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คํานํา  

คํานํา 
 

การจัดทําคํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 มิติที่ 4 มิติดานการพัฒนา
องคกรนั้น มีประเด็นการประเมินผล : การจัดการความรู โดยมีตัวชี้วัดคือ ระดับความสําเร็จของของ
แผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร  ทั้งน้ีไดกําหนดแนวทางการประเมินผลไว 3 
ประเด็นยอย คือ 

1.) ผลสําเร็จของการสงมอบแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
2.) ระดับคุณภาพของรายละเอียดของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
3.) ผลสําเร็จของแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตร 
 
ในการนี้กรมวิทยาศาสตรบริการจึงไดคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตรที่ไดจัดทําขอเสนอการ

เปลี่ยนแปลงแลวในปงบประมาณ พ.ศ. 2548 คือ ประเด็นยุทธศาสตรที่ 1 : การบริการทางเทคนิคและการ
วิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี มาดําเนินการจัดทําแผนการจัดการความรู  โดยใชแนวคิดเรื่อง
กระบวนการจัดการความรู (Knowledge Management Process) และกระบวนการบริหารจัดการการ
เปลี่ยนแปลง (Change Management Process) ตามคูมือการจัดการความรู : จากทฤษฎีสูการปฏิบัติ ที่
จัดทําโดยสํานักงาน ก.พ.ร. และ สถาบันเพ่ิมผลผลิตแหงชาติ มาประยุกตใชในการจัดทําแผนการจัดการ
ความรู (KM Action Plan)  

คณะกรรมการฯ หวังเปนอยางยิ่งวา  กระบวนการจัดการความรูฉบับน้ี จะใชเปนตัวอยางในการ
จัดทําแผนการจัดการความรูสนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรอ่ืน ๆ ใหครบถวนทุกประเด็นในครั้งตอไป เพ่ือให
องคกรมีความสามารถในการแขงขันสูงสุด โดยบุคลากรในองคกรสามารถเขาถึงความรู และพัฒนาตนเองให
เปนผูรู สามารถปฏิบัติงานไดอยางมีประสิทธิภาพ และมีการเรียนรูรวมกันอยางสมํ่าเสมอ สอดคลองกับ
เจตนารมณของพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 ดังกลาว 

แผนการจัดการความรูฯ ฉบับน้ีไดรับการปรับปรุงแกไขใหมีความสมบูรณยิ่งขึ้น ตามขอเสนอแนะ
ของสํานักงาน ก.พ.ร. และที่ปรึกษาดานการจัดการความรู 

 
 

คณะกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
24  มีนาคม 2549 
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1. บทสรุปผูบริหาร 
 
1.1 หลักการและเหตุผล 

สืบเนื่องจากพระราชกฤษฎีกาวาดวยหลักเกณฑและวิธีการบริหารกิจการบานเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 
มาตรา 11 กําหนดไววา สวนราชการมีหนาที่พัฒนาความรูในสวนราชการ เพ่ือใหมีลักษณะเปนองคการแหง
การเรียนรูอยางสม่ําเสมอ  โดยตองรับรูขอมูลขาวสารและสามารถประมวลผลความรูในดานตางๆ เพ่ือนํามา
ประยุกตใชในการปฏิบัติราชการไดอยางถูกตอง รวดเร็ว เหมาะสมกับสถานการณ รวมทั้งตองสงเสริมและ
พัฒนาความรูความสามารถ สรางวิสัยทัศน และปรับเปลี่ยนทัศนคติของขาราชการในสังกัดใหเปนบุคลากรที่มี
ประสิทธิภาพและมีการเรียนรูรวมกัน  

 
กรมวิทยาศาสตรบริการเปนหนวยงานภาครัฐที่ใหบริการทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีแก

ภาคอุตสาหกรรม  ภาครัฐ และประชาชน ซึ่งงานบริการดังกลาวเปนงานที่ตองใชทักษะและประสบการณสูง 
(Tacit Knowledge) รวมทั้งตองติดตามความกาวหนาของวิทยาการที่มีความเจริญกาวหนาคอนขางรวดเร็ว  
ประกอบกับขอมูลความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยีมีเปนจํานวนมาก องคกรจึงตระหนักถึงความสําคัญ
และความจําเปนในการพัฒนาบุคลากรใหเปนผูมีความรู ความสามารถเฉพาะทาง มีความเชี่ยวชาญเฉพาะดาน
และสามารถนําขีดความสามารถของตนเองออกมาใชประโยชนไดในองคกร  โดยมุงม่ันใหเปนองคการแหงการ
เรียนรูหรือองคกรอัจฉริยะ ( Learning Organization : LO)  การพัฒนาบุคลากรของกรมวิทยาศาสตรบริการจึง
ไดดําเนินมาอยางตอเนื่องจนถึงปจจุบัน  โดยมีกรอบความคิดการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ 
ไดแก การพัฒนาทรัพยากรมนุษย   การเรียนรูในองคกร และ เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร  เปน
เครื่องมือในการสราง จัดเก็บและเผยแพรความรู โดยเปาหมายใหคนในองคกรเกิดการเรียนรู แลกเปลี่ยน
ความรู สะสมความรูและเกิดแนวทางการปฏิบัติงานที่ดีที่สุด ( best practice ) ทั้งน้ีการแบงปนความรูในองคกร
เปนวิธีการหนึ่งที่ไดนํามาใชไดอยางสัมฤทธิผลเพ่ือใหสามารถใชขอมูลความรูเพ่ือแกปญหา หรือเพ่ือการ
ตัดสินใจไดอยางรวดเร็วและทันการณ  
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1.2 ประกาศแตงตั้งทีมงาน KM  และ CKO (Chief  Knowledge Officer)  
พรอมรายละเอียดหนาที่และความรับผิดชอบ 

เพ่ือใหการจัดทําระบบการจัดการความรูดําเนินการไปอยางมีประสิทธิผล  กรมวิทยาศาสตรบริการ 
จึงไดประกาศแตงตั้งผูบริหารดานการจัดการความรูในองคกร (CKO) คณะกรรมการ  คณะอนุกรรมการ
ดานการจัดการองคความรูในองคกร และคณะทํางานจัดการความรูภายในสํานัก/โครงการ/กอง  โดยมี
รายละเอียด ดังนี้ 
 

1.) คําสั่งกรมวิทยาศาสตรบรกิารที่  389 /2548 ลงวันที ่28 ตุลาคม 2548  เรื่อง มอบหมายใหขาราชการ
ปฏิบัติราชการ โดย มอบหมายนางสุจินต  ศรีคงศรี  รองอธิบดี เปนผูบริหารดานการจัดการองคความรู
ในสวนราชการ (Chief Knowledge Officer, CKO) มีหนาที่สนับสนุนและผลักดันใหการจัดการองค
ความรูในกรมวิทยาศาสตรใหสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม 

 

2.)  คําสั่งกรมวิทยาศาสตรบรกิารที่  484/2548 ลงวันที่  16 ธันวาคม 2548   แตงตัง้คณะกรรมการจัดการ
องคความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวย อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบรกิารเปนที่ปรกึษา 
CKO เปนประธานคณะกรรมการ ผูอํานวยการสํานัก/โครงการ/กอง หัวหนากลุมพัฒนาระบบบริหาร 
และหัวหนาฝายแผนงาน เปนกรรมการ  และฝายเลขานุการ ไดแก นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี 
และนางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง  ใหคณะกรรมการฯ มีหนาที่ดังนี้ 

 

 กําหนดนโยบายในเรื่องการจัดการองคความรูในกรมวิทยาศาสตรบรกิาร 
 สนับสนุนและผลักดันใหการจัดการองคความรูในกรมวิทยาศาสตรบริการสัมฤทธิ์ผลอยางเปนรูปธรรม 
 สนับสนุนการนําเทคโนโลยสีารสนเทศและระบบสนับสนุนการนําองคความรูไปใชงานในองคกร 
 แตงตั้งคณะอนุกรรมการ หรือบุคคล เพ่ือทําหนาที่ในสวนที่ไดรับมอบหมายไดตามความจําเปน
และเหมาะสม 

 ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
 

3.)  คําสั่งกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่ 485/2548  ลงวนัที่ 16 ธันวาคม  2548  เรื่อง แตงตั้ง
คณะอนุกรรมการจัดการองคความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประกอบดวย CKO เปนประธาน
คณะอนุกรรมการ  และผูแทนจากสํานัก/โครงการ/กอง เปนคณะอนุกรรมการฯ   และฝายเลขานุการ 
ไดแก นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรศัมี นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง นางสาววันเพญ็  ธาปยานนท  
นายนภดล  แกวบรรพต  นางสาวดลยา สุขปติ  และนายอารักษ ชามะรัตน  ใหคณะอนุกรรมการฯ มี
หนาที่ ดังนี้ 

 จัดทําแผนการจัดการความรูเพ่ือสนับสนนุประเด็นยุทธศาสตร ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549 
 ติดตามประเมนิผลและจัดทาํรายงานความกาวหนาและผลการดําเนนิงาน 
 ติดตามความกาวหนา และประเมินผลเพือ่ปรับปรุงแกไข 
 แตงตั้งคณะทาํงานจัดการองคความรูของสํานัก / โครงการ / กอง 
 ดําเนินงานอื่น ๆ ตามที่ไดรับมอบหมาย 
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4.) คําสั่งคณะอนุกรรมการฯ ที่  2/2549 ลงวันที่ 23 มีนาคม 2549 แตงตั้งคณะทํางานจัดการองคความรู
ภายในสํานัก/โครงการ/กอง ดังนี้ 
คณะที่ 1 คณะทํางานจัดการองคความรูดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ประกอบดวย 3 โครงการ 

และ 1 สํานัก ดังนี้ 
 โครงการฟสิกสและวศิวกรรม 
 โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 
 โครงการเคมี 
 สํานักเทคโนโลยีชุมชน 

คณะที่ 2 คณะทํางานจัดการองคความรูดานการวิจัยและพัฒนา 
คณะที่ 3 คณะทํางานจัดการองคความรูดานการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 
คณะที่ 4 คณะทํางานจัดการองคความรูดานการพัฒนากําลังคนทาง ว&ท 
คณะที่ 5 คณะทํางานจัดการองคความรูดานสารสนเทศ ว& ท 
คณะที่ 6 คณะทํางานจัดการองคความรูดานงานบริหารทั่วไป 

