสาหกิจสามารถกําหนดตัวชี้วัดด้านคุณค่าจากการดําเนินงานได้มากกว่า 1 รายการ หากเห็นว่ามีความเก่ียวข้อง 
และมีนัยสําคัญกับการดําเนินงานขององค์กร   

2) ตัวชี้วัดผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม เห็นควรให้ใช้ปริมาณการปล่อยก๊าซเรือนกระจกเป็นตัวชี้วัดหลักที่
รัฐวิสาหกิจทุกแห่งจะต้องเก็บข้อมูลร่วมกัน และรัฐวิสาหกิจอาจระบุผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมอ่ืนเพ่ิมเติมได้ หาก
เห็นว่าเกี่ยวข้องและมีนัยสําคัญกับการดําเนินงานขององค์กร 
 ในมิติของการจัดการความรู้ นั่นคือ ความรู้ที่ใช้ในการขับเคลื่อนตัวชี้วัดทั้งสองด้าน และเป็นความรู้ที่อยู่ใน
ทุกระดับเป็นได้ทั้งความรู้ที่จําเป็นเชิงยุทธศาสตร์ (Strategic Knowledge Area) และความรู้ที่จําเป็นสําหรับ
องค์กร (Critical Knowledge Area) 

ควำมเชื่อมโยง Eco – Efficiency เข้ำสู่กำรจัดกำรควำมรู้ และกำรจัดกำรนวัตกรรม 
 เมื่อพิจารณาจาก สมการ ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ หรือ Eco – Efficiency  

Eco-efficiency =   คุณค่าของการดําเนินงาน (Product system value) 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact of a product system) 

 คณะกรรมการนักธุรกิจเพ่ือสิ่งแวดล้อมโลก หรือ World Business Council for Sustainable Development 
หรือ WBCSD ซึ่งเป็นการรวมตัวของกลุ่มบริษัทชั้นนําระหว่างประเทศ และได้รับการยอมรับอย่างเป็นทางการใน
การประชุมสุดยอดด้านสิ่งแวดล้อม หรือ Earth Summit เมื่อปี 2535 โดย WBCSD ได้กําหนดแนวทางที่จะช่วย
ให้การดําเนินงานด้านธุรกิจประสบความสําเร็จในเชิงนิเวศเศรษฐกิจ 7 ประการ ดังนี้ 

1) ลดการใช้ทรัพยากรหรือวัตถุดิบในการผลิตและการบริการ 
2) ลดการใช้พลังงานในการผลิตและการบริการ 
3) ลดการระบายสารพิษออกสู่สิ่งแวดล้อม 
4) เสริมสร้างศักยภาพการนําวัสดุกลับมาใช้ใหม่ 
5) ส่งเสริมการใช้ทรัพยากรหมุนเวียน 
6) เพ่ิมอายุของผลิตภัณฑ์  
7) เพ่ิมระดับการให้บริการแก่ผลิตภัณฑ์และเสริมสร้างธุรกิจบริการ 

จากแนวทางท้ัง 7 ประกาศ เมื่อนํามาพิจารณาร่วมกับกระบวนการจัดการความรู้ จะเห็นได้ว่า ในส่วนของ 
ผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม (Environmental impact of a product system) เป็นสิ่งที่สอดคล้องเชื่อมโยงกัน
ดังต่อไปนี้ 
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1) ธพส. กําหนดให้ ฝ่ายงานหลัก หรือ Core Process ดําเนินการกําหนดองค์ความรู้ภายใต้การวิเคราะห์
ตัวแบบความรู้โดยใช้ระเบียบปฏิบัติการ กระบวนการจัดทําโครงสร้างความรู้ระดับองค์กร (Organizational 
Knowledge Model) และ โครงสร้างความรู้ระดับงาน (Task Knowledge Model) (QP – KM – 004) ด้วยการ
ทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Eco – Efficiency การประเมินผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อม รวมถึง การประเมิน
ประสิทธิภาพเชิงนิเวศเศรษฐกิจ ซึ่งต้องดําเนินการทบทวนปีละ 1 ครั้ง  

2) เมื่อมีการกําหนดทบทวนความรู้ทีเ่กี่ยวข้องกับ Eco Efficiency แล้ว ความรู้จากการทบทวนต่าง ๆ จะ
นําไปใช้ในการดําเนินกิจกรรมการจัดการความรู้ตามกระบวนการทั้งหมด ซึ่งรวมถึงการดําเนินของชุมชนนักปฏิบัติ 
(CoP) 

