
 

  1 

ใบสมัครเพ่ือเสนอบทความในงานการประชุม 
THAILAND QUALITY CONFERENCE & The 20th Symposium on TQM-Best Practices in Thailand 
ประเภทการสมัคร [  ] TQM-Best Practices  (ต้องจัดท ำ Abstract,  Full Paper, Presentation Slide   
                                    และกำรทดลองน ำเสนอผลงำน) 
   [] TQM-Progressive Learners (ต้องจัดท ำ Abstract, Presentation Slide เท่ำนั้น) 
ประเภทองค์กร [  ] หน่วยงำนธุรกิจเอกชน  [] หน่วยงำนรัฐวิสำหกจิ  [  ] หน่วยงำนด้ำนกำรศึกษำ   

[  ] หน่วยงำนรำชกำรและองค์กรของรัฐ  [  ] หน่วยงำนทำงด้ำนสำธำรณสุข 
ชื่อเรื่องน าเสนอ กำรปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำยงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง (กำรประปำนคร
หลวง)  
เป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” ของกระบวนการ ในหมวด (โปรดเลือก 1 หมวดเท่าน้ัน)  

[  ] 1. กำรน ำองค์กร     [  ] 2. กำรวำงแผนเชิงกลยุทธ์และกำรจัดกำรนโยบำย  
[  ] 3. กำรเอำใจใส่ลูกค้ำและตลำด   [  ] 4. กำรวัด กำรวิเครำะห์ และ กำรจัดกำรควำมรู้  
[  ] 5. กำรเอำใจใส่ทรพัยำกรบุคคล   [] 6. กำรจัดกำรกระบวนกำร  
[  ] 7. กำรประยกุต์ระบบมำตรฐำนต่ำงๆเข้ำกบักำรบรหิำรจัดกำร  

ชื่อหน่วยงาน กำรประปำนครหลวง  
ที่อยู่ อำคำรส ำนักงำนใหญ่กำรประปำนครหลวง เลขที่ 400 ถนนประชำช่ืน แขวงทุ่งสองห้อง เขตหลกัสี่ กรุงเทพฯ 
10210  
โทรศัพท์ 02 504 0123 โทรสำร 02 500 2705  เว็บไซต์ https://www.mwa.co.th/ 
ช่ือผู้เขียน (ผู้น ำเสนอ) นำยสรุยุทธ  ช่วงโอภำส ต ำแหน่ง วิศวกร 5  
โทรศัพท์ 02 500 2705  โทรสำร 02 500 2705  
มือถือ 089 896 5074    อีเมล ohtumz@gmail.com 
สรุปจุดท่ีเป็น “วิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยม” (อย่างน้อย 1 ข้อ)  

1) สร้ำงบรรยำกำศแหง่กำรเรียนรู้ และปรบัเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำ KM  
 
ประสิทธิผล (ต้องวัดค่าได้อย่างน้อย 1 ข้อ)  
(เช่น) ผลลัพธ์ด้านของเสียลดลง ต้นทุนต่อหน่วยลดลง รอบเวลาท างานลดลง ความผันแปรของคุณภาพงานลดลง 
ข้อร้องเรียนของลูกค้าลดลง ผลิตภาพต่อพนักงาน เพิ่มขึ้น อายุการใช้งานของผลิตภัณฑ์เพิ่มข้ึน วัฒนธรรมองค์กรดี
ข้ึน อัตราการรกัษาลูกค้าเพิ่มข้ึน ยอดขายเพิ่มข้ึน เป็นต้น  

1) ผลงำน KM รวม 300 เรื่องต่อปี  
2) จ ำนวนหน่วยงำนจัดต้ัง KPI ที่เกี่ยวข้องกับ KM ในระดับบุคคล  
3) ควำมพึงพอใจของโครงกำรฯ เพิม่ขึ้น 
  
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ จัดให้ผูส้นใจเข้ำเยี่ยมชม “Best-Practices” ขององค์กรผูส้มัครนี้ได้    
  [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
กำรอนุญำตให้มลูนิธิฯ บันทึกวีดีโอผลงำนระหว่ำงที่น ำเสนอในวันกำรจัดงำนขององค์กรผูส้มัครนี้ได้ 
             [] อนุญำต   [  ] ไม่อนุญำต 
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เน้ือหาบทคัดย่อ (Abstract)  ไม่เกิน 2 หน้า A4 โดยให้ผู้สมัครเขียนเน้ือหาและรายละเอียดให้ครอบคลุม
ประเด็นดังน้ี   

 - ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ  
 - วิสัยทัศน์ ค่านิยม วัฒนธรรม พันธกิจ นโยบาย (ตามความเหมาะสม)  
 - อธิบายรายละเอียดเพิ่มเติมของวิธีปฏิบัติที่เป็นแบบอย่างทีด่ีเยี่ยมทีส่อดคล้องกบัค่าประสิทธิผล 