 
กําหนดใหคณะทํางานจัดการองคความรูภายในสํานัก/โครงการ/กอง  มีหนาที่ดังนี้ 

 ดําเนินการตามแผนการจัดการความรูที่ไดรับมอบหมาย 
 จัดทํารายงานความกาวหนาของการดําเนินงานในสวนที่รับผิดชอบ 
 เปนแบบอยางที่ดีในเรื่องการจัดการความรู 
 เปน Master Trainer ดานการจัดการความรู 
 ปฏิบัติงานอื่นตามที่ไดรับมอบหมาย 

 
 
รายละเอียดของประกาศคําสั่งแตงตั้ง อยูในภาคผนวก  
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1.3 ขอบเขต  KM  (KM Focus Area) 

 ขอบเขต KM  (KM Focus Area)  ที่สนับสนุนประเด็นยุทธศาสตรทัง้หมดประกอบดวย 
1. การบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
2. การสรางศักยภาพเพื่อการบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
3. การสรางเครือขายหองปฏิบตัิการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
4. การจัดทําฐานขอมูลการใหบริการ 
5. การจัดทําฐานขอมูลเครื่องมือวิทยาศาสตร 
6. การวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี
7. การบริการสาธารณะดานวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
 ขอบเขต KM  (KM Focus Area) ที่จะเลอืกดําเนินการใหแลวเสร็จภายในปงบประมาณ พ.ศ. 2549 

 (ไดคะแนนสูงสุด) คือ    การบริการวเิคราะหทดสอบ สอบเทียบ  
 

1.4 เปาหมาย  KM (KM Desired State) 

 เปาหมาย  KM (KM Desired State)  ทั้งหมดที่สอดรับกับขอบเขต KM ที่จะเลือกดําเนินการใหแลว
เสร็จภายในปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  ประกอบดวย 
1. การจัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัยและที่เกีย่วของกับกฎ 

ระเบียบ เพ่ือตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
2. การสรางจิตสํานึกในการใหบริการ 
3. การจัดการความรูดานมาตรฐานระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 

 
 เปาหมาย  KM (KM Desired State) เพียงเปาหมายเดียว ที่ทีมงานเลือกดําเนินการใหแลวเสร็จภายใน
ปงบประมาณประจําป พ.ศ. 2549  คือ  การจัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ    
สอบเทียบที่ทันสมัยและที่เ ก่ียวของกับกฎ  ระเบียบ  เพื่อตอบสนองความตองการของ 
ผูใชบริการ  
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1.5  การประเมินตนเองในเรื่องการจดัการความรูและสรุปผลการประเมินตนเอง 
การประเมินตนเองในเรื่องการจัดการความรู พบวา องคกรจะตองมีการดําเนินการจัดการความรูตาม

เปาหมาย KM  ที่เลือกมาดําเนินการ  เพ่ือพัฒนาจุดออน สรางเสริมจุดแข็งขององคกรไดดังนี้ 
1). กระบวนการจัดการความรู  พบวา องคกรมีการวิเคราะห SWOT แตยังไมไดเชื่อมโยงถึงการจัดการ

ความรู มีการแสวงหาความรูใหมๆ ระดับเทียบเคียงในลักษณะตางคน ตางทํา ยังไมเปนระบบ แตมีการจัดการ
ความรูที่ถายทอดออกมาเปนสิ่งตีพิมพ  จุลสาร แผนพับ วารสารเฉพาะทาง คูมือเอกสารปฏิบัติงาน  ขอสรุป
บทเรยีนทีไ่ดรับ  ซึ่งในภาพรวมแลว องคกรมีการแลกเปลีย่นเรยีนรูในรปูแบบตางๆ แตปฏิบตัิอยางไมทั่วถึงทั้งองคกร 

2) ภาวะผูนํา  ผูบริหารกําหนดใหมีนโยบายในการจัดการความรู โดยมีการแตงตั้งคณะทํางานตางๆใน
การจัดการความรูของหนวยงาน สนับสนุนใหบคุลากรไดศึกษาตอ เขารวมประชุม หรือศึกษาดูงานทั้งในและ
ตางประเทศและสนับสนุนใหมีการจัดกิจกรรมตางๆ เชน การสนทนาประสา วศ. เพ่ือสนบัสนุนบุคลากรใน
องคกรไดแลกเปลี่ยนเรียนรู จัดหาวิทยากรมาใหความรูในการบริหารจัดการแนวใหม เสวนาแลกเปลีย่นเรียนรู
และประสบการณในหนวยงานยอยขององคกร 

3) วัฒนธรรมในเร่ืองการจัดการความรู หนวยงานยอยระดับสํานัก/โครงการ/กอง ไดจัดตั้ง KM 
Center หนวยงานระดับสํานักมีภารกิจหลักในการบริการสารสนเทศทาง ว&ท แกหนวยงานภาครัฐ เอกชน และ
ประชาชนทัว่ไปในลักษณะหองสมุดอัตโนมัติ e-Library โดยสามารถเขาถึงขอมูล องคความรูใหม ๆ ไดตลอด 
24 ชั่วโมง ไมจํากัดเวลา และสถานที่ มีระบบการสืบคนขอมูลไปยังเครือขายการเรียนรูจากแหลงบริการ
สารสนเทศขององคกรทั้งในและตางประเทศได เพ่ือใหเปนแหลงคนควาหาความรูใหมๆ เชื่อมโยงมาที่หองสมุด
ระบบอัตโนมัติ (Library Automation) นอกจากนี้ยังมีการประชาสัมพันธ แนะนํา เว็บไซตฐานขอมูลองคการ
แหงการเรียนรู-วศ. จัดใหมีเวทีการถายทอด แลกเปลี่ยนความรูซึ่งกันและกัน โดยทุกสํานัก/โครงการรวมกันจัด
กิจกรรม มีหนวยงานในองคกรที่จัดหลักสูตรองคความรูในลักษณะ e-Learning การเรียนรูดวยตนเองใน
สาขาวิชาตาง ๆ ดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

4) เทคโนโลยีสารสนเทศและระบบสนับสนุนการจัดการความรูในองคกร  องคกรมีแผนแมบท
เทคโนโลยีสารสนเทศ พ.ศ.2547-2551 มีการสรางระบบพื้นฐานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี ซึ่งจะครบวงจรในป 
2551 ในลักษณะ Real Time ในดานเทคโนโลยีสารสนเทศมาจัดการความรูในองคกร  มีเครื่องมือใหบุคลากร
ไดมีการสื่อสารผานเว็บองคการแหงการเรียนรูขององคกร http://siweb.dss.go.th/lo  บุคลากรในองคกร
สามารถเรียนรูรวมกันในการจัดการความรูฐานขอมูลการประชุม สัมมนา การเสนอขอมูลขาวสาร บทความ
นาสนใจ  ผลงานของบุคลากรในองคกรถายทอดในลักษณะบทความที่เผยแพรผานเว็บไซต  บทความ
วิทยุกระจายเสียงแหงประเทศไทย วารสารของกรมวิทยาศาสตรบริการ เปนตน  ตลอดจนเว็บบอรดความ
คิดเห็นเพื่อการแลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ 

5) การวัดผลการจัดการความรู องคกรมีการจัดการความรูกับผลการดําเนินงานที่สําคัญขององคกรมีไม
ครอบคลุมทัว่ทั้งองคกร  มีการกําหนดตัวชีว้ัดการจัดการความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี (STKC) และ
ดานการพัฒนาการจัดการความรูภายในองคกร (KM) แตไมมีการสรางความสมดุลระหวางตัวชีว้ัดที่ตคีาเปนตัว
เงินไดงายกับตัวชี้วัดทีต่ีคาเปนตวัเงินไดยาก สวนงบประมาณของกิจกรรมการจัดการความรูขององคกรมี
คอนขางจํากัด 
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สรุปผลการประเมินตนเอง 
 

  กรมวิทยาศาสตรบริการมกีารจัดการความรูภายในองคกรในระดบัปานกลาง 
 
1.6  ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor) 

ปจจัยแหงความสําเร็จ (Key Success Factor)  เพ่ือใหการดําเนินการจัดการความรูตามเปาหมาย KM  ที่
เลือกมาทํา สามารถนําไปปฏิบัติไดอยางเปนรูปธรรมภายในองคกร  คือ 
1. การไดรับการสนับสนุนจากผูบริหารทั้งดานการกําหนดใหเปนนโยบายที่สําคัญ และการไดรับการ

สนับสนุนดานทรัพยากรตาง ๆ  เชน บุคลากร งบประมาณ อุปกรณและ โครงสรางพื้นฐานดาน
เทคโนโลยีสารสนเทศ  

2. การมีกระบวนการจัดการความรูอยางเปนระบบ  
3. คณะทํางานจัดการความรูในองคกรมีความมุงม่ัน และใหความสําคญักับการจัดการความรูในลาํดับตนๆ 
4. องคกรใหความสําคัญกับการพัฒนาทรัพยากรบุคคล  เนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพ่ือสงเสริม 

พัฒนาสมรรถนะของบุคลากร  ที่มีอยูใหแข็งแกรงขึ้น และพัฒนาความเชี่ยวชาญเฉพาะทางของ
องคกร 
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1.7 แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 
ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ลําดับ 

ที่ 
กิจกรรม วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เปาหมาย 

งบประมาณ 
(บาท) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1. กระบวนการจัดการความรู    (KM Process)   420,000             

1.1 การบงชี้ความรู 
-  ความรูดานการวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย 
-  มาตรฐานวิธีการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ 

-  กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
-  ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 สํารวจความตองการของผูใชบริการเทียบ
กับองคความรู / ความชํานาญของบุคลากร
ภายในองคกร 

1.2 ตั้งคณะอนุกรรมการเพื่อวางแผนและ
คัดเลือกรายการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
ที่สมควรจัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน (SOP) 

1.3 จัดทําฐานขอมูลลูกคาขององคกร 

คณะอนุกรรมการฯ 
และผูอํานวยการ      
โครงการ / สํานัก  

จํานวนทะเบียนความรูที่จัดทําใชใน
กระบวนงานทัง้หมด / 50 เรื่อง 

20,000 
 

            

1.2 การสรางและแสวงหาความรู 
 

2.1  คนควาจากเอกสารมาตรฐานวิธีการ
ทดสอบ และสอบเทียบ ประเภทตาง ๆ ที่
เกี่ยวของ และทันสมัย 

2.2  ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ เชน validation / 
traceability /  uncertainty 

2.3 ใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการฝกอบรม /   
การศึกษาดูงาน และไดรับการสอนงาน 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก  
และคณะทํางานฯ 
 

