
วันที่ รายละเอียดงาน บันทึกโดย ติดตอผูประสานงาน/เครือขายไดที่
2-3 ส.ค.46 การจัดการความรูในภาคเศรษฐกิจพอเพียง วิจารณ

     กระทรวงอุตสาหกรรม (กรมสงเสริมอุตสาหกรรม, www.smethai.net) รวมกับ
คณะกรรมการอํานวยการหนึ่งตําบล หนึ่งผลิตภัณฑแหงชาติ  จัดงานสุดยอดหมูบาน
อุตสาหกรรมและผาทอไทย ครั้งที่ 2 ระหวางวันที่ 25 ก.ค.-12 ส.ค.2546 ณ ศูนยแสดงสินคา
และการประชุมอิมแพ็ค  เมืองทองธานี
     วิจารณ   พานิช ไดไปเยี่ยมชมและศึกษาการจัดงานดังกลาว และเห็นวาเปนกระบวนการ
จัดการความรู     รูปแบบหนึ่งสําหรับภาคเศรษฐกิจพอเพียง   โดยนอกเหนือจากการ
จําหนายสินคาหนึ่งตําบลหนึ่งผลิตภัณฑแลว  ยังมีกิจกรรมที่ถือเปนการจัดการความรูอีก
หลายกิจกรรม ไดแก
     1. การมอบใบรับรองมาตรฐานผลิตภัณฑชุมชน (มผช.)  แกผูผลิต ชุมชนที่สามารถผลิต
และพัฒนา         คุณภาพผลิตภัณฑไดตามมาตรฐานจํานวน 120 ราย
     2. การสาธิตการผลิตผลิตภัณฑจากสุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมทั่วประเทศ
     3. การแสดงสินคาหัตถกรรมคุณภาพสูงเพื่อการสงออก
     4. นิทรรศการ "งานมาตรฐานผลิตภัณฑและบรรจุภัณฑสําหรับสินคาชุมชน 
(www.tisi.go.th)
     5. กิจกรรมการฝกอบรมการผลิตงานหัตถกรรมไทย
     6. กิจกรรมปรึกษา แนะนํา และบริการขอมูล
     7. กิจกรรมสัมมนาและเสวนาทางวิชาการ
     การออกแบบและจัดงานดังกลาว  เปนตัวอยางที่ดีในการจัดงาน "ตลาดนัดความรู" ของ 
สคส.  รวมทั้ง สคส. อาจหาทางเขารวมในงานสุดยอดหมูบานอุตสาหกรรมและผาทอไทย 
ครั้งตอไป  เพื่อชวยเพิ่มคุณคาดานการจัดการความรู

บันทึกกิจกรรมสถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม  ประจําเดือน สิงหาคม 2546
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     นอกจากนั้น ยังไดทราบวา   สวนอุตสาหกรรมเกษตร  กรมสงเสริมอุตสาหกรรม จะจัด
งาน "ธุรกิจ อุตสาหกรรมไทย ป 2546"  ณ ศูนยการคาเดอะมอลล บางกะป  ระหวางวันที่ 29
 ส.ค.-2 ก.ย.2546  ในงานมีกิจกรรมสัมมนาวิชาการ  ฝกอบรมอาชีพระยะสั้น และงาน
นิทรรศการ  ซึ่งนับเปนการจัดการความรูอยางหนึ่ง
      งานมหกรรมการจัดการความรูของภาคราชการนี้  เนนที่ผลิตภัณฑ (product) ที่มี
คุณภาพ  เนนมาตรฐานผลิตภัณฑ (standards)   การบรรจุหีบหอ (packaging)  และ
การตลาด   ดังนั้นกิจกรรมของ สคส. จึงควรเลี่ยงประเด็นที่ซ้ํากัน  นาจะเนนกระบวนการ 
(process) ของการผลิต  และการพัฒนาคุณภาพ (dynamism)

4 ส.ค.46 วิจารณ  พานิช  ไดรับเชิญจากกรมการแพทยแผนไทย  ใหบรรยายเรื่อง การจัดการความรูกับภูมิปญญา วิจารณ
ไทย ณ สถาบันการแพทยแผนไทย  กระทรวงสาธารณสุข  มีขาราชการของกรมและ
บุคคลภายนอกเขาฟงประมาณ 30 คน

