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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 
แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   1/2 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่1.1 :
จํานวนสถาน
ประกอบการทีนํ่า
ผลงานวจิัยและพัฒนา
ไปใช 

(วท.) 20 แหง 
(วศ.) 15 แหง 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่1.2 :
จํานวนของ
ผลงานวจิัยและพัฒนา
ที่สถานประกอบการ
นําไปใช 

(วท.) 23 แหง 
(วศ.) 21 แหง 

1. การบริการ

ทางเทคนิค

และการวิจัย

พัฒนาและ

ถายทอด

เทคโนโลย ี

 

 

 

เพ่ือใหภาคการ

ผลิตและเศรษฐกิจ

ชุมชนมีการใช

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมขีดความ 

สามารถในการ

ผลิตและยกระดับ

คุณภาพชวีิต (วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.1: 
จํานวนรายการทดสอบ/
สอบเทียบที่ไดรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025:2005 
เพ่ือการบริการ 

30 รายการ 

1.1 การจดัการความรูดานเทคนิคการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบทีท่ันสมัย 
และที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ 

1.2 การจดัการความรูดานมาตรฐานระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ 
สอบเทียบตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 

1.3 การสรางจติสํานึกในการใหบริการ 
 
 

ไดดําเนินการแลวในปฯ 2549 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.2: 
จํานวนกําลังคนทาง
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีที่ไดรับการ
เสริมสรางขีด
ความสามารถดวยการ
ฝกอบรม 

1,200 คน 2. การพัฒนา

กําลังคนและ

การบริการ

สารสนเทศ

ทาง

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลย ี

เพ่ือใหกําลังคน

ทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยมีี

ศักยภาพเพิ่มข้ึน 

และประชาชน

ไดรับองคความรู

ทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี

เพ่ิมมากขึ้น 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.3: 
จํานวนผูใชบริการ
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจาก
ภาคเอกชน 

47,000 ราย 

2.1 การจดัการความรูในกระบวนงานดาน
การบริหารจดัการสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ได
มาตรฐานยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.2 การจัดการความรูในกระบวนงานที่นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกตใชโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.3 การจดัการฐานขอมูลการจัดการความรู
ในสํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

3. การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานดาน

การประกัน

คุณภาพ

หองปฏิบัติการ 

เพ่ือให

หองปฏิบัติการใน

ประเทศมี

ความสามารถ

ตามมาตรฐาน 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.4 :
จํานวนหองปฏบัิติการ
ที่ไดรับการประเมิน
เพ่ือการรับรอง
ระบบงาน
หองปฏิบัติการ 

22 หอง 3.1 การจดัการความรูดานการประเมิน
หองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 

3.2 การจดัการความรูดานเอกสารที่
เก่ียวของกับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการ 

3.3 การจดัการความรูดานเทคนิคการ
สื่อสารระหวางผูประเมินกับ
หองปฏิบัติการ 

 

หมายเหตุ   วท. = กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี     
                วศ. = กรมวิทยาศาสตรบริการ 
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แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ : กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   2/2 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 

แผนการจัดการ ประเด็นยทุธศาสตร         : การพัฒนากําลังคนและการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ความรูแผนที่ 1 องคความรูทีจ่ําเปน         : การจัดการความรูในกระบวนงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ 

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี ที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนองคความรูที่สาํคัญและจําเปนสําหรับการดําเนินงาน ตามหลักปรชัญา 
                                   เศรษฐกิจพอเพียง และสอดคลองกับมาตรฐานสากล  เพ่ือใหบุคลากร  
                                   สามารถดําเนินการไดอยางมีประสิทธิภาพ ในการจัดหาทรัพยากร 
                                   สารสนเทศที่มีคุณภาพ เหมาะสม  เพียงพอ และตรงตามความตองการ 
                                   ผูใชบริการ รวมทัง้จัดระบบหมวดหมูตามมาตรฐานสากล  ใหสามารถ 
                                   เขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเรว็ สมเหตสุมผล และ 
                                   ประหยดั 

 ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM :  

 จํานวนผูใชบรกิารสารเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลยีจากภาคเอกชน 47,000 ราย 

แผนการจัดการ ประเด็นยทุธศาสตร         : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัตกิาร 