จํ านวนองคความรู ที่ ได จาก  
การคนควา / ฝกอบรม / สัมมนา /  
ดูงาน / 60 เรื่อง 

300,000 
 

 

            

1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ 3.1 บุคลากรนําความรูที่ไดรับจากลําดับที่ 2 
มาทบทวนและจัดทําใหเปนระบบ 

 - ฐานขอมูลระบบคุณภาพของ
หองปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 

- จัดทําฐานขอมูลดานการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ  

- จัดใหมีศูนยรวบรวมขอมูลความรูที่
เกี่ยวของไวที่หองสมุด 

 ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก  
และคณะทํางานฯ 
 

จํานวนฐานขอมูลองคความรูดาน 
การวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ  
ที่ไดรับการจัดทําเปน SOP / 50 เรื่อง 
 

-             

1.4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 

4.1  จัดทํารายชื่อรายการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ ที่สมควรจัดทําเปนคูมือ 

4.2 จัดทําคูมือวิธีวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
ใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

4.3  ตั้งคณะทํางานวินิจฉัยและกลั่นกรองคูมือ
วิธีวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 

4.4 ทวนสอบและอนุมัติใชคูมือวิธีวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบ 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก  
และคณะทํางานฯ  

จํานวนคูมือวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ / 50 เรื่อง 
 
 

20,000 
 

 

            



กรมวิทยาศาสตรบริการ 
Department of  Science  Service 
www.dss.go.th  

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ดานการจัดการความรูในองคกร 

 

บทสรุปผูบริหาร 8 

ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

1.5 การเขาถึงความรู 5.1 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ เชน เว็บไซต 
และปรับปรุงใหเขาถึงไดงายและเปน
ปจจุบัน 

5.2 ใชบอรดประชาสัมพันธ 
5.3 จัดทําสื่อสิ่งตีพิมพ / สื่ออิเล็กทรอนิกส 
5.4 จัดใหมีศูนยรวบรวมเอกสารความรูที่ได

จัดทําขึ้นไวที่หองสมุด 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก  
และคณะทํางานฯ 
 

จํานวนวิธีที่เขาถึงความรู / 3 วิธี 
 

20,000 
 

            

1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 6.1 จัดทําคูมือวิธีวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
ทั้งในรูปสื่อสิ่งตีพิมพ/สื่ออิเล็กทรอนิกส /
ฐานขอมูล 

6.2 จัดเสวนา / สนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
ความคิดเห็นของผูที่เกี่ยวของ 

6.3 การจัดฝกอบรม 
6.4 การสอนงาน 

ผูอํานวยการ
โครงการ/สํานัก   
และคณะทํางานฯ 

จํานวนครั้งที่มีการแลกเปลีย่น
ความรู / 50 ครั้ง 
 

50,000 
 

            

1.7 การเรียนรู 7.1 มีการนําไปใชในการใหบริการ 
7.2 ติดตามประเมินผลการนําไปใชประโยชน 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
และคณะทํางานฯ 

จํานวนบุคลากรที่สามารถปฏิบัติงาน
ตาม SOP   ไดอยางนอย 106 คน ตอ 
50 SOP (รอยละ 80) 

10,000             

2. กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง  (Change Management Process)  615,000             

2.1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.1  ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู โดยการ 
ประกาศเปนนโยบาย ผูบริหารมีสวนรวม
ในกิจกรรม KM เชน เปนที่ปรึกษา 

1.2 กําหนดทีมงาน/หนวยงานที่รับผิดชอบการ
ดําเนินการที่เกี่ยวของกับ KM 

1.3 จัดทําเอกสาร จุลสาร แผนพับ เผยแพร
การดําเนินงานดาน KM รวมทั้งจัดเสวนา 
สัมมนา เพื่อสรางความรูความเขาใจ 

1.4 กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ 
1.5 มีระบบติดตามและประเมินผลการ

ดําเนินงานดาน KM 

CKO   
ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
คณะทํางานฯ และ 
ฝายประชาสัมพันธ 

จํานวนบุคลากรที่รับทราบ 
เปาหมาย KM ขององคกร / 100คน  

30,000 
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ระยะเวลาดําเนินการ  ปงบประมาณ พ.ศ. 2549 ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีดําเนินการ ผูรับผิดชอบ ตัวชี้วัด/เปาหมาย 
งบประมาณ 

(บาท) ตค. พย. ธค. มค. กพ. มีค. เมย พค. มิย. กค. สค. กย. 

2.2 การสื่อสาร 2.1 ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรูความ
เขาใจในสิ่งที่องคกรจะทํา โดยใชสื่อตางๆ 
เชนweb board/เสียงตามสาย / e-mail /
โทรศัพท /โทรสาร / บอรดประชาสัมพันธ 

2.2  จัดเสวนา / สัมมนา / ประชุมชี้แจง 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
คณะทํางานฯ และ 
ฝายประชาสัมพันธ 

บุคลากรที่ปฏิบัติตามเปาหมาย 
KM ขององคกร / 100 คน 

10,000 
 

            

2.3 กระบวนการและเครื่องมือ 3.1 ตั้งคณะทํางานเพื่อเผยแพร  และกําหนด
กิจกรรม ใหเกิดการจูงใจใหมีผูสนใจ และ
ใหความรวมมือในการจัดทํา KM 

3.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยใหการเขาถึง /
คนหาและแลกเปลีย่นความรูสะดวก
รวดเร็วและกวางขวาง 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
คณะทํางานฯ และ 
ฝายประชาสัมพันธ 

จํานวนระบบ / 1 ระบบ
ฐานขอมูล 
 

500,000 
 

            

2.4 การเรียนรู 4.1 สรางความรูความเขาใจและความตระหนัก
ถึงความสําคัญและหลักการของการจัดการ
ความรูแกบุคลากร โดย : 
- การฝกอบรมดานการบริหารจัดการความรู 
- การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
- การเฝาสังเกต (observe)  
- ศึกษาวิธีการปฏบิัติงานของผูอื่น/การ
ทดลองปฏิบัติจริง/การประเมินผลการปฏิบัติ

ผูอํานวยการ
โครงการ /สํานัก
คณะทํางานฯ และ 
ฝายประชาสัมพันธ 

จํานวนบุคลากรที่มีความเขาใจ
การจัดการความรู / 100 คน 

20,000 
 

            

2.5 การวัดผล 5.1 วัดผลลัพธของการเรียนรู โดยจัดใหมีการ
ประเมินการเรียนรูของผูที่เกี่ยวของ โดย
วิธีการตาง ๆ เชน 

- การใชแบบประเมินผล (จากผูเขารับการ
ฝกอบรม) 

ผูอํานวยการ
โครงการ /สํานัก  
และคณะทํางานฯ 

รอยละของบุคลากรที่ผานการ
ประเมิน / รอยละ 90 

5,000             

2.6 การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 

6.1 ใหรางวัลแกผูเกี่ยวของ 
6.2 ใหหนังสือยกยองชมเชย 

CKO 
ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับรางวัล /
ยกยอง / 30 คน 

50,000 
 

            

ผูทบทวน :                                                                    (CKO) ผูอนุมัติ :                                                                  (ผูบริหารระดับสูง) 
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1.8 งบประมาณการดําเนินงานจัดการความรู 
งบประมาณ ทั้งสิ้น    1,035,000   บาท 
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แบบฟอรม 1     ขอบเขต  KM ( KM Focus Areas )  ของ  กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ ขอบเขต KM ที่ 

( KM Focus Areas ) 
ประชาชนไทย / ชาวตางชาต ิ/ ชุมชน ขาราชการ  ของหนวยงานตนเอง กระทรวง กรม กอง ของหนวยงานอืน่ รัฐบาล Outsource 

ของหนวยงาน 
1. การบริการ
วิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

1.1 ผูใชบริการไดรับการบริการ  ที่มีคุณภาพได
มาตรฐานสามารถนําไปใชอางอิงในการซื้อขาย / 
ควบคุมกระบวนการผลิต / พัฒนาคุณภาพของ
ผลิตภัณฑ ฯลฯ ไดทั้งภายในประเทศและ
ตางประเทศ 

1.2 ผูใชบริการมีความเชื่อมั่นในผลการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ และสามารถนําไปใชอางอิง
ในการซื้อขาย / ควบคุมกระบวนการผลิต / 
คุณภาพของผลิตภัณฑ ฯลฯ 

1.1 ขาราชการที่เกี่ยวของไดพัฒนาความรู ความ
เชี่ยวชาญดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
ดานมาตรฐานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
ตลอดจนกฎระเบียบที่เกี่ยวของ 

1.2 มีจิตสํานึกในการแสวงหาความรูและพัฒนา
คุณภาพการดําเนนิงานใหบริการดานการ
วิเคราะห ฯ อยางตอเนื่องและสม่ําเสมอ 

1.1  มีหนวยงานที่สามารถใหความรวมมือ / 
แลกเปลีย่นขอมูลความรูความเห็นทาง
วิชาการ / ทํางานอยางมีบูรณาการรวมกันได 

1.2 มีหนวยงานที่สามารถใหบริการทางวิชาการ  
ที่มีมาตรฐานเชื่อถือไดเปนหนวยอางอิง / ที่
ปรึกษาประกอบการทํางานของตน 

1.1 มีหนวยงานของประเทศที่เปน
แหลงอางอิงและสามารถ
ใหบริการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบที่ไดมาตรฐานและ
ไดรับการเชื่อถือยอมรับจาก
ตางประเทศเพิ่มขึ้น 

ไมมีการ 
out source 

2. การสรางศักยภาพ
เพื่อการบริการ
วิเคราะหทดสอบ   
สอบเทียบตาม
มาตรฐานสากล 

2.1 ผูใชบริการ / ตลาดไดรับการตอบสนองดานการ
บริการทดสอบและสอบเทียบ การทดสอบความ
ชํานาญของหองปฏิบัติการที่ไดมาตรฐานสากล 

2.1 ขาราชการที่เกี่ยวของ 
- มีความรูทันตอการเปลี่ยนแปลงของ
เทคโนโลยี ทิศทางของตลาดและความ
ตองการของผูใช 

- มีความรูความเขาใจกฎระเบียบ มาตรฐาน 
สากลตาง ๆ ที่เกี่ยวของ 

- มีเทคนิคในการปฏิบัติงานวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ การใชเครื่องมือพิเศษและ
สามารถใหบริการไดอยางถูกตองและ 
เหมาะสม 