 ข้ันตอนที่ส ำคัญและวิธีปฏิบัติในข้ันตอนที่ส ำคัญเหล่ำน้ัน ที่ได้ออกแบบ-พฒันำ-น ำไปปฏิบัติ แล้ว
น ำไปสู่กำรป้องกัน  ปัญหำเกิดซ้ ำ ยกระดับคุณค่ำของผลกำรท ำงำนทีส่ง่มอบให้แก่ลูกค้ำ หรอื 
สำมำรถสนองตอบควำมคำดหวังของลูกค้ำได้ดีข้ึน 

 ควรอธิบำยโดยใช้ Flowchart, แบบฟอร์ม, ตำรำง หรอื เครื่องมอืคุณภำพ ที่เหมำะสม 
(ตัวอย่างการเขียนบทคัดย่อได้ที่ www.ftqm.or.th) 

หมายเหตุ  1. ผู้เขียนต้องกรอกเอกสารเป็นภาษาไทยให้ครบถ้วน และใช้ Font TH SarabunPSK ขนาด 16  
2. Download เอกสารใบสมัครบทคัดย่อนี้ ประเภท MS-Word ได้ที่     
   www.ftqm.or.th/tqmsymposium19 
3. วิธีการจัดส่งใบสมัครและบทคัดย่อ โดยทาง Electronic File มาที่ ftqm@ftqm.or.th  
 ตั้งแต่บัดน้ีจนถึง 15 เมษายน  2562 

 
บทคัดย่อ 

 
ชื่อเรื่อง : กำรปรับปรงุกำรจัดกำรควำมรู้ของสำยงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง (กำรประปำนครหลวง) 
 
ประวัติและความเป็นมาโดยย่อ : 

 ปัจจุบัน กำรประปำนครหลวง ด ำเนินงำนด้ำนกำรจัดกำรควำมรู้แนวทำง ระบบประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกจิ 
ตำมที่คณะกรรมกำรประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจ ได้มีมติในครำวประชุมครั้งที่ ๕/๒๕๕๑ เมื่อวันที่  ๓๐ 
กรกฎำคม ๒๕๕๑ เห็นชอบกำรน ำระบบประเมนิคุณภำพรัฐวิสำหกจิ (State Enterprise Performance Appraisal: 
SEPA) มำใช้เพื่อต่อยอดระบบประเมินผลเดิม เพื่อใช้เป็นเครื่องมือในกำรยกระดับกำรบริหำรจัดกำรของรัฐวิสำหกจิ
ให้เข้ำสู่มำตรฐำนสำกล อันจะเป็นกำรเพิ่มประสิทธิภำพกำรแข่งขันของประเทศ โดยได้มีกำรประยุกต์รูปแบบกำร
ประเมินตนเอง (Self-Assessment) และเกณฑ์กำรประเมินรำงวัลคุณภำพแห่งชำติ (Thailand Quality Award: 
TQA) เข้ำกับระบบประเมินผลกำรด ำเนินงำนรัฐวิสำหกิจเดิม ที่ได้ก ำหนดเกณฑ์กำรประเมินผลในหัวข้อกำรบริหำร
จัดกำรองค์กร เพื่อผลักดันให้รัฐวิสำหกิจพัฒนำระบบกำรบริหำรจัดกำรในด้ำนต่ำงๆ ให้ทัดเทียมกับมำตรฐำนกำร
บริหำรจัดกำรองค์กรระดับสำกล 

 ระบบกำรประเมินคุณภำพรัฐวิสำหกิจ (State Enterprise Performance Appraisal : SEPA) มุ่งเน้น
กระบวนกำรพัฒนำอย่ำงต่อเนื่อง กำรจัดกำรควำมรู้ถือเปน็หัวใจส ำคัญทีจ่ะเป็นฐำนใหเ้กิดกำรพัฒนำไปสูอ่งค์กรแหง่
กำรเรียนรู้อย่ำงยั่งยืน โดยกำรจัดกำรควำมรู้อยู่ในหมวด 4 กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ที่จะส่งผล
ไปยังหมวดต่ำงๆ เพื่อสร้ำงผลลัพธ์ตำมเป้ำหมำยที่องค์กรต้องกำร 