 เพ่ือให้แนวทางการเชื่อมโยง Eco-Efficiency เข้าสู่กระบวนการถอดองค์ความรู้เพ่ือหา Explicit & Tacit 
Knowledge เป็นรูปธรรม และใช้เป็นส่วนหนึ่งในของแผนการจัดการความรู้ระยะยาวได้สําเร็จ ธพส. ได้ดําเนินการ
วางกรอบแนวคิด อ้างอิงจากหลักการจัดการความรู้ของ ธพส. ดังนี้  

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

ภำพที่ 8 กำรจัดกำรควำมรู้ของบริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 
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 จากหลักการจัดการความรู้จะเห็นได้ว่า OKM TKM และ AKM ถือเป็นกลไกสําคัญในการผลักดันองค์
ความรู้ผ่านกระบวนการจัดการความรู้ต่าง ๆ ดังนั้น  

1) การทบทวนความรู้ที่เกี่ยวข้องกับ Eco- Efficiency จึงต้องจัดทําในกรอบโครงสร้างความรู้ตั้งแต่ระดับ
องค์กรไปจนถึงระดับบุคคลหรือรายตําแหน่ง ตาม QP – KM – 004, 005 

2) เมื่อได้ความรู้แล้ว กระบวนการต่อไปเพื่อดําเนินการในการถอดองค์ความรู้ จัดเก็บองค์ความรู้ รวบรวม
เรียบเรียงองค์ความรู้ ให้ดําเนินการตาม QP – KM – 007,008,009 

ตำรำงที่ 14 ตัวอย่ำงองค์ควำมรู้ของ Eco – Efficiency ระดับต่ำง ๆ 
โครงสร้ำงควำมรู้ ตัวอย่ำงควำมรู้ของ Eco – Efficiency  

ตัวแบบความรูร้ะดับองค์กร 1. ความรู้ด้าน ISO 14045 Environmental management — Eco-efficiency 
assessment of product systems — Principles, requirements and guidelines   

2. Sustainable Development Goals  
3. Goal and Scope definition of Eco-efficiency 

ตัวแบบความรูร้ะดับงาน 1. ข้อกําหนดตามมาตรฐาน ISO 14045  
(ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารอาคาร) 

2. กระบวนการประเมินผลกระทบดา้นสิ่งแวดล้อม  
(ฝ่ายวิศวกรรมและบริหารโครงการ ฝ่ายบริหารอาคาร) 

3. วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและชนิดของผลกระทบ  
(Environmental Assessment Method and Types of Impacts) 

4. วิธีการประเมินคณุค่าและชนิดของคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์  
(Value Assessment Method and Types of Product System Values) 

ตัวแบบความรูร้ะดับบุคคล  
(รายตําแหน่ง) 

1. วิธีการประเมินผลกระทบสิ่งแวดลอ้มและชนิดของผลกระทบ  
(Environmental Assessment Method and Types of Impacts) 

2. วิธีการประเมินคณุค่าและชนิดของคุณค่าระบบผลิตภัณฑ์  
(Value Assessment Method and Types of Product System Values) 

3. การประเมินผลกระทบตลอดวัฏจกัรชีวิต  
(Life Cycle Impact Assessment; LCIA) 

จากตัวอย่างความรู้ของ Eco  - Efficiency จะเห็นได้ว่า เมื่อพิจารณาในมิติของการจัดการความรู้นั้น 
มีความจําเป็นอย่างยิ่งในการกําหนดรายการองค์ความรู้ เนื่องจากความรู้ มีลักษณะเป็นความรู้เฉพาะทาง 
(Technical Knowledge) ที่อยู่ใน Task Knowledge และ Agent Knowledge การกําหนดตามกระบวนการ
จัดการความรู้ และการพัฒนาไปสู่ Knowledge Mapping ทาง ธพส. จึงใช้เป็นแนวทางในการดําเนินการตาม
กระบวนการจัดการความรู้ที่ได้รับการพัฒนานั่นเอง
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บทที่ 4 
แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 2566 – 2570 

 
ภำพที่ 9 แสดงควำมเชื่อมโยงวิสัยทัศน์ พันธกิจ วัตถุประสงค์เชิงยุทธศำสตร์ 

บริษัท ธนำรักษ์พัฒนำสินทรัพย์ จ ำกัด 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้มีการกําหนดความเชื่อมโยงระหว่างวิสัยทัศน์ พันธกิจ และ
วัตถุประสงค์เชิงยุทธศาสตร์ เพ่ือสร้างกลไกผลักดันให้สามารถนําแผนยุทธศาสตร์ไปปฏิบัติใช้ในการดําเนินงานได้ 
ซึ่งแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้เช่นกัน ที่ต้องออกแบบ พัฒนาให้สอดคล้อง ผลักดันให้เป้าหมายของบริษัท 
ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด เติบโตและบรรลุตามตําแหน่งทางยุทธศาสตร์ (Strategic Position) ที่กําหนดไว้  