- มีความสามารถในการจัดระบบการประกัน
คุณภาพผลการทดสอบของหองปฏิบัติการ
ตามมาตรฐานสากล 

2.1 มีหนวยงานตนแบบที่เปนผูรู / ผูชํานาญการ
ที่สามารถใหการบริการวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ ที่ไดมาตรฐานและสามารถให
คําแนะนําในการพัฒนาวิธีการมาตรฐานระบบ
คุณภาพหองปฏิบัติการแกหนวยงานอื่นได 

2.1 มีหนวยงานที่มีศักยภาพถึง
ระดับสากลดานการวิเคราะห
ทดสอบ  สอบเทียบ และเปน
แหลงอางอิงทางวชิาการของ
ประเทศ 

 

ไมมีการ 
out source 
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แบบฟอรม 1  ขอบเขต  KM ( KM Focus Areas )  ของ  กรมวิทยาศาสตรบริการ (ตอ) 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ ขอบเขต KM ที่ 

( KM Focus Areas ) 
ประชาชนไทย / ชาวตางชาต ิ/ ชุมชน ขาราชการของหนวยงานตนเอง กระทรวง กรม กอง ของหนวยงานอืน่ รัฐบาล Outsource 

ของหนวยงาน 
3. การสรางเครือขาย
หองปฏิบัติการ
วิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

 
 

3.1  มีหนวยงานที่สามารถบริการดานการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบเพิ่มขึ้นซึ่งเปนการอํานวย
ความสะดวกใหแกผูใชบริการ 

3.2 ไดรับความสะดวกในการเลือกใชบริการจาก
การมีหนวยงานบริการดาน ว และ ท เพิ่มขึ้น 

3.1 ขาราชการที่เกี่ยวของไดรับการพัฒนาขีด
ความสามารถในการประสานการดําเนินงาน
กับหนวยงานอื่น ๆ จากการทํางานในลักษณะ
เครือขาย 

3.2 ไดพัฒนาความสามารถในการถายทอด
ความรูประสบการณของตนแกผูอื่น 

3.1 ไดแลกเปลี่ยนขอมูลความรูความคิดเห็นและ
การทํางานในลักษณะเครือขาย เกิดการ
ถายทอดความรูที่เปน Tacit Knowledge 

3.2 หองปฏิบัติการที่เปนเครือขายไดรับการ 
พัฒนาขีดความสามารถในการบริการดาน
การวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ รับความ
รวมมือกับหองปฏบิัติการที่เขารวมเครือขาย 

3.3 ทําใหไดพันธมิตรรวมการปฏิบัติงาน 

3.1  มีการบริการดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
กระจายสูภูมิภาคเพิ่มขึ้น 

ไมมีการ 
 out 
source 

4. การจัดทํา
ฐานขอมูลการ
ใหบริการ 

4.1  ผูใชบริการไดรับความสะดวกในการสืบคน
ขอมูลที่เกี่ยวของกับการใหบริการดาน ว และ ท 
เพื่อชวยในการตัดสินใจเลือกใชบริการไดทันที 
ทุกเวลา 

4.1  ขาราชการไดรับประโยชนจากขอมูลเกี่ยวกับ
ศักยภาพของหนวยงานในการปฏิบัติงาน  

4.1 ไดประโยชนจากการแลกเปลี่ยนขอมูล / ใช
ขอมูลในฐานขอมูลชวยในการปฏิบัติงาน / 
การศึกษาเปรียบเทียบ / การขอความ
รวมมือ 

 

4.1 มีแหลงขอมูลที่สามารถเขาถึง
ได สะดวก รวดเร็ว โดยใช
เทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 มีแหลงขอมูลสารสนเทศ ที่จะ
ใชประกอบการตัดสินใจ / 
วางแผน / อางอิงในการทํางาน
ไดทันที 

ไมมีการ  
out source 

5. การจัดทํา
ฐานขอมูลเครื่องมือ
วิทยาศาสตร 

5.1 ทําใหทราบสถานภาพของเครื่องมือ
วิทยาศาสตรที่มีในกรมวิทยาศาสตรบริการ เพื่อ
เปนประโยชนในการใหบริการ 

5.1 ขาราชการที่เกี่ยวของไดใชขอมูลเครื่องมือ ใน
การวางแผนในการใชงาน การบํารุงรักษาให
อยูในสภาพพรอมใชไดตลอดเวลา การบริหาร
จัดการใชเครื่องมือรวมกันเพื่อใหเกิด
ประโยชนสูงสุด ชวยลดการจัดหาซ้ําซอนโดย
ไมจําเปน 

5.1 ไดทราบแหลงเครื่องมือทางวิทยาศาสตรอัน
จะเปนประโยชนในการรวมใชงาน / การขอ
ความรวมมือทางวิชาการ / การตัดสินใจ ใน
การจัดหาเครื่องมือมาใช 

5.1 มีขอมูลเกี่ยวกับสถานภาพ
เครื่องมือ/อุปกรณทาง ว และ 
ท ของประเทศ ซึ่งจะเปน
ประโยชนในการตัดสินใจเพื่อ
วางแผนการพัฒนาประเทศ
ดานนี้ของผูบริหารไดอยาง
เหมาะสม 

ไมมีการ  
out source 
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แบบฟอรม 1    ขอบเขต  KM ( KM Focus Areas )  ของ  กรมวิทยาศาสตรบริการ   (ตอ) 
ประโยชนที่จะไดรับจากขอบเขต KM ที่มีตอ ขอบเขต KM ที่ 

( KM Focus Areas ) ประชาชนไทย / ชาวตางชาต ิ/ ชุมชน ขาราชการ   
ของหนวยงานตนเอง 

กระทรวง กรม กอง ของหนวยงานอืน่ รัฐบาล Outsource 
ของหนวยงาน 

6. การวิจัยพัฒนาและ
ถายทอดเทคโนโลยี 

 

6.1 เทคโนโลยีที่ไดสามารถนําไปใชประโยชนใหแก 
สังคม / ชุมชนไดอยางกวางขวางโดยมีตนทุนต่ํา
เมื่อเทียบกับการซื้อเทคโนโลยีจากตางประเทศ 
รวมทั้งเปนการสรางมูลคาเพิ่มและการสราง
นวัตกรรม 

6.2 เกิดธุรกิจชุมชนและหรือสถานประกอบการที่
นําองคความรูที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยีไป
ประยุกตใช 

6.3 มีสวนรวมในการนําองคความรูที่ไดไปพัฒนา
ตอยอด 

6.1 บุคลากรที่เกี่ยวของมีความรูในการดําเนินการ
ศึกษาวิจัยและพัฒนาตามสายงานที่
รับผิดชอบ 

6.2 สรางความเชี่ยวชาญที่เปนเลิศเฉพาะทาง 
 

6.1 เกิดการบูรณาการในงานวิจัยและถายทอด
เทคโนโลยีที่เปนรูปธรรมมากยิ่งขึ้น 

6.2 สามารถสรางเครือขายที่กอใหเกิดความ
รวมมือในการถายทอดฯ องคความรูและ
เทคโนโลยีใหเปนไปอยางกวางขวางและ
ทั่วถึงครอบคลุมทุกภูมิภาค 
 

6.1 สามารถนํา ว&ท เขาไปแกไข
ปญหาความยากจนและสราง
สังคม / ชุมชนใหเปนสังคมแหง
การเรียนรูเปนไปตามนโยบายที่
รัฐบาลไดประกาศไว 

- 

7. การบริการ
สาธารณะดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

7.1 สังคม / ชุมชนสามารถเขาถึงการใหบริการของ
หนวยงานไดอยางสะดวกและรวดเร็วและมีอัตรา
คาบริการต่ํา  

7.1 มีจิตมุงบริการและภูมิใจในคุณคาของตนเอง 
7.2 มีความรูสามารถใหบริการดาน  ว&ท ได 

อยางถูกตอง 

7.1 สามารถเขามาขอใชบริการดาน ว&ท เพื่อ
แกไขปญหาของหนวยงานนั้น ๆ ได 

 

7.1 มีโครงสรางพื้นฐานที่สามารถ
ใหบริการดาน ว&ท ที่นาเชื่อถือ 
ตอสังคม/ชุมชน  

- 
 

 

ผูทบทวน :                                                    (CKO) ผูอนุมัติ :                                                           ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 2     การตัดสินใจเลือกขอบเขต KM ของ กรมวิทยาศาสตรบริการ 

เกณฑการกําหนดขอบเขต  KM 
ขอบเขต 
KM ที่ 1 

ขอบเขต 
KM ที่ 2 

ขอบเขต 
KM ที่ 3 

ขอบเขต 
KM ที่ 4 

ขอบเขต 
KM ที่ 5 

ขอบเขต 
KM ที่ 6 

ขอบเขต 
KM ที่ 7 

1. สอดคลองกับทิศทางและยุทธศาสตร 6 6 6 6 6 6 6 
2. ปรับปรุงแลวเหน็ไดชัดเจน ( เปนรูปธรรม ) 6 6 1 3 3 6 6 
3. มีโอกาสทําไดสําเร็จสูง 6 3 1 3 3 6 3 
4. ตองทํา ผูรับบริการตองการ 6 6 3 3 3 1 3 
5. ผูบริหารใหการสนับสนุน 6 6 6 6 6 6 3 
6. เปนความรูที่ตองจัดการอยางเรงดวน 6 6 3 3 3 6 3 

รวมคะแนน 36 33 20 24 24 31 24 

หมายเหตุ :   เกณฑการใหคะแนน คือ       มาก = 6, ปานกลาง  = 3, นอย  = 1 
 

ผูทบทวน :                                               (CKO) ผูอนุมัติ :                                                                      ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 

 



กรมวิทยาศาสตรบริการ 
Department of  Science  Service 
www.dss.go.th  

คํารับรองการปฏิบัติราชการประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2549  
ดานการจัดการความรูในองคกร 

 

 16 

 

แบบฟอรม 3     เปาหมาย KM ( KM Desired State ) ของ กรมวิทยาศาสตรบริการ 
ขอบเขต KM ( KM Focus Area ) คือ 1.  การบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 

เปาหมาย KM  ( KM Desired State ) หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม 

เปาหมาย KM ที่ 1.1  จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ  สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ  
เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 

เปาหมาย KM ที่ 1.2  จัดการความรูดานมาตรฐานระบบคุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ สอบเทียบตามมาตรฐาน  
ISO/IEC 17025 

