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QA NEWS ฉบับทีแ่ ลวนําเสนอขัน้ ตอนของการขับเคลือ่ นกระบวนการจัดการความรู ของสายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติ (GTM)
บริษัท ปตท. จํากัด (มหาชน) ที่เริ่มจากการสรางความเขาใจในทิศทางรวมกันในดานการจัดการความรู และการกําหนดโครงสรางและ
กลยุทธในการขับเคลื่อน KM ซึ่งประกอบดวยคณะทํางานระดับตางๆ ที่มีบทบาทหนาที่ตางกัน ฉบับนี้นํากลยุทธในการขับเคลื่อน KM
ของ GTM ซึ่งมี Roadmap การดําเนินงานแตละชวง ดังนี้
สายงานระบบทอสงกาซธรรมชาติกําหนด Roadmap ใน
การดําเนินการ KM โดยมีการวางแผนคราวละ 5 ป โดยรอบแรก
กําหนดแนวทางผลักดัน KM ในป พ.ศ.2549-2553 ป พ.ศ.2549
เริม่ นํารองกระบวนการ KM กําหนดความรูท จ่ี าํ เปน ทดลองรวบรวม
ความรูแ ละสรางวัฒนธรรมแหงการเรียนรู ตอมาในป พ.ศ.2550-2551
นํานโยบาย KM สูการปฏิบัติที่เปนรูปธรรม โดยเริ่มขยายผลการ
รวบรวมองคความรูมากขึ้น ป พ.ศ.2552 รวบรวมองคความรู
ทีจ่ าํ เปนอยางตอเนือ่ ง และเริม่ กําหนดแนวทางในการนําองคความรู
ไปใชประโยชนในการปฏิบตั งิ านจริง ป พ.ศ.2553 จัดตัง้ ทีมผูเ ชีย่ วชาญ
ในแตละองคความรูเพื่อวิเคราะหและทบทวนองคความรูภายใน
องคกร และกระตุน การคนหา Best Practice ซึง่ ผลจากการดําเนินงาน

ใน 5 ปแรก ทําใหเกิดวัฒนธรรมแหงการแลกเปลีย่ นเรียนรู สามารถ
รวบรวมองคความรูท จี่ าํ เปนขององคกร และมีการนําองคความรู
ไปใชในการปฏิบตั งิ านจริงและสามารถตอยอดเปน Best Practice
Roadmap ในการขับเคลื่อน KM ใน 5 ปถัดมา มุงเนนการเปน
องคกรแหงการเรียนรูแ ละสรางวัฒนธรรม ในป พ.ศ.2554 ยกระดับ
วัฒนธรรมองคกรจาก KM ไปสูวัฒนธรรมองคกรแหงนวัตกรรม
ป พ.ศ.2555 สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self-learning)
ถายทอดองคความรูจากบุคลากรที่กําลังเกษียณอายุสูบุคลากร
รุนใหม ป พ.ศ.2556 สราง Excellence Center และป พ.ศ. 2557
สงเสริมการสรางสินทรัพยทางปญญา เพือ่ ตอยอดการแลกเปลีย่ น
เรียนรูและการสรางนวัตกรรม

ตาราง Roadmap การขับเคลื่อนกระบวนการ KM ของ GTM
ป/พ.ศ.
2549

Roadmap
KM Pilot Project & Knowledge Capture
Expansion Preparation

2550-2551 KM Policy Deployment

•
•
•
•
•

2552

KM Deployment & Improvement

•
•
•

กิจกรรมหลัก
การตรวจสอบองคความรูขององคกร (Knowledge Audit)
นํารองการรวบรวมองคความรูที่สําคัญขององคกร (Pilot
Knowledge Capture)
สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
รวบรวมองคความรูที่สําคัญขององคกร (Knowledge
Capture)
รักษาและปรับปรุงองคความรูที่ไดรวบรวมไวบนระบบ
สารสนเทศการจัดการความรู (KM System) โดยกําหนด
เปน CoP ขององคความรูที่สําคัญเชิงกลยุทธ
สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
รวบรวมองคความรูที่สําคัญขององคกรไดเสร็จสมบูรณ
รณรงคสงเสริมใหเกิดการนําองคความรูที่ไดรวบรวมไวไปใช
ในการปฏิบัติงาน เพื่อใหเกิดผลการปฏิบัติงานที่ดี
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ป/พ.ศ.
2553

Roadmap
Knowledge Workers Best Practice

•
•

•
•
•
•

2554

Innovation Organization

2555

•
•
Expert System Self learning Organization •

•
•

2556

Knowledge Excellence Organization

•
•
•
•
•

2557

Knowledge Excellence Organization

•
•
•
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กิจกรรมหลัก
แตงตั้งคณะทํางาน/ผูเชี่ยวชาญเพื่อทวนสอบความถูกตอง
ขององคความรู (K-Verification Team Setup)
กระตุนใหเกิด Best Practice เพื่อใหเกิดการนําความรูไปใช
ปรับปรุงงาน สรางผลการดําเนินงานที่ดี พัฒนางานประจํา
ทําใหเปนมาตรฐาน
ถายทอดองคความรูจากบุคลากรรุนเกาสูรุนใหม
รักษา และพัฒนาตอยอดองคความรูที่รวบรวมไว
สงเสริมวัฒนธรรมมุงเนนนวัตกรรม
ถายทอดองคความรูและประสบการณจากบุคลากรรุนเกาสู
รุนใหม
สรางวัฒนธรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรูภายในองคกร
รักษา และพัฒนาตอยอดองคความรูที่รวบรวมไว
พัฒนาระบบ KM Expert เพื่อสนับสนุน KM Worker
in P/L O&M (Grouping Knowledge on Pipeline
Equipment) by K Workers
สงเสริมการเรียนรูดวยตนเอง (Self-learning)
ถายทอดองคความรูและประสบการณจากบุคลากรรุนเกาสู
รุนใหม
รักษา และพัฒนาตอยอดองคความรูที่รวบรวมไว
GTM Excellence Center
รักษา และพัฒนาตอยอดองคความรูที่รวบรวมไว
สงเสริมใหเกิดการนํามาใชและตอยอดเพื่อสราง Best
Practice ที่การสรางคุณคาและเกิดผลลัพธที่ดีขององคกร
ถายทอดองคความรูและประสบการณจากบุคลากรรุนเกาสู
รุนใหม
Intellectual Service Provider Center
Knowledge Worker
รักษา และพัฒนาตอยอดองคความรูที่รวบรวมไว
(ตอฉบับหนา)

OBE Corner
In OBE... Assessment is not based on content as
it was in the past. Assessment will be broad enough
to include attitudes, processes and skills as well
as knowledge and concepts. Teaching will be outcomes-based and learners will pay a major role in
the teaching and learning process. Assessment will
be linked to the outcomes that learner will achieve.

Key to the outcomes approach to assessment is
the use of ‘authentic assessment’. This approach
stresses creating assignments and assessments
that simulate as much as possible the situayions in
which students would make use of the knowledge,
skills and values emphasized in the course.
Mark Battersby ; 1999

Orsmond C. and Gildenhuys C. ; 2005