6 ส.ค.46 1.   คุณเชษฐ  เชษฐสันติคุณ  หารือกับวิจารณ  พานิช  เรื่องการเตรียมเขียน chapter เรื่อง 
Knowledge

วิจารณ

 Management in Thailand ในหนังสือ Knowledge Management in Asia  โดยมี Waltoaut
 Ritter, Chairperson, Hong Kong Knowledge Management Society เปนบรรณาธิการ  
ไดแนะนําใหเขียนรวมกับ นท.บดินทร  วิจารณ (แทนที่จะเขียนรวมกับวิจารณ  พานิช)  และ
หลังจากหารือกัน  คุณเชษฐ จะเขียนเนนนวัตกรรมการสรางความรูจากฐานรากในภาค
ประชาสังคม  โดย สคส. จะชวยใหขอมูลและแนะนําบุคคลที่ควรไปสัมภาษณหรือดูงาน
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2.  วิจารณ  พานิช  ไดรับเชิญจากโรงพยาบาลราชบุรี  เปนวิทยากรบรรยายเรื่อง วิจารณ
 Management and Performance Excellence"  ในการประชุมวิชาการ   ซึ่งจัดระหวางวันที่ 
4-6  ส.ค.46  บรรยายระหวางเวลา 13.30-15.30 น. มีผูฟงประมาณ 400 คน  ทั้งจาก
โรงพยาบาลราชบุรี  และบุคคลภายนอก

10 ส.ค.46 การจัดการความรูในโรงเรียน วิจารณ
จากการที่ วิจารณ  พานิช  ไดรวมกับคณะตรวจเยี่ยมโรงเรียนของสํานักงานเลขาธิการสภา
การศึกษาแหงชาติ  ในโครงการคัดเลือกผูบริหารสถานศึกษาตนแบบ  โดยเมื่อวันที่ 7 
สิงหาคม 2546  ไดไปเยี่ยมโรงเรียนบานคุม  อ.สอง  จ.แพร  เพื่อเยี่ยมชมการบริหารงาน
ของผูอํานวยการโรงเรียน นายชูชาติ  รองพืช  ไดเห็นกิจกรรมกลุมทํางานของครู  จึงเกิด
ความคิดวานาจะใชวิธีการจัดการความรูในการตอยอดกิจกรรมกลุมทํางาน  สรางกระแสการ
ทํางานจัดการเรียนรูอยางสรางสรรคในวงการศึกษาไทย
คาดวาจะรวมกับ สกศ., สมศ., และสถาบันวิจัยและพัฒนาการเรียนรูในการผลักดันเรื่องนี้
จะพยายามโยงกิจกรรมเขาสูชุมชนดวย

11 ส.ค.46 วิจารณ  พานิช ไดรับเชิญจากสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพ (สรส.)  กรมสนับสนุนบริการ
สุขภาพ

วิจารณ

กระทรวงสาธารณสุข  บรรยายเรื่อง "ประสบการณการพัฒนาองคกรเรียนรูและแนวทาง
ประยุกตใชในองคกรดานสุขภาพ"  มีผูฟงประมาณ 20 คน   ไดชี้ใหเห็นวาเรื่ององคกรเรียนรู
กับการจัดการความรูเปนเสมือน 2 หนาของเหรียญเดียวกัน
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     จากการพูดคุยกับขาราชการในสํานักพัฒนาระบบบริการสุขภาพไดทราบวา  กรม
สนับสนุนบริการสุขภาพเปนกรมเกิดใหม จากการปฏิรูประบบราชการ  ตามหลักการนาจะ
เปนกรมวิชาการดานการบริหารจัดการ  ซึ่งเมื่อการจัดแบงภารกิจภายในกระทรวง
สาธารณสุขลงตัวแลว  กรมนี้นาจะเปนภาคีหนึ่งของ สคส. ในการที่จะเปนหนวยงานประยุกต
การจัดการความรูเขาในหนวยงานดานบริการสุขภาพ   โดยนาจะเปนภาคีที่ใกลชิดกับ พรพ. 
(สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล)ดวย   แตกรมสนับสนุนบริการสุขภาพนาจะ
ี ิ 13 ส.ค.46 การวัด Intangible  Assets ในองคกร วิจารณ