ความรูแผนที่ 2 องคความรูทีจ่ําเปน         : การจัดการความรูดานการประเมนิหองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 

 เหตุผลที่เลือกองคความรู : ตองมีการพัฒนาความรูความสามารถของผูประเมินอยางตอเนื่อง เพ่ือให

สามารถดําเนินการประเมินไดอยางมีประสทิธิภาพ   

 ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM : 

 จํานวนหองปฏบัิติการที่ไดรับการประเมินเพ่ือการรับรองระบบงานหองปฏบัิติการ 22  หอง 

 

  ผูทบทวน   : 

   ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   : 

                ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  1 / 5 

ประเด็นยุทธศาสตร        :  การพัฒนากําลังคนและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การจัดการความรูในกระบวนงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ         

                                        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ

พอเพียง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : จํานวนผูใชบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                             จากภาคเอกชน 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : 47,000  ราย 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือตรวจสอบความรูดาน
การบริหารจดัการ
สารสนเทศวทิยาศาสตร
และเทคโนโลยทีี่ได
มาตรฐาน ยดึหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

3 เดือน 

ต.ค.-ธ.ค. 49 

กระบวนงานดาน
การบริหารจดัการ

ฯ 

3 กระบวน
งาน 

บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 
สท. 

 KMP 1 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
CMP 6 

2 สราง/แสวงหา/พัฒนา
องคความรูในการ
บริหารจัดการฯ  เชน 
ปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง จริยธรรม การ
บริหารจัดการระบบ
คุณภาพ  โดย 
2.1 คนควาจากเอกสาร 

 2.2 ศึกษา/ อบรม/
ประชุม/เสวนา/สัมมนา 
/ดูงาน ฯลฯ 

 2.3 เชิญผูเชี่ยวชาญมา
บรรยายใหความรู 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 50 

จํานวนความรูทีไ่ด
จากการคนควา/
อบรม/ศึกษา/ดู
งาน/ฟงบรรยาย/

20 เรื่อง บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 
สท. 

 KMP 2 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
CMP 6 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ โดยจัดทาํ/พัฒนา
ฐานขอมูลองคความรู 
ไดแก ฐานขอมลูเอกสาร
ประชุมสัมมนา 
ฐานขอมูลพัฒนา
บุคลากร และฐานขอมูล
เอกสารในระบบ
บริหารงานคุณภาพ 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 50 

จํานวนฐานขอมูล
ความรู 

3 ฐาน บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 
สท. 

 KMP 3 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 5 

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรูและ
ปรับปรุงขอมูลใหเปน
ปจจุบัน (จากขอ 3) 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 50 

จํานวนระเบียน
ความรูใน
ฐานขอมูลที่
เพ่ิมข้ึน 

100
ระเบียน 

บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

ผูที่ไดรับ
มอบหมาย 

 KMP 4 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 5 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                :  กรมวทิยาศาสตรบริการ หนาที่ :  2 / 5 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  การพฒันากําลังคนและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและ 

                                        เทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)    :  การจัดการความรูในกระบวนงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ  

                                          วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

                                        พอเพยีง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนผูใชบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                            จากภาคเอกชน 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : 47,000  ราย 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

5 การเขาถึงความรู 
5.1 ใชระบบเทคโนโลยี
และการสื่อสาร เชน 
เว็บไซต e-mail 
5.2 ทําบอรดขาว
ประชาสัมพันธ 
5.3 ใชการเวียนเอกสาร 
5.4 จัดทําปกิณกะ/แผน
พับเผยแพร 
5.5 จัดใหมีศูนยรวบรวม
เอกสารความรูดานการ
บริหารจัดการ ความรู KM 
ไว ณ สํานักฯ 

8 เดือน 

ก.พ.-ก.ย. 50 
จํานวนวิธีที่เขาถึง

ความรู 
5 วิธี บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 

และ 
คณะทํางานฯ 

 KMP 5 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
6.1 สื่อสารในรูปสื่อ 
สิ่งพิมพ / สื่อ 
อิเล็กทรอนิกส/ฐานขอมูล
6.2 จัดเสวนา/สนทนา
แลกเปลี่ยนความรู (CoP)
6.3 จัดอบรม 
6.4 การสอนงาน 