จํานวนรายการ SOP  ที่สามารถยื่นขอการประเมินความสามารถหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025 ได จํานวนไมนอยกวา 29 รายการภายในป 2549 

เปาหมาย KM ที่ 1.3  สรางจิตสํานึกในการใหบริการ กรมวิทยาศาสตรบริการมีการใหบริการแบบ One stop service ภายในป 2549 
เปาหมาย KM ที่องคกรตองการทําคือ เปาหมาย KM ที่ 1.1   จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ
ที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 

จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549  
 

ผูทบทวน :                                             (CKO) ผูอนุมัติ :                                                              ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM ( KM Focus Area ) และเปาหมาย KM  ( KM Desired State ) 
ชื่อหนวยงาน :      กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ :   16   ธันวาคม 2548 

เปาหมาย KM (KM Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :   จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับที่ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

1. กระบวนงาน (Work Process) ที่เกี่ยวของ  

1.1 กระบวนงานไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM กระบวนงานการบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
1.2 ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM ขั้นตอนในกระบวนการจัดการความรูดานวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 

1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  เว็บไซต ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและอื่น ๆ  ที่เกี่ยวของ 
2. ปฏิบัติจริง ( IMPLEMENTATION ) 
3. จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน (  SOP ) 
4. ถายทอดความรูโดยฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (on the job / outside training / revision) 
5. ประเมินและสรุปผล 

1.3 กระบวนงานไหนบาง  เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และ สอดคลองกับประเด็นยุทธศาสตรป 2548 ดวย กระบวนงานการบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
1.4 ขั้นตอนไหนบาง เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และสอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรป 2548 ดวย 1. ศึกษาขอมูลจากเอกสาร  เว็บไซต ผูเชี่ยวชาญเฉพาะดานและอื่นๆที่เกี่ยวของ 

2. ปฏิบัติจริง ( IMPLEMENTATION ) 
3. จัดทําเอกสารคูมือปฏิบัติงาน ( SOP ) 
4. ถายทอดความรูโดยฝกอบรมเชิงปฏิบัติการ (on the job / outside training / revision) 
5. ประเมินและสรุปผล 

1.5 คิดเปนจํานวน กระบวนงานและขั้นตอน เทาไร 1 กระบวนงาน / 5 ขั้นตอน  
1.6 อะไรคือตัวชี้วัดของกระบวนงาน  ที่เชื่อมโยงกับเปาหมาย KM  และสอดคลองกับประเด็นยทุธศาสตรป 2548 

ดวย 
จํานวน รายการที่ใหบริการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 

2. กลุมผูเกี่ยวของภายในองคกร  

2.1 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing K. ฟว. คม. วช. ทช. บร. พศ. สท. และ สล.( พด.) 
2.2 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองแบงปนแลกเปลีย่น / Sharing  K. นักวิทยาศาสตร และเจาหนาที่ทุกคนที่เกี่ยวของ 
2.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลีย่น / Sharing  K. 133 คน ประกอบดวย  26 คน (คม.) + 28 คน (วช.) +72 คน (ฟว.) 2 คน (ทช.) 
2.4 หนวยงานไหนขององคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. ฟว. คม. วช. ทช. บร. พศ. สท. และ สล. 
2.5 ใครบางในหนวยงาน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. นักวิทยาศาสตร และเจาหนาที่ที่เกี่ยวของ 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM ( KM Focus Area ) และเปาหมาย KM  ( KM Desired State ) (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่ :      16    ธันวาคม 2548 

เปาหมาย KM ( KM Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :   จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับที่ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

2.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. 200 คน 
3. กลุมผูเกี่ยวของภายนอกองคกร ( ผูใชบริการ / Outsource )  

3.1 องคกรไหน ที่ตองแบงปนแลกเปลีย่น / Sharing K. - องคกรที่มีหนาที่เกี่ยวกับการกําหนด/การควบคุมตรวจสอบ / การกํากับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑและการ 
วิเคราะหทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ เชน สมอ. วพ. มกอช. กรมศุลกากร  ฯลฯ 

- สถาบันทางการศึกษา วิสาหกิจชุมชน หนวยงานในทองถิ่น/จังหวัดทั่วประเทศที่มีนโยบายรบัการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

3.2 ใครบางในองคกร  ที่ตองแบงปนแลกเปลี่ยน / Sharing  K. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
3.3 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองแบงปนแลกเปลีย่น / Sharing  K. อยางนอย  200 คน 

3.4 องคกรไหน  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. 

- องคกรที่มีหนาที่เกี่ยวกับการกําหนด / การควบคุมตรวจสอบ/การกํากับดูแลมาตรฐานผลิตภัณฑและการ
วิเคราะหทดสอบคุณภาพของผลิตภณัฑ เชน สมอ. วพ. มกอช. กรมศุลกากร  ฯลฯ 

- สถาบันทางการศึกษา วิสาหกิจชุมชน หนวยงานในทองถิ่น / จังหวัดทั่วประเทศที่มีนโยบายรับการ
ถายทอดเทคโนโลยี 

3.5 ใครบางในองคกร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. บุคลากรที่เกี่ยวของกับการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
3.6 คิดเปนจํานวนคน เทาไร  ที่ตองเรียนรู / Learning  K. อยางนอย  200 คน 
4 ความรูที่จําเปน ( EK / TK ) ในกระบวนงาน ( Work Process )  

4.1 มีความรู EK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู  เพื่อปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา ( ระบุมาทั้งหมด
เทาที่ทําได ) 

1. เอกสารมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ทั้งภายในและตางประเทศ 
2. คูมือกฎระเบียบ ขอกําหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวของ 
3. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

4.2 มีความรู EK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย ( ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได ) ไมมี   เนื่องจากความรู EK เปนสิ่งที่มีการพัฒนาและกาวหนาเปลีย่นแปลงอยูตลอดเวลา 
4.3 มีความรู TK อะไรบาง ที่ตองเขากระบวนการจัดการความรู เพื่อปรับใหทันสมัยกับกาลเวลา และอยูกับใครบาง  

( ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได ) 
1. ความรูดานเทคนิคเฉพาะทาง  ( วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ การใชเครื่องมือ ) และเทคโนโลยี

สารสนเทศ 
2. ทักษะ ประสบการณและความชํานาญ  ( วิเคราะหทดสอบ  สอบเทียบ  การใชเครื่องมือ )  และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
3. การถายทอดความรู ( เขียนเอกสาร / training ) 
    - นักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่เกี่ยวของ 
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แบบฟอรม 4  Check List  ทวนสอบการกําหนดขอบเขต KM ( KM Focus Area ) และเปาหมาย KM  ( KM Desired State ) (ตอ) 
ชื่อหนวยงาน : กรมวิทยาศาสตรบริการ วันที่    16    ธันวาคม 2548 

เปาหมาย KM ( KM Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรมตามเปาหมาย KM :   จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับที่ รายการ Check List ระบุรายละเอียด 

4.4 มีความรู TK อะไรบาง ที่จัดการครั้งเดียวแลวไมตองปรับอีกเลย  และอยูกับใครบาง ( ระบุมาทั้งหมดเทาที่ทําได ) ไมมี  เนื่องจากความรู TK มีการสั่งสมและเพิ่มพูนใหทันสมัยอยูเสมอ 

-  นักวิทยาศาสตรและเจาหนาที่ที่เกีย่วของ 
4.5 จากขอ 4.1, 4.2 ความรู  EK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมมี ความรู EK ที่มี  

1. เอกสารมาตรฐานวิธีการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ทั้งภายในและตางประเทศ 

2. คูมือกฎระเบียบ ขอกําหนด กฎหมาย ที่เกี่ยวของ 

3. ความรูดานเทคโนโลยีสารสนเทศ 

ความรู EK ที่ไมมี   - ไมมี 

4.6 จากขอ 4.3, 4.4 ความรู  TK อะไรบาง ที่เรามี  และ เรายังไมมี 

ความรู TK ที่มี 
1. ความรูดานเทคนิคเฉพาะทาง ( วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร ) และ

เทคโนโลยีสารสนเทศ 
2. ทักษะ ประสบการณและความชํานาญ ( วิเคราะหทดสอบ  สอบเทียบ การใชเครื่องมือวิทยาศาสตร)  
และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

3. การถายทอดความรู ( เขียนเอกสาร / training ) 
ความรู TK ที่ไมมี   - ไมมี 

ผูทบทวน :                                  (CKO) ผูอนุมัติ :                                                              ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 5        แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 1 - กระบวนการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 1 กระบวนการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

1.1  องคกรมีการวิเคราะหอยางเปนระบบ เพื่อหาจุดแข็งจุดออนในเรื่องการจัดการความรู เพือ่ปรับปรุงในเรื่อง
ความรู เชนองคกรยังขาดความรูที่จําเปนตองมี หรือองคกรไมไดรวบรวมความรูที่มีอยูใหเปนระบบ เพื่อให
งายตอการนําไปใช ไมทราบวาคนไหนเกงเรื่องอะไร ฯลฯ และมีวิธีการที่ชัดเจนในการแกไข ปรับปรุง 

-  องคกรมีการวิเคราะห SWOT ขององคกร แตยังไมไดเชื่อมโยงถึงการจัดการความรู 
-  อยูในระดับ 1 

1.2  องคกรมีการแสวงหาขอมูล/ความรูจากแหลงตาง ๆ โดยเฉพาะอยางยิ่งจากองคกรที่มีการใหบริการ
คลายคลึงกัน ( ถามี )  อยางเปนระบบและมีจริยธรรม 

-  องคกรมีการแสวงหาความรู/ขอมูลจากแหลงตาง ๆ เมื่อจําเปนตองใช แตไมเปนระบบ ตางคน ตางทํา 
-  อยูในระดับ 2 

1.3  ทุกคนในองคกร มีสวนรวมในการแสวงหาความคดิใหม ๆ ระดับเทียบเคียง ( Benchmarks ) และ Best 
Practices จากองคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะคลายคลึงกัน ( บริการหรือดําเนินงานที่คลายคลึงกนั ) และจาก
องคกรอื่น ๆ ที่มีลักษณะแตกตางกันโดยสิ้นเชิง 

-  คนในองคกรมีการแสวงหาความคดิ ใหมๆ ระดับเทียบเคียง(Benchmarks ) อยางไมเปนระบบ  ปฏิบัติบาง  
กลุมงาน  ไมครอบคลุมทุกสาขา และยังไมมีระบบการทําBest Practices จากองคกรอื่นๆที่ชัดเจน 