ดังนั้น ในการกําหนดยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ 2566 – 2570 จึงต้องกําหนดให้มีความเชื่อมโยงจาก
แผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ดังนี้ 
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ตำรำงที่ 15 ควำมเชื่อมโยงจำกแผนยุทธศำสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้

วิสัยทัศน์ 
พัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้และนวัตกรรม แบ่งปัน จัดเก็บ ถ่ำยโอนองค์ควำมรู้ น ำไปสู่องค์กรแห่งกำรเรียนรู้เพื่อเป็นองค์กรนวัตกรรม 

และย่ังยืน เพื่อสร้ำงควำมได้เปรียบในกำรแข่งขันทำงธุรกิจ 

พันธกิจ 

พัฒนาการจัดการความรู้ 
ให้ เ ช่ือมโยงกับวิสั ยทัศน์  
พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร 

พัฒนากระบวนการการจัดการ
ความรู้ที่นําไปใช้ปฏิบัติ ในการ
ทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพ
ประสิทธิผล รวมถึงการถ่ายโอน
และจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะ
เกษียณ และผู้มีความรู้จําเป็นต่อ
ธุรกิจขององค์กรเพื่อให้มี Best 
Practice 

 

ผลักดันการจัดเก็บความรู้  
รวบรวม เรียบเรียง แบ่งปันและ
ถ่ายโอนความรู้ที่สําคัญทั้งเชิง
ยุทธศาสตร์และต่อองค์กรอย่าง
เป็นระบบผ่านเครือข่ายการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคส่วน 
และส่งเสริมข้อมูล ความรู้ที่
ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการ
ทํ า ง าน เพื่ อสนั บสนุ น ธุ ร กิ จ
องค์กร 

ปลูกฝังค่านิยมการจัดการ
ความรู้ ทั้งผู้บริหารและพนักงาน
ในการสร้างวัฒนธรรมองค์กร
แห่งการเรียนรู้เพื่อเป็นองค์กร
นวัตกรรมและยั่งยืน 

 

ผลักดันการใช้เทคโนโลยี
ดิจิทัลสารสนเทศที่ทันสมัย
เพื่อการจัดการความรู้ที่สร้าง
ประสิทธิภาพและประสิทธิผล
ต่อการนําความรู้ไปใช้ในองค์กร 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำร
นวัตกรรม 

การพัฒนากระบวนการจัดการความรู้ ให้เห็น Sustainable 
Knowledge Management System พัฒนาระบบและเครื่องมือ
เทคโนโลยีดิจิทัล เพื่อใช้ในการจัดการความรู้ให้มีประสิทธิภาพ 

การพัฒนาบูรณาการการจัดการความรู้เช่ือมโยงกับกระบวนงาน
ขององค์กร การพัฒนาองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

การบูรณาการเครือข่ าย
พันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วน
เสียจากการจัดการความรู้  
(VOC,VOS) 

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 
(Lag Measurement) 

1. จํานวนหน่วยงานท่ีใช้ KM ในการดําเนินงานประจําวัน 
2. ตัวแบบความเช่ือมโยงอย่างยั่งยืนของ KMIM ได้รับอนุมัติ 

ใช้งานภายในปี 2566 

1. พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านการจัดการ
ความรู้อย่างน้อย 1 หลักสูตร  

2. พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการ
ความรู้เพิ่มขึ้น + 1 

กระบวนการจัดการความรู้
ของ ธพส. ส่งผลและเช่ือมโยง
ต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 37 

วิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้   
พัฒนาการจัดการความรู้และนวัตกรรม แบ่งปัน จัดเก็บ ถ่ายโอนองค์ความรู้ นําไปสู่องค์กรนวัตกรรมแห่ง

การเรียนรู้ เพื่อสร้างความยั่งยืนและเพ่ิมความได้เปรียบในการแข่งขันทางธุรกิจ 

พันธกิจกำรจัดกำรควำมรู้ 
1) พัฒนาการจัดการความรู้ให้เชื่อมโยงกับวิสัยทัศน์ พันธกิจ ยุทธศาสตร์องค์กร  
2) พัฒนากระบวนการการจัดการความรู้ที่นําไปใช้ปฏิบัติในการทํางานได้อย่างมีประสิทธิภาพประสิทธิผล 

รวมถึงการถ่ายโอนและจัดเก็บองค์ความรู้จากผู้ที่จะเกษียณ และผู้มีความรู้จําเป็นต่อธุรกิจขององค์กรเพ่ือให้มี 
Best Practice 