8 เดือน 

ก.พ.-ก.ย.50 
จํานวนครั้งที่มีการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

30 ครั้ง บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 KMP 6 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
CMP 6 

การเรียนรู 
7.1 บุคลากรสามารถ
ใหบริการไดตามมาตรฐาน
ในระบบบริหารงาน
คุณภาพ 

รอยละของ
บุคลากรที่เขาใจ
และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดผาน
เกณฑที่กําหนดไว
ในวัตถุประสงค
คุณภาพ 

รอยละ 80 บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 7 

7.2 บุคลากรในหนวยงาน
มีความรูความเขาใจและมี
สวนรวมในกิจกรรมที่
เกี่ยวของ  
- จัดกิจกรรม  KM day  
 

8 เดือน 

ก.พ.-ก.ย.50 

บุคลากร
กลุมเปาหมายเขา
มาเปนทีมงานและ
รวมกิจกรรม 

 

รอยละ 80 บุคลากร สท. CKO 
ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 

KMP 7 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
CMP 6 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                :  กรมวทิยาศาสตรบริการ หนาที่ :  3 / 5 

ประเด็นยุทธศาสตร          :  การพฒันากําลังคนและการบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและ 

                                        เทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)    :  การจัดการความรูในกระบวนงานดานการบริหารจัดการสารสนเทศ  

                                          วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีที่ไดมาตรฐาน ยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ 

                                        พอเพยีง 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนผูใชบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                            จากภาคเอกชน 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : 47,000  ราย 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

  -  จัดเสวนา เรื่อง  
    “ปรัชญาเศรษฐกิจ 
    พอเพียงกับ 
    กิจกรรม 5 ส” 

       

 7.3 การยกยองชมเชย 
- จัดประกวดกิจกรรมของ
   ชุมชนนักปฏบัิติ (CoP)
   ของ วศ. ในงาน 
   KM Day 

ก.ย. 50 จํานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรมฯ

 

1 ครั้ง บุคลากร วศ. CKO 
ผอ.สํานักฯ  

  

 

ผูทบทวน   :  

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  4 / 5 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

องคความรูที่จําเปน (K)    : จัดการความรูดานการประเมินหองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง :  22  หอง 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ตรวจสอบความรูใน
องคกรที่มี กับความรูที่
ตองใชในการประเมิน 
(gap) 
 

3 เดือน 

ตค 49-ธค 49 

จํานวนองค
ความรูทีใ่ชใน
การประเมิน 

20 เรื่อง ผูประเมิน วศ.
 

ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 KMP 1 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 

2 การสรางและแสวงหา
ความรู 
2.1 คนควาจากเอกสาร
ทั้งในและตางประเทศ 

2.2 อบรม/ศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/ฟงบรรยาย /
สอนงานจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและ
ตางประเทศ 

8 เดือน 

ม.ค.-ส.ค 50 

จํานวนองค
ความรูที่ไดรับ
จากการ

คนควา/อบรม/
ศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/ 
สอนงาน 

30 เรื่อง บุคลากร บร. ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 KMP 2 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 5 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ โดย 
3.1 จัดทําฐานขอมูล
ความรูที่เก่ียวของ 

จํานวน
ฐานขอมูล 

1 ฐาน  KMP 3 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 

 3.2 จัดทํา/ รวบรวม
ขอมูลความรูในรูป
เอกสาร ใหเปนระบบไว 
ที่สาํนักฯ 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย.50 

จํานวนประเภท
องคความรู 

3  
ประเภท

ผูประเมิน และ
บุคลากร บร.

ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

  

4 การประมวลและ
กลั่นกรองความรูโดย 
-จัดทําองคความรูที่
จําเปนสําหรับผูประเมิน 
-คณะอนุกรรมการ
พิจารณารับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการในแตละ
สาขา พิจารณาให
ขอคิดเห็นในสวนที่
เก่ียวของ  
-ทวนสอบและอนุมัติใช 
 
 
 
 
 
 
 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย.50 

จํานวนองค
ความรูที่จาํเปน
สําหรับผู
ประเมิน 

5 เรื่อง ผูประเมิน และ
บุคลากร บร.

ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 
คณะอนุ
กรรมการฯ 

 KMP 4 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  5 / 5 

ประเด็นยุทธศาสตร          : การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ 

องคความรูที่จําเปน (K)    : จัดการความรูดานการประเมินหองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนหองปฏิบัติการที่ไดรับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง :  22  หอง 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

5 การเขาถึงความรู 
5.1 ใชระบบเทคโนโลยี 
เชน เว็บไซตและ
ปรับปรุงใหเปนปจจุบัน 
5.2 บอรดประชาสัมพันธ
5.3 จัดทําสื่อสิง่พิมพ/
สื่ออิเล็กทรอนกิส 
5.4 จัดใหมีศูนย KM ไว 
ณ สํานักฯ 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย.50 

จํานวนวิธีที่
เขาถึงความรู

4 วิธี ผูประเมิน ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 KMP 5 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
CMP 6 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยน
ความรู 
6.1 เผยแพรผานสื่อสิ่ง 
พิมพ/สื่ออิเล็กทรอนิกส 
6.2 จัดเสวนา/สนทนา
แลกเปลี่ยนความรู 
6.3 จัดอบรม 
6.4 การสอนงาน 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย.50 

จํานวนครั้งทีมี่
การ

แลกเปลี่ยน
เรียนรู 

30 ครั้ง ผูประเมิน ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 KMP 6 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 
CMP 5 
CMP 6 

7 การเรียนรู 
7.1 ผูประเมินสามารถ
นําไปใชในการปฏิบัติงาน
7.2 ติดตามประเมินผล
การนําความรูไปใช
ประโยชน 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย.50 

รอยละของผู
ประเมินเขาใจ
และสามารถนํา
ความรูไปใช
ประโยชนได

รอยละ 80 ผูประเมิน ผอ.สํานักฯ 
และ 

คณะทํางานฯ 

 KMP 7 
CMP 1 
CMP 3 
CMP 5 
CMP 6 

 7.3 การยกยองชมเชย 
- จัดประกวดกิจกรรมของ
   ชุมชนนักปฏบัิติ (CoP)
   ของ วศ. ในงาน 
   KM Day 

ก.ย. 50 จํานวนครั้ง
ของการจัด
กิจกรรมฯ 

 

1 ครั้ง บุคลากร วศ.  CKO 
ผอ.สํานักฯ  

  

 

ผูทบทวน   :  

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO)
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ภาคผนวก 

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการแผนที่  1 

 
   

CMP 

KMP 

1. การ

เตรียมการและ

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

2. การ

ส่ือสาร 

3. 

กระบวนการ

และเครือ่งมอื

4. การเรียนรู 5. การวดัผล 

6. การยก

ยองชมเชย

และการให

รางวัล 

1. การบงช้ี

ความรู 
      

2. การสราง

และแสวงหา

ความรู 

      

3. การจัด

ความรูใหเปน

ระบบ 

      

4. การประมวล

และกล่ันกรอง

ความรู 

      

5. การเขาถงึ

ความรู 
      

6. การแบงปน

แลกเปล่ียน

ความรู 

      

7. การเรียนรู       

 
สัญลักษณ 

     มีผลกระทบเชื่อมโยงระดับมาก 

 มีผลกระทบเชื่อมโยงระดับปานกลาง 
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 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการแผนที่  2 

 
   

CMP 

KMP 

1. การ

เตรียมการและ

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

2. การ

ส่ือสาร 

3. 

กระบวนการ

และเครือ่งมอื

4. การเรียนรู 5. การวดัผล 

6. การยก

ยองชมเชย

และการให

รางวัล 

1. การบงช้ี

ความรู 
      

2. การสราง

และแสวงหา

ความรู 

      

3. การจัด

ความรูใหเปน

ระบบ 

      

4. การประมวล

และกล่ันกรอง

ความรู 

      

5. การเขาถงึ

ความรู 
      

6. การแบงปน

แลกเปล่ียน

ความรู 

      

7. การเรียนรู       

 

สัญลักษณ 

     มีผลกระทบเชื่อมโยงระดับมาก 

 มีผลกระทบเชื่อมโยงระดับปานกลาง 

 

 

 

 



 

แผนการดําเนินงานการจัดทําแผนและดําเนนิการตามแผนการจัดการความรูของ  กรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2550 

ผูรับ ต.ค. พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค. ส.ค. ก.ย. ต.ค. 
กิจกรรม 

 ผิดชอบ 49 49 49 50 50 50 50 50 50 50 50 50 50 

1. CKO และทีม KM ของ วศ. เขารับฟงคําชี้แจงแนวทางการจัดทํา CKOและ    
 

                      

    การจัดการความรู ป 2550 จาก สํานัก ก.พ.ร KM ทีม   
21-29
พย.                       

2. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการ และคณะทํางานการจัดการ อวศ.     
 

                    

    ความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2550       22-ธ.ค.                     

3. ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร/ คณะ     
 

                   

   องคความรู ในการจัดทําแผนฯ ป 2550 กรรมการ     28 ธค.                     

4. ดําเนินการตามขั้นตอนการจัดการความรู คณะ       
 
19-ม.ค.                   

    ในประเด็นยุทธศาสตรที่คัดเลือก ทํางาน                           

5. จัดทําแผนการจัดการความรูของ วศ. ป 2550                             

 5.1 ประชุมคณะอนุกรรมการจัดทําแผนฯ คณะอนุฯ       
 
23ม.ค.                   

 5.2 ประชุมคณะกรรมการเพื่อพิจารณาใหความเห็นชอบ คณะกรรมการ       
 
29-ม.ค.     

 
             

6. จัดสงแผนการจัดการความรูใหสํานักก.พ.ร ประจําปงบประมาณ 2550 คณะกรรมการ             
 

30-เม.ย.             

7. ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู 
คณะอนุ/
ทํางาน     

 
        

8. ประชาสัมพันธ และฝกอบรมใหความรูบุคลากร วศ. 
 
 

  
                        

8.1 ฝกอบรม สัมมนาเกี่ยวกับปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง  คณะกรรมการ 
 

            

8.2 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ฯลฯ                             

9.การติดตาม และประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ  อวศ.             
 

    
 

    
 

9.1 สํานัก/โครงการสรุปผลการดําเนินงาน  ระบุปญหา คณะทํางาน               10เม.ย.     10 ก.ค.       

      อุปสรรค รอบ 6 เดือน , 9 เดือน, 12                             

9.2  คณะอนุกรรมการสรุปผลการดําเนินงาน  คณะอนุกรรมการ                           

      นําเสนอคณะกรรมการใหความเห็นชอบ                      
 
     

10. จัด KM Day  คณะกรรมการ                       1-10ก.ย.   
                       แผน                              ผล                
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CKO Profile 

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ชื่อ  :  นางรุงอรุณ   นามสกุล :  วัฒนวงศ 

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) RUNG-ARUN     VATTANAWONG 

วัน-เดือน-ป เกิด 31  มีนาคม 2491 

ตําแหนงงาน 
(ปจจุบัน) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ฝาย/แผนก/หนวย - 

การศึกษาดงูาน  

โปรดดูเอกสาร หนา 13-14 

 

เกียรติคณุที่ไดรับ - 

 

ที่อยู 111/37 ซอยทาอิฐ ถนนรัตนาธิเบศร  ต. บางรักนอย อ. เมือง  

จ. นนทบุรี 11000 

 

การติดตอสือ่สาร โทรศัพท            :  0 2201 7045 

โทรศัพทมอืถือ    :  08 9969 4652 

E-mail address    :   rung@dss.go.th 

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ที่จบ

การศึกษา 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2514 
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 การฝกอบรม (หลักสตูรสําคัญๆ) 
หลักสูตรทีอ่บรม 

ช่ือหลักสูตร/การ
อบรม 

หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุน 
การอบรม

1. การบริหารงาน 
    สําหรับนักบริหาร 
    ระดับกลาง รุนที่ 3 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

21 ก.ย.- 
2 ต.ค.  
2541 

ราชการ 

2. การบริหาร 
    เทคโนโลยี รุนที่ 1 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

22-24 มิ.ย.   
2542 

ราชการ 

3. การวางแผนครบ 
    วงจร  รุนที่ 11 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒน 
บริหารศาสตร 