 -  อยูในระดับ 2 
1.4 องคกรมีการถายทอด Best Practices อยางเปนระบบ  ซึ่งรวมถึงการเขียน Best Practices ออกมาเปน

เอกสาร  และการจัดทําขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ ( Lessons Learned ) 
-   องคกรยังไมมีระบบถายทอด Best Practices แตมีในรูปการเขียน เปนเอกสาร คูมือปฏิบัติงาน ( SOP ) 
-   มีการจัดทําเปนขอสรุปบทเรียนที่ไดรับ ( Lessons Learned )  
-   มีการเผยแพรความรูในรูปสิ่งตีพิมพเปนวารสาร ฯลฯ และสื่ออิเล็กทรอนิกสเปนซีดีรอม  
-   อยูในระดับ 3 

1.5 องคกรเห็นคณุคา “ Tacit Knowledge” หรือ ความรูและทักษะ ที่อยูในตัวบุคลากร ซึ่งเกิดจากประสบการณ
และการเรียนรูของแตละคน และใหมีการถายทอดความรูและทักษะนั้น ๆ ทั่วทั้งองคกร 

-   หนวยงานในองคกรมีการจัดเวทีสนทนาประสา วศ.  / จัดเสวนา  /  การสอนงาน  มีการถายทอดและ
แลกเปลี่ยนความรูและประสบการณ แตยังไมมีการถายทอดองคความรูและทักษะไปทั่วทั้งองคกรอยาง
ตอเนื่อง  

-   อยูในระดับ 3 

ผูทบทวน :                               (CKO) ผูอนุมัติ :                                                                     ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 6       แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 2 - ภาวะผูนํา 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 2  ภาวะผูนํา สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

2.1 ผูบริหารกําหนดใหการจัดการความรูเปนกลยุทธทีส่ําคัญในองคกร -  องคกรมีการจัดตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางาน 
-  มอบนโยบายใหแตละหนวยงาน จัดทําแผนการจัดการความรู อยางตอเนื่อง 
-  อยูในระดับ 3 

2.2  ผูบริหารตระหนักวา ความรูเปนสินทรัพย ( Knowledge Asset )  ที่สามารถนําไปใชใหเกิดประโยชนกบั
องคกรได  และมีการจัดทํากลยุทธทีช่ัดเจน  เพื่อนําสินทรัพยความรูที่มีอยูไปใชประโยชน ( เชน ทํางาน
อยางมีประสิทธิภาพ ประสิทธิผลมากขึ้น  ใหบริการไดรวดเร็วและตรงตามความตองการ  สรางความพึง
พอใจใหผูใชบริการ เปนตน ) 

-  สงเสริมใหบุคลากรไดมีการเรียนรูบูรณาการความรูทั่วทั้งองคกรผานเวทีสนทนาประสา วศ. 
-  มีการสนทนา แลกเปลีย่นความรูในกลุมผูปฏิบัติงาน 
-  มีการจัดเสวนา สอนงาน ฯลฯ 
-  อยูในระดับ 3 

2.3 องคกรเนนเรื่องการเรียนรูของบุคลากร เพื่อสงเสริม Core Competencies เดิมที่มีอยูใหแข็งแกรงขึ้น และ
พัฒนา Core Competencies ใหม ๆ  ( Core Competencies หมายถึง ความเกงหรือความสามารถเฉพาะ
ทางขององคกร ) 

-  สนับสนุน สงเสริมใหบุคลากรไดรับการพัฒนาความรูโดย ศึกษาตอทั้งภายในประเทศและตางประเทศ 
-  เพิ่มความรู ทักษะโดยรวมประชุมวิชาการ ศึกษาดูงานทั้งในประเทศและตางประเทศ 
-  อยูในระดับ 3  
 

2.4 การมีสวนรวมในการสรางองคความรูขององคกร  เปนสวนหนึ่งของเกณฑที่องคกรใชประกอบในการ
พิจารณาในการ ประเมินผล  และใหผลตอบแทนบุคลากร 

-  มีการนําไปใชบางสวนในการพิจารณาเงินตอบแทนพิเศษจาก กพร. ( โบนัส ) 
-  อยูในระดับ 1 
 

ผูทบทวน :                                     (CKO) ผูอนุมัติ :                                                                     ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 7     แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู   หมวด 3 วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมินวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรื่องการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมีเลย / มีนอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 3  วัฒนธรรมในเรื่องการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

3.1 องคกรสงเสริมและใหการสนับสนุนการแลกเปลี่ยนเรียนรูของบุคลากร -  ทุกหนวยงานในองคกรมีการจัดทํา KM Center 
-  มี Web site สําหรับเผยแพรความรูในองคกรและเผยแพรสูภายนอกองคกร คือ  http://siweb.dss.go.th/lo และ 

http://siweb.dss.go.th/webboard 
-  บางหนวยงานมีการเสวนาแลกเปลีย่นความรู ความคิดเห็นระหวางบุคลากรในองคกร กับผูใชบริการ  
ผูเกี่ยวของทั้งจากภาครัฐและภาคเอกชน 

-  อยูในระดับ 3 
3.2 พนักงานในองคกรทํางานโดยเปดเผยขอมูลและมีความไวเนื้อเชื่อใจกันและกัน -  ทุกหนวยงานมีการฝกอบรม ถายทอดเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ใหแกบุคลากรในองคกร 

-  มีการแลกเปลี่ยนขอมูล / สอนงานผาน  on the job training 
-  อยูในระดับ 3 

3.3 องคกรตระหนักวา  วัตถุประสงคหลักของการจัดการความรู  คือ การสราง หรือเพิ่มพูนคุณคาใหแก
ผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของ 

-  ใหบริการขอคิดเห็นทางวิชาการแกผูใชบริการและหนวยงานที่เกี่ยวของทั้ง ภาครัฐ  เอกชน  และประชาชนทั่วไป 
-  มีวารสารขององคกรเผยแพรใหแกประชาชน 
-  มีเว็บไซตสําหรับเผยแพรขอมูลและขาวสาร กระดานบอรด 
-  มีบุคลากรเปนผูแทนองคกรเปนผูทรงคุณวุฒิ  กรรมการวิชาการ / กรรมการวิทยานิพนธ 
-  อยูในระดับ 3 

3.4 องคกรสงเสริมใหบุคลากร เกิดการเรียนรู โดยการใหอิสระในการคิด และการทํางาน รวมทั้งกระตุนให
พนักงานสรางสรรคสิ่งใหม ๆ 

-  สนับสนุนบุคลากรแสดงความคิดเห็น และความคิดสรางสรรคในการเพิ่มประสิทธิภาพของงานที่ปฏิบัติ เกิด
นวัตกรรม ขออนุสิทธิบัตร / สิทธิบัตร 

-  อยูในระดับ 3 
3.5 ทุกคนในองคกรถือวาการเรียนรูเปนหนาที่และความรับผิดชอบของทุกคน -  สนับสนุนใหบุคลากรมีอิสระในการคนควา และเพิ่มพูนความรูทั้งจากหองสมุด, การเรียนรูทางไกล 

-  สนับสนุนใหมีการถายทอดองคความรูดานวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี โดยจัดทําเปนสื่อสิ่งพิมพและสื่อ
อิเล็กทรอนิกส รวมทั้งบทเรียนหลักสูตรe-learning  

-  มีการมอบหมายใหบุคลากรในหนวยงานเขียน/เรียบเรียงบทความ เพื่อจัดทําสารสนเทศเผยแพรทั้งในลักษณะ
สื่อสิ่งพิมพ สื่ออิเล็กทรอนิกส ซึ่งเปนการกระตุนใหบุคลากรมีการเรียนรูจากการแสวงหาและประมวลความรูใน
รูปแบบตาง ๆ ทั้ง EK และ TK มาประกอบการจัดทํา 

 -  อยูในระดับ 3 

ผูทบทวน :                                     (CKO) ผูอนุมัติ :                                                                       ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 8        แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู หมวด 4 - เทคโนโลยีการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมนิวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรือ่งการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมเีลย / มนีอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 4 – เทคโนโลยีการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

4.1. เทคโนโลยีที่ใชชวยใหทุกคนในองคกรสื่อสารและเชื่อมโยงกันไดอยางทั่วถึงทั้งภายในองคกร และกับองคกร
ภายนอก   

-  องคกรมีระบบโครงสรางพื้นฐานดานเทคโนโลยีสารสนเทศที่ดี สามารถสื่อสารและเชื่อมโยงทั้งภายในองคกร 
และกับองคกรภายนอก 

-  อยูในระดับ 3 
4.2. เทคโนโลยีที่ใชกอใหเกิดคลังความรูขององคกร  ( An Institutional Memory )  ที่ทุกคนในองคกรสามารถ

เขาถึงได 
-  องคกรมี Website ที่เกี่ยวของกับความรูตางๆ ที่บุคลากรสามารถเขาถึงไดและอยูในระหวางการจัดทําระบบ
ฐานขอมูลเฉพาะทางที่สนับสนุนการเกิดคลังความรูดาน ว&ท ขององคกรเพิ่มขึ้น 

-  อยูในระดับ 2 
4.3  เทคโนโลยีที่ใชทําใหบุคลากรในองคกรเขาใจและใกลชิดผูมาใชบริการมากขึ้น เชน ความตองการและความ

คาดหวัง พฤติกรรมและความคิด เปนตน 
-  บุคลากรขององคกรสามารถสื่อสารกับผูใชบริการและหนวยงานภายนอกไดหลายชองทาง อาทิ ทางโทรศัพท, 
โทรสาร, E-mail และ  Web board 

-  อยูในระดับ 3 
4.4  องคกรพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศโดยเนนความตองการของผูใช -  องคกรกําลังดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ ใหเต็มรูปแบบ ในป 2547 - 2551 โดยคํานึงถึงความ

ตองการของผูใชงานภายในองคกรและความสามารถในการติดตอสื่อสารกับผูใชหนวยงานภายนอก 
-  อยูในระดับ 2 

4.5  องคกรกระตือรือรนที่จะนําเทคโนโลยีที่ชวยใหพนักงานสื่อสารเชื่อมโยงกันและประสานงานกันไดดีขึ้น มาใช 
ในองคกร 

 -  องคกรมี ระบบอินเทอรเน็ตและระบบอินทราเน็ต เพื่อใหบุคลากรสามารถสื่อสารและเชื่อมโยงกันและ
ประสานงานกันไดดีขึ้นมาใชในองคกร 