วิจารณ  พานิช  เสนอแนะให ผอ.พอช. (สถาบันพัฒนาองคกรชุมชน)  คุณสมสุข  บุญญะ
บัญชา  หาวิธีการวัด  Intangible  Assets ของ พอช. และเครือขาย   เพื่อเปนเครื่องมือใน
การขับเคลื่อนองคกรไปเปนองคกรแหงความรู  โดยไดแนะนําใหใชบริการของ คุณเชษฐ  
เชษฐสันติคุณ  บริษัท ซายเมนทิส จํากัด  ในฐานะบริษัทที่ปรึกษาดานการจัดการความรู

14 ส.ค.46 การประชุมหาความรวมมือระหวาง Thailand Knowledge Center (TKC) สาโรจน
และ สถาบันสงเสริมการจัดการความรูเพื่อสังคม (สคส.)
          ดร. นิรชรา ทองธรรมชาติ จากศูนยเทคโนโลยีอิเล็กทรอนิกสและคอมพิวเตอร
แหงชาติ (เนคเทค) เขาไปชวยงานกระทรวง ICT ซึ่งกําลังพยายามทําใหคนไทยใช IT เพิ่ม
มากขึ้น จึงมองวานาจะสรางและรวบรวมแหลงความรูตาง ๆ ของคนไทยใหมากขึ้นเพื่อใหคน
ไทยมาใช และขณะนี้กําลังเริ่มจัดทําโครงการ Thailand Knowledge Center (TKC) มี
องคการโทรศัพทแหงประเทศไทย รับเปนเจาภาพ และมีเว็บไซตชั่วคราวที่ 
http://tkc.tot.co.th ปจจุบันมีขอมูลเกี่ยวกับในหลวง โครงการในพระราชดําริ และ link ไปยัง
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          Mission ของโครงการ TKC มี 2 ประการหลัก ๆ คือ 1) เปนแหลงที่รวบรวม Digital
 Content และ 2) เปนแหลงรวม link ไปสูเว็บไซตที่สําคัญ ๆ  โดยโครงการนี้ไดรับการ
สนับสนุน Solution ดาน KM (Knowledge Management) ชื่อ Sun ONE จาก บริษัท ซันไม
โคร ซิสเตมส (ประเทศไทย) สามารถนํามาใชเพื่อการจัดการ Online Community สราง 
Forum ตาง ๆ ได และยังไดรับการสนับสนุนระบบ Search Engine โดย Siamguru   ทั้งนี้
เว็บไซต TKC นี้จะเปนเว็บไซตที่ผูใชสามารถ personalize หัวขอตาง ๆ ที่นาสนใจบน
เว็บไซตไดตามตองการ (เลือกหัวขอที่จะใหแสดงผลบนหนาจอ ปรับแตงไดตามตองการ) 
สามารถสงผาน Content เขาสูระบบโทรศัพทเคลื่อนที่ สามารถเชื่อมตอเขากับระบบ Web 
phone ซึ่งเปนระบบโทรศัพทสาธารณะที่เขาอินเทอรเน็ตได และกําลังจะนํามาใชในอนาคต