จำกกำรวิเครำะห์ผลกำรด ำเนินงำนในหมวด ๔ เรื่อง กำรวัด กำรวิเครำะห์ และกำรจัดกำรควำมรู้ ของกำร
ประปำนครหลวง พบโอกำสในกำรปรับปรุงพัฒนำระบบกำรจัดกำรควำมรู้ของกำรประปำนครหลวงที่ส ำคัญ คือ กำร
สร้ำงควำมรู้ ควำมเข้ำใจให้บุคคลำกรในองค์กรตระหนักและเห็นควำมส ำคัญของกำรจัดกำรควำมรู้ โดยผ่ำนเครื่อข่ำย
นักจัดกำรควำมรู้ในสำยงำน และฝ่ำยต่ำงๆ ในองค์กรเพื่อเป็นกลไกในกำรรวบรวมควำมรู้ เผยแพร่ ถ่ำยทอดแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ของบุคลำกรภำยในองค์กร ซึ่งโอกำสในกำรพัฒนำกำรจัดกำรควำมรู้ดังกล่ำวนี้ ถ้ำมีกำรพัฒนำและปรับปรุงอย่ำง
จริงจังจะส่งผลถึงกำรบรรลุควำมส ำเร็จระยะยำวอย่ำงมีทิศทำงตำมวิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร 
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 ดังนั้น ทีมงำนนักจัดกำรควำมรู้ในสำยงำนวิศวกรรมฯ จึงหำกระบวนกำรจัดกำรควำมรู้ที่สำมำรถแ ก้ไข
ปัญหำที่เกิดข้ึน สร้ำงบรรยำกำศแห่งกำรเรียนรู้ และปรับเปลี่ยนพฤติกรรมกำรท ำ KM โดยให้กระบวนกำรดังกล่ำว 
สอดคล้องกับวิสัยทัศน์กำรจัดกำรควำมรู้ขององค์กร และแผนยุทธศำสตร์กำรจัดกำรควำมรู้ของ กปน.  
 ทีมงำนฯ ได้ด ำเนินโครงกำรฯต้ังแต่ปี 2560 จนถึงปัจจุบัน โดยได้จัดท ำ KM Shock โลก, โครงกำร 1 คน 1 
OPL และโครงกำรปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้สำยงำนวิศวกรรมและก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่อง  ตำมล ำดับ ซึ่งท ำให้
พนักงำนในสำยงำนทุกคนได้ท ำผลงำน KM มีผลงำนรวมมำกกว่ำ 400 เรื่อง ท ำให้ทุกคนได้รู้ว่ำ KM ไม่ใช่เรื่องที่ยำก 
สำมำรถส่งต่อควำมรู้ได้ง่ำย และเข้ำถึงได้ง่ำย นอกจำกนี้ทีมงำนฯยังได้น ำข้อคิดเห็นของพนักงำนในแต่ละโครงกำรฯ 
ไปปรับปรุงในปีถัดไป เพื่อให้สอดคล้องกับวัฒนธรรม และพฤติกรรมของพนักงำนด้วย 
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ตารางแสดงกระบวนการพัฒนาโครงการการปรับปรุงการจดัการความรู้ของสายงานวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง  
ผู้สง่มอบ 

(Supplier) 
ปัจจัยน าเข้า 

(Input) 
กระบวนการ 
(Process) 

ตัววัด (Output) ลูกค้า 
(Customer) 

ผู้บริหาร และ 
KM.fa 

1. ความรู้ความ
เข้าใจของ KM Fa. 
2. ช่องทาง
ประชาสมัพันธ์ 
(Facebook, 
Google Form) 
 
 
1. พนักงานในสาย
งานวิศวกรรมและ
ก่อสร้าง 
2. Facebook 
3. Google Form 
 

1. แนวคิดโครงการ  
2. ประชาสัมพันธ์ 
3. ถ่ายทอดความรู้ 
4. Workshop 
5. การตัดสินรางวัล 
6. ประเมินผล 
 
1. ให้เข้าร่วม
กิจกรรม 1 คน 1 
OPL ในปี 2561 
2. ให้เข้าร่วม
กิจกรรมในปี 2562 
3. ก าหนดเป็น KPI 

ผลิตภาพ 
(Productivity) 

คุณภาพ  
(Quality) 

ราคา/ค่าใช้จ่าย  
(Cost) 

เวลา  
(Time Delivery) 

สายงานวิศวกรรม 
 

พนักงานในสายงาน
มีความเข้าใจ
เครื่องมือ ร้อยละ 80 
ข้ันไป ไม่น้อยกว่า 
150 คน (วัดจาก 
Quiz) 
 

ท า Quiz วัดความ
เข้าใจ ร้อยละ 80 ข้ัน
ไป ไม่น้อยกว่า 150 
คน 

40,000 บาท มกราคม 2562 – 
พฤษภาคม 2562 

ความปลอดภัย 
(Safety) 

ความโปร่งใสธรรมภิ
บาล 

(Transparency) 

สภาพแวดล้อม 
(Environment) 

ความเสี่ยง 
(Risk) 