-  อยูในระดับ 3 
4.6  ระบบสารสนเทศขององคกรชาญฉลาด ( Smart ) ใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริง ( Real Time ) และขอมูล 

สารสนเทศในระบบมีความเชื่อมโยงกัน 
-   องคกรอยูระหวางดําเนินการพัฒนาระบบเทคโนโลยีสารสนเทศดานตางๆตามแผนแมบทเทคโนโลยีสารสนเทศ

ของกรมวิทยาศาสตรบริการ ป 2547 - 2551  ใหเต็มรูปแบบ ซึ่งจะทําใหระบบมีความเชื่อมโยงกัน  ขณะนี้
หนวยงานสามารถใชงานรวมกันไดในระดับหนึ่ง แตยังไมสามารถใหขอมูลไดทันทีที่เกิดขึ้นจริงแบบ  
Real Time  

-  อยูในระดับ 2 
 

ผูทบทวน :                            (CKO) ผูอนุมัติ :                                                                 ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 9         แบบประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู    หมวด 5 - การวัดผลการจัดการความรู 
โปรดอานขอความดานลางและประเมนิวาองคกรของทานมีการดําเนินการในเรือ่งการจัดการความรูอยูในระดับใด   
 0 – ไมมเีลย / มนีอยมาก         1 – มีนอย           2 - มีระดับปานกลาง          3 - มีในระดับที่ดี           4 – มีในระดับที่ดีมาก 

หมวด 5  การวัดผลการจัดการความรู สิ่งที่มีอยู / ทําอยู 

5.1 องคกรมีวิธีการที่สามารถเชื่อมโยง  การจัดการความรูกับผลการดําเนินการที่สําคัญขององคกร  เชน  ผลลัพธ
ในดานผูใชบริการ ดานการพัฒนาองคกร ฯลฯ 

-  มีการสํารวจสอบถามความพึงพอใจของผูรับบริการ และความตองการในการใหบริการ แตการเชื่อมโยงกับ KM  
ยังมีนอย 

-   อยูในระดับ 2 
5.2 องคกรมีการกําหนดตัวชี้วัดของการจัดการความรูโดยเฉพาะ -  องคกรมีตัวชี้วัดในดานการจัดการความรู วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี  ( Science and Technology 

Knowledge Center : STKC ) และองคการแหงการเรียนรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ ( Learning 
Organization : LO ) 

-  อยูในระดับ 3 
5.3 จากตัวชี้วัดในขอ 5.2   องคกรสรางความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่สามารถตีคาเปนตัวเงนิไดงาย  ( เชน ตนทุนที่

ลดได ฯลฯ ) กับตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก  ( เชน ความพึงพอใจของผูมาใชบริการ การตอบสนอง
ผูใชบริการไดเร็วขึ้น การพัฒนาบุคลากร ฯลฯ ) 

-  องคกรมีตัวชี้วัดจํานวนเรื่องดาน ว&ท ที่นําเขาสูกระบวนการใหบริการของ  STKC ที่เพิ่มขึ้น กับตัวชี้วัดรอยละ
ความสําเร็จของการดําเนินงานตามแผนการปฏิบัติการในการพัฒนาระบบบริหารความรูภายในองคกร
ปงบประมาณ 2548 

-  ไมมีการสรางความสมดุลระหวางตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดงาย กับตัวชี้วัดที่ตีคาเปนตัวเงินไดยาก 
5.4 องคกรมีการจัดสรรทรัพยากรใหกับกิจกรรมตาง ๆ  ที่มีสวนสําคัญที่ทําใหฐานความรูขององคกรเพิ่มพูนขึ้น -  องคกรมีการจัดสรรงบประมาณสําหรับการพัฒนาบุคลากรอยางจํากัด 

-  การจัดทําระบบ IT  มีงบประมาณใหเปนการเฉพาะ  แตการจัดทําฐานขอมูลสารสนเทศยังมีคอนขางจํากัด  
และไมทั่วถึง 

-  ยังไมมีการจัดสรรแรงจูงใจแกบุคลากรที่ทํา TK  และ EK  เปนระบบ  เชน  การเขียนสรุปรวบรวมความรูที่เกิด
การทํางานเปนเอกสาร / คูมือ 

-  อยูในระดับ  2 

ผูทบทวน                                    (CKO) ผูอนุมัติ :                                                             ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรมที่  10       รายงานผลการประเมินองคการตนเองเรื่องการจัดการความรู ( กรณีใชวิธีอื่น ๆ ) 
ชื่อหนวยงาน……………………………………………………………………………………………………………….       
วันที่ประเมิน …………………………………………………………………………………………………................หนาที่…/… 

หัวขอที่ประเมินองคกรตนเองเรื่องการจัดการความรู ผลการประเมิน  (สิ่งที่มีอยู/ทําอยู) 
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แบบฟอรม 11      แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan )  :    กระบวนการจัดการความรู  (KM Process) 

ชื่อหนวยงาน  :   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
เปาหมาย KM (Desired State) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ / อุปกรณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1. การบงชี้ความรู 
-  ความรูดานการวิเคราะห    
ทดสอบ สอบเทียบ ที่ทันสมัย 

-  มาตรฐานวิธีการทดสอบ  
สอบเทียบ 

-  กฎระเบียบที่เกี่ยวของ 
-  ดานเทคโนโลยสีารสนเทศ 

1.1 สํารวจความตองการของ
ผูใชบริการเทียบกับองคความรู / 
ความชํานาญของบุคลากรภายใน
องคกร 

1.2 ตั้งคณะทํางานเพื่อวางแผนและ
คัดเลือกรายการวิเคราะหทดสอบ
สอบเทียบที่สมควรจัดทําเอกสาร
คูมือปฏิบัติงาน ( SOP ) 

1.3 จัดทําฐานขอมูลลูกคาขององคกร 

4  เดือน 
พ.ย. 48–ก.พ. 49 

จํานวนทะเบียนความรู
ที่จัดทําใชใน
กระบวนงานทั้งหมด 
 
 

จํานวนรายการความรู 
 50 เรื่อง 
 

-  เอกสารตํารา  ขอมูล
สารสนเทศดานการวิเคราะห 
ทดสอบทาง ว&ท 

-  เอกสารมาตรฐานที่เกี่ยวของ   
-  ระบบอินเทอรเน็ตที่มี
ประสิทธิภาพในการสืบคน
ขอมูล  

-  กระดาษ ,คอมพิวเตอร  
(พรอมโปรแกรมใชงาน) ,  
พริ้นเตอร , โทรศัพท , โทรสาร 

20,000 
 

 คณะอนุกรรมการฯ 
 และผูอํานวยการ   
 โครงการ  / สํานัก  

 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 
 

2.1  คนควาจากเอกสารมาตรฐาน
วิธีการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 
ประเภทตาง ๆ ที่เกี่ยวของ และ
ทันสมัย 

2.2  ศึกษาความรูที่เกี่ยวของ เชน 
validation / traceability /  
uncertainty 

2.3 ใหบุคลากรที่เกี่ยวของไดรับการ
ฝกอบรม / การศึกษาดูงาน  และ
ไดรับการสอนงาน 

8 เดือน 
ต.ค. 48–พ.ค. 49 
 
 

จํานวนองคความรูที่ได
จากการคนควา / ฝกอบรม 
/ สัมมนา / ดูงาน  

จํานวนองคความรูที่
ไดจากการคนควา /
ฝกอบรม / สัมมนา /     
ดูงาน  60 เรื่อง  

-  เอกสารตางๆ เชน หนังสือ ,
มาตรฐาน , คอมพิวเตอร,  
พริ้นเตอร, เอกสารบรรยาย 

 

300,000 
 

 

ผูอํานวยการ  
โครงการ / สํานัก 

  และคณะทํางานฯ 
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แบบฟอรม 11        แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan )  :    กระบวนการจัดการความรู (KM Process)   (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน  :   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
เปาหมาย KM (Desired State) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ / อุปกรณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 3.1 บุคลากรนําความรูที่ไดรับจาก
ลําดับที่ 2 มาทบทวนและจัดทํา
ใหเปนระบบ 

 - ฐานขอมูลระบบคุณภาพของ
หองปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล 

- จัดทําฐานขอมูลดานการวิเคราะห
ทดสอบ สอบเทียบ  

- จัดใหมีศูนยรวบรวมขอมูลความรู
ที่เกี่ยวของไวที่หองสมุด 

6 เดือน 
ก.พ. – ก.ค. 49 
 
 

จํานวนฐานขอมูลองค
ความรูดานการวิเคราะห
ทดสอบ  สอบเทียบที่
ไดรับการจัดทําเปน SOP 
 
 

จํานวนความรูที่เปน 
SOP  50 เรื่อง 
  
  

คอมพิวเตอรพรอมโปรแกรม 
ใชงาน, พริ้นเตอร, กระดาษ A 4, 
เครื่องถายเอกสาร  
 
 

   
 
 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
และคณะทํางานฯ 
 
 
 

 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู 

4.1  จัดทํารายชื่อรายการวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบ ที่สมควรจัดทํา
เปนคูมือ 

4.2 จัดทําคูมือวิธีวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบใหเปนรูปแบบเดียวกัน 

4.3  ตั้งคณะทํางานวินิจฉัยและ
กลั่นกรองคูมือวิธีวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบ 

4.4 ทวนสอบและอนุมัติใชคูมือวิธี
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ 

5 เดือน 
ก.พ. – มิ.ย. 49 
 

จํานวนคูมือวิเคราะห 
ทดสอบ สอบเทียบ 
  
 

50  วิธี 
 
 

คอมพิวเตอร,  พริ้นเตอร, 
กระดาษ A 4, เครื่องถาย
เอกสาร  
 
 

20,000 
 

 

  ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก  
และคณะทํางานฯ 
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แบบฟอรม 11        แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan )  :    กระบวนการจัดการความรู (KM Process)   (ตอ) 

ชื่อหนวยงาน  :   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
เปาหมาย KM (Desired State) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน (SOP) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ / อุปกรณ 
งบประมาณ 

(บาท) 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

5 การเขาถึงความรู 5.1 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 
เชน เว็บไซต และปรับปรุงให
เขาถึงไดงายและเปนปจจุบัน 

5.2 ใชบอรดประชาสัมพันธ 
5.3 จัดทําสื่อสิ่งตีพิมพ /สื่อ

อิเล็กทรอนิกส 
5.4 จัดใหมีศูนยรวบรวมเอกสาร

ความรูที่ไดจัดทําขึ้นไวที่หองสมุด 

3 เดือน 
ก.ค. – ก.ย. 49 
 

วิธีเขาถึงความรู 
 
 