ใ ใ          โดยภาพรวมแลวโครงการนี้มีความพรอมในดานเทคโนโลยีที่มาสนับสนุน  อยางไรก็
ตาม การใชงานผาน Sun ONE เชน การ post ขอความ-ขอมูลตาง ๆ นั้น ผูใชตองมีความรู
เรื่อง Java จึงจะใชงานได ซึ่งคอนขางลําบาก ดังนั้น ในอนาคตจึงจําเปนตองหาซอฟตแวร
อื่น ๆ ที่มา link เขากับ Sun ONE เพื่อใหผูใชที่ไมมีความรูเรื่อง Java สามารถใชงานไดงาย
ขึ้น
     สําหรับแนวทางการดําเนินงานของ TKC ในเวลานี้เปนการรับบริจาค Content ตาง ๆ 
(โดยเฉพาะ Digital Content) จากพันธมิตร เพื่อนํามาขึ้นบนเว็บไซต ทั้งนี้การดําเนินงานใน
เฟสแรกจะเปนการรวบรวม Content ที่นาสนใจเพื่อดึงดูดใหมีผูมาใชบริการ สวนในเฟสสอง
จะเปนการสราง Community สราง Forum
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     ดร. นิรชรา ใหขอมูลวา ในอนาคตกระทรวง ICT จะมีการจัดตั้งสถาบันพัฒนาความรู
แหงชาติ ภายใตโครงการ e-Citizen และเว็บไซต TKC จะไปอยูภายใตสถาบันดังกลาว แต
ขณะนี้ Concept ของสถาบันแหงนี้ยังไมชัดเจนเทาที่ควร
          ศ.นพ. วิจารณ พานิช เสนอแนะวา สถาบันพัฒนาความรูแหงชาติควรสรางวิธีการที่
จะทําใหทุกยางกาวในสังคมไทยเกิดการงอกเงยความรูความเขาใจ ไมใชเปนแคสถาบัน 
systemize ความรู หรือจัดทํา catagory ความรูเทานั้น เพราะสิ่งเหลานี้มีผูทําอยูแลว    
นอกจากนี้ โครงการ TKC ควรระมัดระวังที่จะไมเนนไปที่การรวบรวมและสราง Content เอง
ไวที่ศูนยกลาง เพราะ Content มีมากมายมหาศาลและไมสามารถทําไดหมด อีกทั้ง Content
 ตาง ๆ เปนสิ่งที่มีผูทําอยูแลว ดังนั้น การไปเสาะหาผูทําเว็บไซตดี ๆ หรือผูมีผลงานที่
นาสนใจที่สามารถเผยแพรผานทางเว็บไซต แลวใหกลุมคนเหลานี้มา present ผลงานของ
ตัวเองขึ้นเว็บไซต โดย TKC เปนผูเตรียม Infrastructure เปนถนนใหคนมาเชื่อมตอกัน และ 
TKC ทําหนาที่เปน Content Mamager จึงนาจะเปนแนวทางหนึ่งที่ควรพิจารณา เพราะ KM 
คือการ Connect People
          ในสวนของความรวมมือระหวาง สคส. และ TKC นั้น มีความเปนไปไดที่เว็บไซต 
สคส. จะเขาไปใชบริการของ TKC เพื่อกระตุนใหคนไทยเห็นความสําคัญของ KM โดย
จะตองมีการติดตอประสานงานกับทางองคการโทรศัพทแหงประเทศไทย ซึ่งเปนเจาภาพ
ผูดูแลเว็บไซตของ TKC อยูในปจจุบัน

ดร. นิรชรา ทองธรรมชาติ โทร. 01 6562775
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15 ส.ค.46 1. เสนอรูปแบบของการจัดการความรู วิจารณ
วิจารณ  พานิช  ไดรับเชิญจากคณะผูจัดการประชุม Regional Forum on Hospital 
Accreditation  ซึ่งจัดโดยศูนยความรวมมือเพื่อการพัฒนาคุณภาพ (HACCKK)  ระหวาง
สถาบันพัฒนาและรับรองคุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  รวมกับศูนยบริการวิชาการ  
มหาวิทยาลัยขอนแกน   จัดที่โรงแรมเจริญธานี  จังหวัดขอนแกน   ใหแสดงปาฐกถาพิเศษใน
โอกาสปดการประชุมโดยบรรยายเรื่อง "คุณภาพดี  มีความปลอดภัย" โดยเสนอการ
ดําเนินการภายใตสมมติฐานวา  เรื่องคุณภาพเปน profit  center  แตเรื่องความปลอดภัยเปน
 cost center  ซึ่งเปนขั้วตรงกันขาม  จึงตองมีวิธีจัดการขั้วตรงกันขามใหเกิดพลังเสริม  โดย
ใชยุทธศาสตร 2 ประการรวมกันคือ
      1. การสังเคราะหบูรณาการคุณภาพกับความปลอดภัยเขาดวยกันสูแนวคิดใหมที่
ยกระดับขึ้นจากเดิม เปน "บริการทอง  ตองทั้งคุณภาพและปลอดภัย"
      2. การบูรณาการ "ผูใหบริการ" กับ "ผูใชบริการ" เขามาสราง-แลกเปลี่ยน-ประยุกตใช  
ความรูเกี่ยวกับเรื่องคุณภาพและความปลอดภัย รวมกัน
2. มหกรรมหรือตลาดนัดกิจกรรมแหงความรู
       ไดปรึกษาหารือกับ นพ.อนุวัฒน  ศุภชุติกุล  ผูอํานวยการสถาบันพัฒนาและรับรอง
คุณภาพโรงพยาบาล (พรพ.)  ในการจัดงานมหกรรมหรือตลาดนัดกิจกรรมแหงความรู 
รวมกับการจัดงานประจําปของ พรพ.  ซึ่งกําหนดจัดในเดือนมีนาคม 2547
       แนวความคิดในการดําเนินการคือ พรพ. จะชวยเลือกโรงพยาบาลที่มีกลุมกิจกรรม
พัฒนางานอยางจริงจังและไดผลดี  สงขอมูลให สคส.  เพื่อคัดเลือก เชิญมาเสนอผลงาน และ
คัดเลือกกลุมที่จัดการความรูยอดเยี่ยม  สําหรับใหรางวัลและสนับสนุนใหดําเนินการอยาง
ตอเนื่อง และเปนเครือขาย CoP (Community of Practice) ตอไป   นอกจากนั้น สคส. จะ
พิจารณาเชิญกลุมพัฒนางานในองคกรแบบอื่น ๆ ที่ไมใชโรงพยาบาล  มาเสนอผลงานเพื่อ
เปนการแลกเปลี่ยนประสบการณกันดวย
       นัดคุยปรึกษาการดําเนินการรวมกัน วันที่ 8 กันยายน 2546  เวลา 14.00 น.
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16 ส.ค.46 วิจารณ  พานิช  ไดรับเชิญเปนวิทยากรบรรยายพิเศษเรื่อง "การจัดการความรูกับผลงาน
สูงสง" (Knowledge