3) ผลักดันการจัดเก็บความรู้ รวบรวม เรียบเรียง แบ่งปันและถ่ายโอนความรู้ที่สําคัญ ทั้งเชิงยุทธศาสตร์
และต่อองค์กรอย่างเป็นระบบ ผ่านเครือข่ายการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทุกภาคส่วน และส่งเสริมข้อมูล ความรู้ที่
ถ่ายทอดไปประยุกต์ใช้ในการทํางานเพ่ือสนับสนุนธุรกิจองค์กร 

4) ปลูกฝังค่านิยมการจัดการความรู้ ทั้งผู้บริหารและพนักงานในการสร้างวัฒนธรรมองค์กรแห่งการเรียนรู้ 
เพ่ือเป็นองค์กรนวัตกรรมและยั่งยืน 

5) ผลักดันการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลสารสนเทศที่ทันสมัยเพ่ือการจัดการความรู้ ที่สร้างประสิทธิภาพและ
ประสิทธิผลต่อการนําความรู้ไปใช้ในองค์กร  

นโยบำยกำรจัดกำรควำมรู้ 
1) ผู้บริหารทุกระดับมีส่วนร่วมในการจัดการความรู้ เป็นแบบอย่างของผู้นํา (Role Model) และมีหน้าที่

ในการสนับสนุนด้านทรัพยากรอย่างต่อเนื่อง เพ่ือให้บรรลุเป้าหมายตามเจตนารมณ์แห่งนโยบายนี้ 
2) ส่งเสริมความรู้ความเข้าใจ สร้างวิสัยทัศน์ และปรับเปลี่ยนทัศนคติของบุคลากร ธพส. ให้ตระหนักถึง

ความสําคัญของการจัดการความรู้ และการสร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้ ภายใต้กรอบแนวคิดการจัดการความรู้เชิง
ยุทธศาสตร์ 

3) ส่งเสริมและสนับสนุนให้ทุกหน่วยงานมีการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ โดยมุ่งเน้นการมีส่วนร่วม
ของบุคลากรและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่สําคัญ เพ่ือพัฒนางานให้เกิดประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง และบุคลากรเกิดการ
พัฒนาความรู้ ทักษะ และมีทัศนคติที่ดีต่อการปฏิบัติงานจนเกิดการแลกเปลี่ยนความรู้ และยกระดับเป็นคลัง
ความรู้ของ ธพส. 

4) เสริมสร้างวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ และมีการนําความรู้ที่ได้จากการแลกเปลี่ยนไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงาน โดยมุ่งหวังให้เกิดองค์ความรู้ใหม่ ๆ และนวัตกรรมที่เป็นทุนทางปัญญา ซึ่งสามารถสร้างคุณค่าให้
องค์กรได ้

5) มุ่งมั่นพัฒนาระบบบริหารจัดการความรู้โดยใช้เทคโนโลยีที่ทันสมัยเพ่ือให้บุคลากร ธพส. และผู้มีส่วน
ได้ส่วนเสียที่สําคัญเข้าถึงองค์ความรู้ได้โดยง่ายสะดวกและรวดเร็ว รวมถึงเป็นศูนย์ความรู้กลางในการแลกเปลี่ยน
และเรียนรู้ระหว่างกัน 

6) ให้ความสําคัญในการประเมิน จัดสรร จัดหาทรัพยากร การวางแผนการจัดการและการติดตามผลการ
จัดการความรู้ในองค์กร ทั้งแบบที่เป็นตัวเงินและไม่ใช่ตัวเงิน  
กำรทบทวนนโยบำย : ให้มีการทบทวนนโยบายฉบับนี้อย่างน้อยปีละ 1 ครั้ง 
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ตำรำงที่ 16 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 1 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 1 

กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เห็น Sustainable 
Knowledge Management System และพัฒนำระบบ 
และเคร่ืองมือเทคโนโลยี ดิจิทัลเพ่ือใช้ในกำรจัดกำรควำมรู้ 

ให้มีประสิทธิภำพ  

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) 
จํานวนหน่วยงานที่ใช้ KM ในการดําเนินงาน

ประจําวัน 20% ของหน่วยงานท้ังหมด 
ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) 

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผน (100%) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement) 
1. บูรณาการการจัดการความรู้กับ 8 Core Business Enablers ระดับคะแนนตัวช้ีวัด  Core Enablers ด้าน

การจัดการความรู้และนวัตกรรม 
2. พัฒนาจัดทํา Sustainable Knowledge Management system 