จํานวนวิธีที่เขาถึง
ความรู อยางนอย 3 วิธี 
 
 

ระบบ internet / intranet 
คอมพิวเตอร, พริ้นเตอร 
กระดาษ A 4, เครื่องถาย
เอกสาร, บอรด 

20,000 
 

 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
และคณะทํางานฯ 
 

 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 

6.1 จัดทําคูมือวิธีวิเคราะหทดสอบ 
สอบเทียบทั้งในรูปสื่อสิ่งตีพิมพ /
สื่ออิเล็กทรอนิกส/ฐานขอมูล 

6.2 จัดเสวนา / สนทนาแลกเปลี่ยน
ความรู ความคิดเห็นของผูที่
เกี่ยวของ 

6.3 การจัดฝกอบรม 
6.4 การสอนงาน 

3 เดือน 
ก.ค. – ก.ย. 49 
 
 

จํานวนครั้งที่มีการแลก 
เปลี่ยนความรู 
 
 

อยางนอย 50 ครั้ง 
 

คอมพิวเตอร, พริ้นเตอร, 
กระดาษ A 4, เครื่องถายเอกสาร, 
สถานที่จัดสัมมนา / เสวนา / 
job training 

50,000 
 
 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
และคณะทํางานฯ 

 

7 การเรียนรู 7.1 มีการนําไปใชในการใหบริการ 
7.2 ติดตามประเมินผลการเอาไปใช

ประโยชน 

3 เดือน 
ก.ค. – ก.ย. 49 

 

จํานวนบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงานตาม 
SOP ได 

จํานวนบุคลากรที่
สามารถปฏิบัติงาน 
ตาม SOP ไดอยางนอย 
106 คน ตอ 50 SOP 
(รอยละ 80) 

เครื่องมือและอุปกรณที่จําเปน 
แบบบันทึกผล และประเมินผล
คอมพิวเตอร, พริ้นเตอร 
กระดาษ A 4, เครื่องถายเอกสาร 

10,000  
 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
และคณะทํางานฯ 

 

ผูทบทวน                                 (CKO) ผูอนุมัติ :                                                      ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 12       แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan ) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process ) 

ชื่อหนวยงาน :     กรมวิทยาศาสตรบริการ 
เปาหมาย KM ( KM Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ / อุปกรณ 
งบประมาณ 

บาท 
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

1 การเตรียมการและ
ปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 

1.1  ผูบริหารสงเสริมใหบุคลากรเห็น
ความสําคัญของการจัดการความรู 
โดยการ ประกาศเปนนโยบาย 
ผูบริหารมีสวนรวมในกิจกรรม 
KM เชน เปนที่ปรึกษา 

1.2 กําหนดทีมงาน/หนวยงานที่
รับผิดชอบการดําเนินการที่
เกี่ยวของกับ KM 

1.3 จัดทําเอกสาร จุลสาร แผนพับ 
เผยแพรการดําเนินงานดาน KM 
รวมทั้งจัดเสวนา สัมมนา เพื่อ
สรางความรูความเขาใจ 

1.4 กําหนดปจจัยแหงความสําเร็จ 
1.5 มีระบบติดตามและประเมินผล

การดําเนินงานดาน KM 

9  เดือน 
ม.ค. – ก.ย. 49 

 

บุคลากรที่รับทราบ 
เปาหมาย KM ของ
องคกร 
 
 

นักวิทยาศาสตรและ
เจาหนาที่ที่เกี่ยวของ
อยางนอย 100 คน 
 
 

กระดาษ A 4, คอมพิวเตอร,    
พริ้นเตอร 
 
 

30,000 
 
 

 CKO 
 ผู อํ า น ว ย ก า ร   
โครงการ / สํานัก  
คณะทํางานฯ และ 

 ฝายประชาสัมพันธ 

 

2 การสื่อสาร 2.1 ประชาสัมพันธ เพื่อสรางความรู
ความเขาใจในสิ่งที่องคกรจะทํา 
โดยใชสื่อตางๆ เชนweb board /
เสียงตามสาย  / e-mail  / โทรศัพท / 
โทรสาร / บอรดประชาสัมพันธ 

2.2 จัดเสวนา / สัมมนา /ประชุมชี้แจง 

8  เดือน 
 ก.พ. – ก.ย. 49 

 
 

บุคลากรที่ปฏิบัติตาม
เปาหมาย KM ของ
องคกร 
 
 

ไมต่ํากวา 100 คน 
 
 

กระดาษ A 4, คอมพิวเตอร,   
พริ้นเตอร 
 
 
 

10,000 
 
 

  ผู อํ า น ว ย ก า ร
โครงการ / สํ านั ก 
คณะทํางานฯ และ 
 ฝายประชาสัมพันธ 
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แบบฟอรม 12  แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan ) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process ) ( ตอ ) 

ชื่อหนวยงาน :   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
เปาหมาย KM ( KM Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ / อุปกรณ งบประมาณ 
บาท 

ผูรับผิดชอบ สถานะ 

3 กระบวนการและเครื่องมือ 3.1 ตั้งคณะทํางานเพื่อเผยแพร  และ
กําหนดกิจกรรม ใหเกิดการจูงใจ
ใหมีผูสนใจ  และใหความรวมมือ
ในการจัดทํา KM 

3.2 ใชเทคโนโลยีสารสนเทศชวยให
การเขาถึง/คนหาและแลกเปลี่ยน
ความรูสะดวกรวดเร็วและ
กวางขวาง 

9  เดือน 
ม.ค. – ก.ย. 49 
 
 

     จํานวนระบบ 
 
 

1 ระบบฐานขอมูล 
 
 

กระดาษ A 4, คอมพิวเตอร 
(พรอมโปรแกรม),   พริ้นเตอร 
 
 

500,000 
 
 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
คณะทํางานฯและ 
ฝายประชาสัมพันธ 

 

4 การเรียนรู 4.1 สรางความรูความเขาใจและความ
ตระหนักถึงความสําคัญและหลักการ
ของการจัดการความรูแกบุคลากร 
โดย : 
- การฝกอบรมดานการบริหาร
จัดการความรู 

- การสนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
- การเฝาสังเกต (observe)  
- ศึกษาวิธีการปฏบิัติงานของผูอื่น /
การทดลองปฏิบัติจริง / การประเมินผล
การปฏิบัติ 

8  เดือน 
ก.พ.- ก.ย. 49 
 

จํานวนบุคลากรที่มี
ความเขาใจถึง
ความสําคัญในการ
จัดการความรู  
 

ไมนอยกวา 100 คน 
 
 

-คอมพิวเตอร, พริ้นเตอร 
กระดาษA4, เครื่องถาย
เอกสาร  
 
 
 

20,000 
 
 

ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 
คณะทํางานฯและ 
ฝายประชาสัมพันธ 
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แบบฟอรม 12  แผนการจัดการความรู ( KM Action Plan ) : กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ( Change Management Process ) ( ตอ ) 

ชื่อหนวยงาน :   กรมวิทยาศาสตรบริการ 
เปาหมาย KM ( KM Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :  จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 
ลําดับ 
ที่ 

กิจกรรม วิธีการสูความสําเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เปาหมาย เครื่องมือ / อุปกรณ งบประมาณ 
บาท 

ผูรับผิดชอบ สถานะ 

5 การวัดผล 5.1 วัดผลลัพธของการเรียนรู โดยจัด
ใหมีการประเมินการเรียนรูของผู
ที่เกี่ยวของ โดยวิธกีารตาง ๆ 
เชน 

- การใชแบบประเมินผล (จากผูเขา
รับการฝกอบรม) 

8 เดือน 
ก.พ.- ก.ย. 49 

รอยละของบุคลากรที่
ผานการประเมิน 

ไมนอยกวารอยละ 90 คอมพิวเตอร, พริ้นเตอร 
กระดาษ A 4, เครื่องถาย
เอกสาร  

5,000  
 

ผู อํ า น ว ย ก า ร
โครงการ / สํานัก 
และคณะทํางานฯ 

 

6 การยกยองชมเชยและการให
รางวัล 

6.1 ใหรางวัลแกผูเกี่ยวของ 
6.2 ใหหนังสือยกยองชมเชย 

2 เดือน 
ส.ค. – ก.ย. 49 

จํานวนบุคลากรที่ไดรับ
รางวัล / ยกยอง 

ไมนอยกวา 30 คน เงินรางวัล  / ของขวัญ 
 

50,000 
 

CKO 
ผูอํานวยการ
โครงการ / สํานัก 

 

ผูทบทวน :                      (CKO) ผูอนุมัติ :                                                          ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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แบบฟอรม 13        สรุปงบประมาณการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 

ชื่อหนวยงาน :   กรมวิทยาศาสตรบริการ  
เปาหมาย KM ( Desired State ) : จัดการความรูดานเทคนิคการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบที่ทันสมัย และที่เกี่ยวของกับกฎระเบียบ เพื่อตอบสนองความตองการของผูใชบริการ 
หนวยที่วัดผลไดเปนรูปธรรม :    จํานวนคูมือการปฏิบัติงาน  ( SOP ) อยางนอย  50 วิธี ที่สามารถนํามาใหบริการ  ภายในป 2549 

ลําดับที่ กิจกรรมตามแผนการจัดการความรู งบประมาณ ป พ.ศ. 2549 ป พ.ศ. 2550 

  ( บาท ) ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. 
1 กระบวนการจัดการความรู ( KM Process ) 420,000             

1.1 การบงชี้ความรู 20,000             
1.2 การสรางและแสวงหาความรู 300,000             
1.3 การจัดความรูใหเปนระบบ              
1.4 การประมวลและกลั่นกรองความรู 20,000             
1.5 การเขาถึงความรู 20,000             
1.6 การแบงปนแลกเปลี่ยนความรู 50,000             
1.7 การเรียนรู 10,000             
2 กระบวนการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง ( Change 

Management Process) 
615,000 

            

2.1 การเตรียมการและปรับเปลี่ยนพฤติกรรม 30,000             
2.2 การสื่อสาร 10,000             
2.3 กระบวนการและเครื่องมือ 500,000             
2.4 การเรียนรู 20,000             
2.5 การวัดผล 5,000             
2.6 การยกยองชมเชยและการใหรางวัล 50,000             

ผูทบทวน :                                 (CKO) ผูอนุมัติ :                                                        ( ผูบริหารระดับสูงสุด ) 
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