วิจารณ

Management and Performance Excellence)  ในการประชุมวิชาการประจําปครั้งที่ 58  
ของราชวิทยาลัยวิสัญญีแพทยแหงประเทศไทย มีผูเขาฟงประมาณ 400 คน

17 ส.ค. 46 1. การจัดการความรูในสวนที่เกี่ยวของกับงานของ สสส. วิจารณ
       สสส. จัดการประชุมคณะกรรมการกองทุนฯ  โดยที่ในแผนการบริหารเชิงยุทธศาสตรมี
การจัดการความรูอยูดวย
      จึงนาจะเปนไปไดที่ สสส. จะรวมมือกับ สคส. ใชวิธีการดานการจัดการความรูเพื่อทําให
เกิดการแลกเปลี่ยนวิธีการดี ๆ ที่มีกลุมดําเนินการอยูแลว  โดยการเชิญมานําเสนอผลงาน
รวมกัน และสนับสนุนใหทําไดดียิ่งขึ้น  เกิดเปน CoP (Community of Practice)  ของการ
จัดการความรูเพื่อเปาหมายตาง ๆ
2.  การจัดการความรูในโรงเรียน
       ตกลงกับครูสุรินทร  กิจนิจชีว  กรรมการนโยบาย สคส. ที่จะรวมกันเสาะหากลุมครู
พัฒนาการเรียนรูในโรงเรียน  สําหรับเชิญมาเสนอผลงานรวมกัน

18 ส.ค.46 การจัดการความรูโดยนําเสนอผลงานกลุมทํางาน วิจารณ
วิจารณ  พานิช  กับคุณสมสุข  บุญญะบัญชา  ผอ.พอช.  ตกลงความรวมมือในการผลักดัน
ขบวนการจัดการความรูในเครือขายของ พอช.  โดยเริ่มดวยการจัดงานนําเสนอผลงานกลุม
ทํางานที่มีความตอเนื่อง  และเกิดการพัฒนางานรวมกันอยางเปนรูปธรรม   โดยคุณพรรณ
ทิพย  เพชรมาก  แหง พอช. จะเปนผูคัดเลือกกลุมเสนอแก สคส.
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23 ส.ค.46 การจัดการความรูโดยนําเสนอผลงานกลุมทํางานในโรงเรียน วิจารณ
วิจารณ  พานิช  ไดรับเชิญจากคณะผูจัดการสัมมนาเรื่องการศึกษาทางเลือก  รวมอภิปราย
เรื่อง "การศึกษาทางเลือกสูสังคมแหงการเรียนรู"  ในงานสัมมนาทางวิชาการเนื่องในโอกาส
ครบรอบ 4 ป ของการปฏิรูปการศึกษาตาม พรบ.การศึกษาแหงชาติ พ.ศ.2542 ที่ศูนยการ
ประชุมอิมแพค  เมืองทองธานี  โดยมีผูรวมอภิปราย คือ ศ.ดร.นิธิ  เอียวศรีวงศ และ ดร.อม
รวิชช  นาครทรรพ  ดําเนินการอภิปรายโดยคุณชัชวาลย  ทองดีเลิศ
           ไดแจงใหที่ประชุมทราบวา  สคส. มีแผนการดําเนินการดานการสงเสริมการจัดการ
ความรูโดยจัดใหมีการนําเสนอผลงานของกลุมทํางานหรือกลุมพัฒนางานในบริบทตาง ๆ 
โดยกลุมพัฒนางานในโรงเรียนเปนเปาหมายหนึ่งในการจัดประชุมนําเสนอผลงาน  เพื่อ
สงเสริมการแลกเปลี่ยนเรียนรู