เชื่อมโยงกับ Corporate Sustained Innovation System  
ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม

แผน (100%) 
3. บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้กับการปฏิบัติงานประจําวัน

อย่างเป็นระบบและจัดทําความรู้ระดับต่าง ๆ ที่เช่ือมโยงกับ
ปัจจัยยั่งยืน /Eco - Efficiency  

ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตาม
แผน (100%) 

4. ริเริ่มทดลองและพัฒนาเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อการจัดการความรู้ มีการนําระบบเทคโนโลยีสารสนเทศเพื่อการ
จัดการความรู้ และนวัตกรรม  มาใ ช้ภายใต้
สถาปัตยกรรมองค์กรในปี 2566  

ตำรำงที่ 17 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 2 
ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 2 

กำรพัฒนำบูรณำกำรควำมรู้ทักษะทำงนวัตกรรม เชื่อมโยงกับ 
กระบวนงำนองค์กร กำรพัฒนำองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) 
พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านการ

จัดการความรู้อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวชี้วัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) 

พนักงาน ธพส. ได้รับการประเมินสมรรถนะด้าน
การจัดการความรู้เพิ่มขึ้น + 1 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย (Lead Activities) ตัวชี้วัดกิจกรรม (Lead Measurement)  
1. พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) ด้านการจัดการความรู้

และเชื่อมโยงกับปัจจัยยั่งยืน /Eco - Efficiency 
มีแผนพัฒนารายบุคคล ( IDP) ด้านการจัดการ

ความรู้ 100%  ที่สอดคล้องกับสมรรถนะหลัก 
2. จัดกิจกรรมที่ส่งเสริมด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม กิจกรรมดําเนินการจัดตามแผนงานท่ีวางไว้ 100% 
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ตำรำงที่ 18 ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่ 3 

ยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ที่  3 

กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
จำกกำรจัดกำรควำมรู้ (VOC,VOS) 

ตัวชี้วัดเป้ำหมำย (Lag Measurement) : 
กระบวนการจดัการความรู้ของ ธพส. ส่งผล และ 

เชื่อมโยงต่อผูม้ีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 
กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย  

(Lead Activities) 
ตัวช้ีวัดกิจกรรม  

(Lead Measurement) 
1. จัดทํากิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเสียงจากเครือข่ายพันธมิตร 

ผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 
กิจกรรมไดร้ับการจดัไตรมาสละ 1 ครั้ง 

2. กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้จากภายนอก 
และเครือข่ายความรู้จากผู้มีส่วนได้ส่วนเสียที่ เกี่ยวข้องกับ 
ตัวแบบการจัดการความรู้ของ ธพส. 

กิจกรรมไดร้ับการจดัไตรมาสละ 1 ครั้ง 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด ได้ดําเนินการจัดทําแผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ ทั้งสิ้น 3 
ยุทธศาสตร์โดยมีการกําหนดเป้าหมาย กิจกรรมผลักดันเป้าหมายให้สําเร็จ ซึ่งถือเป็นกระบวนการสําคัญในการ
เชื่อมโยงจากแผนยุทธศาสตร์องค์กรสู่แผนยุทธศาสตร์การจัดการความรู้สู่แผนปฏิบัติการ เพ่ือให้สามารถนํา
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ไปใช้ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด ประสิทธิผลและผลกระทบต่อองค์กรอย่างยั่งยืน  
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บทที่ 5 
แผนปฏิบัติกำร แผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 2565 – 2570 (Strategy Implementation) 

แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เห็น Sustainable Knowledge Management System และพัฒนำระบบและเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้  
ในกำรจัดกำรควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) : จํานวนหน่วยงานที่ใช้ KM ในการดําเนินงานประจําวัน 20% ของหน่วยงานทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (100%) 

ตำรำงที่ 19 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 1/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

บูรณาการการจัดการความรู้กับ  
8 Core Business Enablers 

ศึกษา และทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง Core Enablers 
ข้อต่าง ๆ ร่วมกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

  ◼     

ระบุความสัมพันธ์ (ประเด็น รายการ) และจัดทํารายงาน
ความสัมพันธ์  

  ◼ ◼ ◼   

กําหนดแผนดําเนินการหรือแผนผลักดันสาํหรับการบูรณาการ    ◼ ◼ ◼ ◼ 

สื่อสารไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละ Core Enablers    ◼ ◼ ◼ ◼ 
 

 



บรษิทั ธนารกัษพ์ฒันาสนิทรพัย ์จ ากดั 
DHANARAK ASSET DEVELOPMENT CO., LTD. 41 

ตำรำงที่ 20 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 2/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