8-29 ก.พ.     
2543 

ราชการ 

4. APEC Workshop 
    on Business  
    Incubation and  
     Information Flow 
    Improvement   
    for Business   
    Incubators 

1. China Xi’an APEC  
Business Incubation 
and Management 
Training Center 

2. Xi’an  International 
Business Incubation 

Xi’an, P.R. China 18-24 ก.ย.  
         2543 

รัฐบาล
สาธารณรัฐ
ประชาชน
จีน 

(P.R. 
China) 

5. Mini Master of  
    Management  
    รุนที่ 17 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

สถาบัน 
บัณฑิตพัฒนบริหาร

ศาสตร 

22 เม.ย.- 
24 มิ.ย.  
2544 

ราชการ 

6. หลักสูตรเสริมสราง 
    สมรรถนะดานการ 
    บริหารสําหรับ 
    นักบริหารระดับสูง 

วิทยาลัยนักบริหาร 
 สถาบันขาราชการ

พลเรือน สํานักงาน ก.พ. 

วิทยาลัยนักบริหาร 
 สถาบันขาราชการ
พลเรือน สํานักงาน 

ก.พ. 

3-14 มิ.ย.  
         2545 

ราชการ 

7. 2002 APEC R&D 
    Management  
    Training (ART)  
    Programe  

Korea Institute of S&T 
Evaluation and 

Planing (KISTEP), 
Seoul, Korea 

Seoul, Korea 8-15 เม.ย.  
         2545 

รัฐบาล
เกาหลีโดย 
KISTEP 

8. นักบริหารระดับสูง 
    หลักสูตรที่ 1 
    (นบส.1) รุนที่ 39 

สํานักงาน 
พัฒนาขาราชการ

พลเรือน 

สํานักงาน 
พัฒนาขาราชการ

พลเรือน 
จ.นนทบุรี 

14 ก.พ.- 
     18 ก.ค. 
        2546 

ราชการ 

9.  หลักสูตร "การ 
     บริหารเศรษฐกิจ 
     สาธารณะสําหรับ 
     นักบริหารระดับสูง   
     รุนที่ 3  
 

สถาบันพระปกเกลา สถาบันพระปกเกลา 17 ก.ค.   
      2547 - 
2 เม.ย. 
       2548 

ราชการ 
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 การดูงาน  
การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 
1. Science & Technical  
    Information 

4.1 The Institute of Science 
and Technical Information of 
China (ISTIC) National Library 
of China , Beijing P.R. China 

22-25 พ.ค.
2543 

รัฐบาล
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(P.R. China) 

 4.2 The Institute of Science 
and Technical Information of  
Shanghai  (ISTIS), Shanghai, 
P.R. China 

26-28 พ.ค.
2543 

รัฐบาล
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(P.R. China) 

 4.3 The Institute of Scientific 
&  Technical Information of  
Zhejiang  (ISTIZ), Hangzhou 

29-31 พ.ค.
2543 

รัฐบาล
สาธารณรัฐ
ประชาชนจีน 
(P.R. China) 

2. การสรางเครือขาย  
    SMEs ของประเทศ 
    อิตาลี  ภายใต 
    โครงการหนึ่งตําบล 
    หน่ึงผลิตภัณฑ 

เมืองมิลาน,เมดินา,เวโรนา 
ประเทศอิตาลี 

15-24 
ตุลาคม 
2547 

ราชการ 

3. ธุรกิจการคา ภายใต  
    หลักสูตร "การบริหาร 

หอการคาไทย-จีน เมืองคุนหมิง 
สาธารณรัฐประชาชนจีน 

28 ก.พ.- 2 
มี.ค.2548 

ราชการ 

    เศรษฐกิจสาธารณะ 
    สําหรับนักบริหาร 
    ระดับสูง รุนที่ 3  

หอการคาไทย-สเปน กรุงมาดริด 
ราชอาณาจักรสเปน 

13-22 มี.ค.
2548 
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 รายชื่อทีมงาน KM 

1. คณะกรรมการจัดการความรูของกรมวทิยาศาสตรบริการ (steering committee) 