- 
 

- - พนักงานไม่ให้
ความร่วมมือ 

สรปุรายช่ือ
หน่วยงานที่
ด าเนินการร่วมกัน 

สายงานวิศวกรรม, ฝพป. 
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รายละเอียดเพ่ิมเติมของวิธีปฏิบัติท่ีเป็นแบบอย่างท่ีดีเยี่ยมท่ีสอดคล้องกับค่าประสิทธิผล : (1-2 หน้า) 
 ทีมงำนนักจัดกำรควำมรู้ ได้ด ำเนินกำรโครงกำรกำรปรับปรุงกำรจัดกำรควำมรู้ของสำยงำนวิศวกรรมและ
ก่อสร้ำงอย่ำงต่อเนื่องตั้งแต่ปี 2560 ทั้งหมด 3 โครงกำร โดยแบ่งเป็น ในปี 2560 KM Shock โลก, ในปี 2561 1 คน 
1 OPL และในปี 2562 โครงการปรับปรุงการจัดการความรู้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างต่อเนื่องโดยมี
รายละเอียดคร่าวๆดังนี้ 
 1. ปี 2560 KM Shock โลก เป็นการจัดบรรยายและ Workshop โดยมีรูปแบบคือครึ่งเช้าบรรยายเกี่ยวกับ
วิธีการท า KM ที่เปลี่ยนไป เพื่อให้พนักงานได้เข้าใจถึงการท า KM ในรูปแบบใหม่ ปรับแนวคิด และช่วงบ่ายเป็น 
Workshop ให้พนักงานทดลองท า OPL หลังจากนั้นจะเป็นการแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับการท า KM รูปแบบ
ใหม่ ซึ่งมีผู้เข้าร่วมประมาณ 120 ท่าน และได้มีการบันทึกวิดิโอ ซึ่งสามารถรับชมได้ที่  
 
 
  
 2. ปี 2561 โครงการ 1 คน 1 OPL เป็นโครงการที่ให้พนักงานทุกคนในสายงานได้ท า OPL อย่างนอ้ยคนละ 
1 ผลงาน ซึ่งจะมีการ Workshop ให้กับพนักงานทุกคน และมีการแจกรางวัลส าหรับผู้ที่ท า OPL ได้เยอะที่สุด และ
ผู้ที่ท า OPL ได้คุณภาพ โครงการนี้ได้ OPL ทั้งสิ้น 440 เรื่อง จากจ านวนพนักงานที่ส่งผลงานทั้งหมด 321 คน มี
ระบบจัดเก็บ OPL ที่สืบค้นได้ โครงการนี้ได้มีการท าแบบส ารวจเกี่ยวกับความรู้ความเข้าใจ KM, การเห็น
ความส าคัญของ KM, การรับรู้ว่า KM ไม่ยากอย่างที่คิด และไม่ใช่เรื่องใหญ่โต รวมถึงข้อแนะน าต่างๆจากพนักงาน 
ทั้งนี้ทีมงานฯ ได้ท า AAR เพื่อปรับปรุงขบวนการท างานต่อไป 
 
 3. ปี 2562 โครงการปรับปรุงการจัดการความรู้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างต่อเนื่อง  หลังจากที่ได้
ปรับความเข้าใจ KM ในปี 2560 และได้ให้พนักงานได้ท า 1 ในเครื่องมือ KM ในปี 2561 แล้ว ทีมงานฯ จึงน า
ข้อแนะน าต่างๆ ข้อดีข้อเสียที่เกิดข้ึน และข้อแนะน าจากพนักงานมาปรับปรุง โดยมีปัจจัยที่ส าคัญที่จะท าให้เกิด
ความส าเร็จคือ การท า KM อย่างต่อเนื่อง, การใช้เครื่องมือ KM ที่เหมาะสม และท าให้ KM อยู่ในข้ันตอนการท างาน 
ทางทีมงานฯจึงได้จัดท าโครงการปรับปรุงการจัดการความรู้สายงานวิศวกรรมและก่อสร้างอย่างต่อเนื่องข้ึน โดยยึด
แนวคิด 3 อย่างคือ ท าให้ KM เป็นวัฒนธรรมของสายงาน, ใช้เครื่องมือ KM ให้เหมาะสมกับหน่วยงาน และท าให้ 
KM มีความสนุก ในอนาคต โครงการนี้จะสามารถพัฒนาต่อยอดไปได้ โดยสามารถจัดต้ังเป็น KPI ของพนักงาน ให้
เลือกท ากิจกรรม KM ใดกิจกรรมหนึ่งในโครงการนี้ ซึ่งจะตอบโจทย์แผนยุทธศาสตร์ กปน. ฉบับที่ 4 และแผน
ยุทธศาสตร์การจัดการความรู้ของ กปน. 
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