พัฒนาจัดทํา Sustainable 
Knowledge Management System 
เชื่อมโยงกับ Corporate Sustained 

Innovation System 

สื่อสารกระบวนการจัดการความรู้ที่ได้รับการออกแบบทบทวน
แล้วในปี 2565  ◼ ◼     

 

ทบทวนและกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึง ปัจจัยนําเข้าทั้งความยั่งยืน 
และ Eco-Efficiency จัดทําเป็นรายงานความเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และแผนวิสาหกิจ 

  ◼     

ดําเนินการ 100% ในการผลักดัน Sustainable Knowledge 
Management System เชื่อมโยงกับ Corporate Sustained 
Innovation System  

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตรวจติดตามการดําเนินการของระบบ ปีละครั้ง       ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 21  กิจกรรมผลักดันเปำ้หมำย 3/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 3/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

บูรณาการกระบวนการจัดการความรู้กบั 
การปฏิบัติงานประจําวันอย่างเป็นระบบและ
จัดทําความรู้ระดับต่าง ๆ ที่เชื่อมโยงกับปัจจัย

ยั่งยืน /Eco - Efficiency 

สื่อสารรายละเอียดถึงกระบวนการจัดการความรู้และ
ความเชื่อมโยงกับงานประจําวัน  

  ◼    
 

จัดทําแนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
และการใช้กระบวนการจัดการความรู้ให้แก่นักจัดการความรู้ 

   ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตรวจติดตามการใช้กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร       ◼ ◼ 

ทบทวน OKM/TKM/AKM กับปัจจัยความยั่งยืน / Eco 
efficiency  

  ◼ ◼    
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ตำรำงที่ 22 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 4/1 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 4/1 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

ริเริม่ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการจัดการความรู ้

พัฒนา จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้
ของ ธพส.  

  ◼    ◼ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการความรู้ของ ธพส. 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ตรวจติดตาม ประเมินระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการการจัดการความรู้ของ ธพส. 

     ◼  
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงำนขององค์กร กำรพัฒนำองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) : พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) : พนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะหลักส่วนของการจัดการความรู้ เพิ่มข้ึน +1 จากการประเมินในปีที่ผ่านมา 

ตำรำงที่ 23 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/2 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 
 
 
 
 
 
 

 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/2 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ด้านการจดัการความรู้และเช่ือมโยง

กับ ปัจจัยยั่งยืน /Eco - Efficiency 

ดําเนินการประเมินสมรรถนะด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ตามคู่มือสมรรถนะ ตามที่ได้ออกแบบในปี 2565    ◼    

 

จัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 24 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/2 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/2 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

     ดําเนินการตามแผนกิจกรรมการการจัดการความรู้ (Knowledge 
Activities, Knowledge Sharing, CoP, Knowledge Capturing, 
Knowledge Synthesis) 

  ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

     พัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรให้มีความเข้าใจด้านการจัดการความรู้    ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

นํากระบวนการจัดการความรู้ และคู่มือการบริหารจัดการความรู้ 
มาใช้ในการดําเนินกิจกรรม   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรจัดกำรควำมรู้ (VOC,VOS) 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : (Lag Measurement) – กระบวนการจัดการความรู้ของ ธพส. ส่งผลและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

ตำรำงที่ 25 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/3 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/3 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

จัดทํากิจกรรมส่งเสรมิการรับฟังเสยีงจาก
เครือข่ายพันธมิตร ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

     กําหนดกระบวนการในการรับฟังจากเครือข่ายพันธมิตร 
พร้อมตารางกิจกรรมรับฟัง  ◼      

     สื่อสารไปยังเครือข่ายพันธมิตรเพื่อขอความร่วมมือ
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง  ◼      

     ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับฟังเครือข่าย
พันธมิตรผู้ส่วนได้ส่วนเสีย   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 
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ตำรำงที่ 26 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/3 แผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/3 กิจกรรมด ำเนินกำร 

2565 2566 

2567 

ไต
รม

ำส
 3

 

ไต
รม

ำส
 4

 

มกรำคม - 
มีนำคม 

เมษำยน - 
มิถุนำยน 

กรกฎำคม - 
กันยำยน 

ตุลำคม – 
ธันวำคม 

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจดัการ
ความรู้จากภายนอก และเครือข่าย

ความรู้จากผู้มสี่วนไดส้่วนเสียที่เกีย่วข้อง
กับตัวแบบการจดัการความรู้ของ ธพส. 

     ระบุถึงเครือข่าย กรอบความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มีส่วนได้
ส่วนเสีย พร้อมประเมินความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ ธพส.  