27 ส.ค.46 การจัดการความรูเพื่อการเสริมสรางสังคมความรู วิจารณ
          กระทรวงการตางประเทศ, สํานักเลขาธิการนายกรัฐมนตรี และมหาวิทยาลัยชินวัตร  
รวมกันจัดการประชุมเรื่อง "การเสริมสรางระบบเศรษฐกิจที่ตั้งอยูบนพื้นฐานความรูของไทย" 
 ณ อาคารชินวัตร 3  ถนนวิภาวดีรังสิต  และเชิญ วิจารณ    พานิช  รวมอภิปรายเรื่อง การ
จัดการความรูเพื่อการเสริมสรางสังคมความรู
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         ดวยขอจํากัดของเวลา  ไดเสนอตอที่ประชุมเพียงประเด็นสําคัญประเด็นเดียว คือ จะ
ใชการจัดการความรูเปนกลไกขับเคลื่อนสังคมสูสังคมความรูไดอยางมีพลัง  ตองสราง
บรรยากาศของสังคมที่ยอมรับความแตกตางหลากหลาย   สงเสริมใหมีการใชและสรางความรู
 ณ ทุกจุดของการทํางาน

28 ส.ค.46 ปฏิวัติดิจิตอล  กับ การจัดการความรู วิจารณ
        โครงการสงเสริมเทคโนโลยีสารสนเทศ เพื่องานสาธารณสุขและสังคม   กลุม
ศิลปวัฒนธรรมกระจกเงา  ซึ่งไดรับการสนับสนุนจาก สสส.  จัดการสัมมนา "ICT เพื่องาน
สาธารณสุขและสังคม"  และเชิญวิจารณ  พานิช  เปนผูแสดงปาฐกถาเปดการประชุมในชื่อ
เรื่อง "ปฏิวัติดิจิตอล โอกาสเปลี่ยนแปลงสังคม"  ไดชี้ใหเห็นวา ICT สามารถกอไดทั้ง
ประโยชนและโทษ  การใชประโยชนที่ทรงพลังอยางหนึ่งคือ ใชเปนเครื่องมือในการ
ดําเนินการจัดการความรู

29 ส.ค.46 ประชุมวิชาการประจําเดือนดานการจัดการความรู ครั้งที่ 5/2546 ขวัญชนก
ณ  วิทยาลัยการจัดการ  มหาวิทยาลัยมหิดล  อาคารไทยพาณิชย ปารค พลาซา  ถ.
รัชดาภิเษก
มีผูสนใจเขารวมประชุมประมาณ 40 คน  และมีการนําเสนอ 2 เรื่องคือ
1. การจัดการความรูในบริบทของการเชื่อมโยงการสื่อสารทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี :   
 ภูมิปญญาทองถิ่นกับ ว&ท.สมัยใหม (Public communication of S&T : Local wisdom and
 modern S&T)
โดย คุณยุวนุช  ทินนะลักษณ  นักศึกษาปริญญาเอก  มหาวิทยาลัยปอยเตีย  ประเทศฝรั่งเศส

2. ประสบการณการจัดการความรูในฝายบํารุงรักษาโยธา  การไฟฟาฝายผลิตแหงประเทศ
ไทย   โดยคุณนภดล   สุขสําราญ, Knowledge Manager  และ คุณนภนีรา  แสงสุริยะ, 
Knowledge Analyst