 ◼     

 

     วางแผน จัดตาราง และสื่อสารไปยังเครือข่ายท่ีระบุ  ◼ ◼     

     ดําเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจัดการความรู้   ◼ ◼ ◼ ◼ ◼ 

จากตารางแสดงกิจกรรมผลักดันเป้าหมาย และกิจกรรมดําเนินการทั้งหมดเป็นแนวทางในการดําเนินการ และการนําแผนยุทธศาสตร์สู่การปฏิบัติของ บริษัท ธนารักษ์
พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด  
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บทที่ 6 
กำรติดตำมผลกำรด ำเนินงำนตำมแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ 

บริษัท ธนารักษ์พัฒนาสินทรัพย์ จํากัด (ธพส.) ได้กําหนดรอบของการติดตามแผนยุทธศาสตร์ กิจกรรมดําเนินการ พร้อมกําหนดผู้รับผิดชอบ ดังต่อไปนี้  

กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ยุทธศำสตร์ที่ 1 กำรพัฒนำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ให้เห็น Sustainable Knowledge Management System และพัฒนำระบบและเครื่องมือเทคโนโลยีดิจิทัลเพื่อใช้
ในกำรจัดกำรควำมรู้ให้มีประสิทธิภำพ 

ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) : จํานวนหน่วยงานที่ใช้ KM ในการดําเนินงานประจําวัน 20% ของหน่วยงานทั้งหมด 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) : ร้อยละความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผน (100%) 

ตำรำงที่ 27 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/1 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

บุรณาการการจัดการความรู้กับ  
8 Core Business Enablers 

ศึกษา และทบทวนความสัมพันธ์ระหว่าง Core Enablers 
ข้อต่าง ๆ ร่วมกับการจัดการความรู้และการจัดการนวัตกรรม 

รายเดือน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

(ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 
ระบุความสัมพันธ์ (ประเด็น รายการ) และจัดทํารายงาน

ความสัมพันธ์  
รายครั้ง 

ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  
(ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 

กําหนดแผนดําเนินการ หรือแผนผลักดันสําหรับการบูรณาการ รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

นักจัดการความรู้ (Knowledge Facilitator) 

สื่อสารไปยังหน่วยงานผู้รับผิดชอบแต่ละ Core Enablers  รายไตรมาส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 
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ตำรำงที่ 28 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 

ตำรำงที่ 29 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 3/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/1 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาจัดทํา Sustainable Knowledge 
Management System เชื่อมโยงกับ 

Corporate Sustained Innovation System 

สื่อสารกระบวนการจัดการความรู้ที่ได้รับการออกแบบทบทวน
แล้วในปี 2565  

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

(ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 
ทบทวนและกําหนดตัวช้ีวัด รวมถึง ปัจจัยนําเข้าทั้งความยั่งยืน 

และ Eco-Efficiency จัดทําเป็นรายงานความเช่ือมโยงกับแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้และแผนวิสาหกิจ 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

(ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ดําเนินการ 100% ในการผลักดัน Sustainable Knowledge 
Management System เชื่อมโยงกับ Corporate Sustained 
Innovation System  

รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

(ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 

ตรวจติดตามการดําเนินการของระบบ ปีละครั้ง  รายป ี
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล  

(ส่วนการจัดการความรู้และนวัตกรรม) 

กิจกรรมผลักดนัเป้ำหมำย 3/1 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

บูรณาการกระบวนการจดัการความรู้กับ 
การปฏิบัติงานประจําวันอยา่งเป็นระบบ 
และจัดทําความรูร้ะดับต่าง ๆ ที่เช่ือมโยง

กับปัจจัยยั่งยืน /Eco - Efficiency 

สื่อสารรายละเอียดถึงกระบวนการจัดการความรู้และ
ความเชื่อมโยงกับงานประจําวัน 

รายไตรมาส ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

จัดทําแนวทางในการดําเนินงานด้านการจัดการความรู้ 
และการใช้กระบวนการจัดการความรู้ให้แก่นักจัดการความรู้ 

รายครั้ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

ตรวจติดตามการใช้กระบวนการจัดการความรู้ในองค์กร  รายป ี ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

ทบทวน OKM / TKM / AKM  กับปัจจัยความยั่งยืน / 
Eco efficiency 

รายกิจกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 
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ตำรำงที่ 30 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 4/1 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 4/1 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

ริเริม่ทดลองและพัฒนาเทคโนโลยดีิจิทัล
เพื่อการจัดการความรู ้

พัฒนา จัดหาเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหารจัดการความรู้
ของ ธพส.  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

จัดกิจกรรมส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ในการบริหาร
จัดการความรู้ของ ธพส. 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ตรวจติดตาม ประเมินระดับการใช้งานเทคโนโลยีดิจิทัลมาใช้ใน
การบริหารจัดการการจัดการความรู้ของ ธพส. 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
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ยุทธศำสตร์ที่ 2 กำรพัฒนำบูรณำกำรกำรจัดกำรควำมรู้เชื่อมโยงกับกระบวนงำนขององค์กร กำรพัฒนำองค์กร และวัฒนธรรมองค์กร 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 1 : (Lag Measurement) : พนักงาน ธพส. ได้รับการพัฒนาในหัวข้อด้านการจัดการความรู้อย่างน้อย 1 หลักสูตร  
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย 2 : (Lag Measurement) : พนักงานได้รับการประเมินสมรรถนะหลักส่วนของการจัดการความรู้ เพิ่มข้ึน +1 จากการประเมินในปีที่ผ่านมา 

ตำรำงที่ 31 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/2 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/2 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

พัฒนาแผนพัฒนารายบุคคล (IDP) 
ด้านการจดัการความรู้และเช่ือมโยง

กับปัจจัยยั่งยืน /Eco - 
Efficiency 

ดําเนินการประเมินสมรรถนด้านการจัดการความรู้และนวัตกรรม
ตามคู่มือสมรรถนะ ตามที่ได้ออกแบบในปี 2565  

รายครั้ง ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

จัดทําแผนการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้ รายครั้ง 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และ 4 ฝ่ายงานหลัก 

ดําเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรด้านการจัดการความรู้   

ตำรำงที่ 32 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/2 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/2 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

จัดกิจกรรมที่ส่งเสรมิด้านการจัดการ
ความรู้และนวัตกรรม 

     ดําเนินการตามแผนกิจกรรมการการจัดการความรู้ 
(Knowledge Activities, Knowledge Sharing, CoP, 
Knowledge Capturing, Knowledge Synthesis) 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 

     พัฒนาบุคลากรทั้งองค์กรให้มีความเข้าใจด้านการ
จัดการความรู้  

รายกิจกรรม ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

นํากระบวนการจัดการความรู้ และคู่มือการบริหาร
จัดการความรู้ มาใช้ในการดําเนินกิจกรรม 

ทุก 3 เดือน 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และนักจัดการความรู้ (K.M. Facilitators) 
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ยุทธศำสตร์ที่ 3 กำรบูรณำกำรเครือข่ำยพันธมิตร และผู้มีส่วนได้ส่วนเสียจำกกำรจัดกำรควำมรู้ (VOC,VOS) 
ตัวช้ีวัดเป้ำหมำย : (Lag Measurement) – กระบวนการจัดการความรู้ของ ธพส. ส่งผลและเชื่อมโยงต่อผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย 100% 

ตำรำงที่ 33 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/3 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

ตำรำงที่ 34 กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/3 กำรติดตำมแผนปฏิบัติกำรปี 2566 (ระยะเวลำด ำเนินกำร) 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 1/3 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

จัดทํากิจกรรมส่งเสรมิการรับฟังเสยีงจาก
เครือข่ายพันธมิตร ผูม้ีส่วนไดส้่วนเสีย 

     กําหนดกระบวนการในการรับฟังจากเครือข่าย
พันธมิตร พร้อมตารางกิจกรรมรับฟัง 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม)  

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     สื่อสารไปยังเครือข่ายพันธมิตร เพื่อขอความร่วมมือ 
พร้อมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม)  

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ดําเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการรับฟัง เครือข่าย
พันธมิตร ผู้ส่วนได้ส่วนเสีย 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม)  

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

กิจกรรมผลักดันเป้ำหมำย 2/3 กิจกรรมด ำเนินกำร รอบกำรติดตำม ผู้รับผิดชอบ 

กิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจดัการ
ความรู้จากภายนอก และเครือข่ายความรู้

จากผู้มสี่วนได้ส่วนเสียที่เกี่ยวข้องกับตัวแบบ
การจัดการความรู้ของ ธพส. 

     ระบุถึงเครือข่าย กรอบความรู้ กลุ่มเป้าหมาย และผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสีย พร้อมประเมินความเกี่ยวข้องสัมพันธ์กับ 
ธพส.  

รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 

     วางแผน จัดตาราง และสื่อสารไปยังเครือข่ายท่ีระบุ รายกิจกรรม 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 
     ดําเนินการจัดกิจกรรมการสร้างเครือข่ายการจัดการ
ความรู้ 

รายไตรมาส 
ฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ส่วนการจัดการความรู้และนวตักรรม) 

และฝา่ยเทคโนโลยีสารสนเทศ 



 

 