ประกอบดวย  

1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ที่ปรึกษา 

2) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ (CKO) ประธานคณะกรรมการ 

3) เลขานุการกรม กรรมการ 

4) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรรมการ 

5) ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรรมการ 

6) ผูอํานวยการสํานักพฒันาศักยภาพนักวิทยาศาสตร 

หองปฏิบัติการ กรรมการ 

7) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ ว และ ท กรรมการ 

8) ผูอํานวยการโครงการเคมี กรรมการ 

9) ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวศิวกรรม กรรมการ 

10) ผูอํานวยการโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรรมการ 

11) ผูอํานวยการกลุมพฒันาระบบบริหาร กรรมการ 

12) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี บรรณารักษ 8ว 

สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศ ว และ ท กรรมการและเลขานุการ 

13) นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง บรรณารักษ 7ว 

สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศ ว และ ท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

14) นางสาววันทนา มวงหุมทรัพย เจาพนักงานธุรการ 3 

สํานักงานเลขานุการกรม  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15) นางสาวจอย ผิวสะอาด บรรณารักษ 4 

สํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศ ว และ ท กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

2. คณะอนุกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวย 

1) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ (CKO) ประธานอนุกรรมการ 

2) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร รองประธานอนุกรรมการ 

3) นางสาวอุราวรรณ อุนแกว นว 8ว ทช. อนุกรรมการ 

4) นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว 8ว บร. อนุกรรมการ 

5) นายอนุสทิธิ์ สุขมวง นว 8ว พศ. อนุกรรมการ 

6) นายสุรินทร อรรถกิจการคา นว 8ว ฟว. อนุกรรมการ 

7) นางศิริวรรณ ศิลปสกลุสุข นว 8ว คม อนุกรรมการ 

8) นางสาวนพมาศ สะพ ู นว 7ว วช. อนุกรรมการ 

9) หัวหนาฝายแผนงาน   สล. อนุกรรมการ 

10) หัวหนาฝายประชาสัมพันธ   สล. อนุกรรมการ 
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11) หัวหนาฝายการเจาหนาที่ สล. อนุกรรมการ 

12) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี บณ. 8ว สท. อนุกรรมการและเลขานุการ 

13) นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง บณ. 7ว สท. อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

14) นางสาววันเพ็ญ  ธาปยานนท จบห.6ว สท. อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

15) นายนภดล แกวบรรพต จ.ระบบงานคอมฯ 5 สท. อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

16) นางสาวจอย ผิวสะอาด บณ. 4 สท. อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

17) นายอารกัษ  ชามะรตัน บค 4 สล. อนุกรรมการและ 

  ผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะทํางานจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวยคณะทํางานจัดการ

ความรูภายในสํานัก/โครงการ/กอง  ดังน้ี 

คณะท่ี 1 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ประกอบดวย 

• โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  
1. ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวศิวกรรม หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางเปรมใจ อรรถกิจการคา นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นายวิชัย สมเจตนกุล นว. 7ว คณะทํางาน 
4. นายชนินทร เลิศคณาวนิชกุล นว. 7ว คณะทํางาน 
5. นายกรธรรม สถิรกุล นว. 6ว คณะทํางาน 
6. นายวีระชัย วาริยาตร นว. 5 คณะทํางาน 
7. นางสาวภูวดี ตูจินดา นว. 5 คณะทํางาน 
8. นายสุรินทร อรรถกิจการคา นว.8ว คณะทํางานและเลขานุการ 
 

• โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 
1. ผูอํานวยการโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางธิดาดวง ฟอลเล็ต นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสุมาลี ทั่งพิทยกุล นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางบังอร บุญชู นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน นว. 7ว คณะทํางาน 
6. นายมโนวิช เรืองเดช นว. 6ว คณะทํางาน 
7. นาชินวัฒน ทองทัช นว. 5 คณะทํางาน 
8. นางรัชนีพร หอมสนิท จบห.5 คณะทํางาน 
9. นางสาวนพมาศ สะพ ู นว.7ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10.นางสาวสวรินทร สินะวิวัฒน นว.4 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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• โครงการเคมี 
1. ผูอํานวยการโครงการเคมี หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางทวีลักษณ อนองอาจ นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสุจินต พราวพันธ นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสาวสมจิตต บวรวฒันาโสภณ นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางวรรณภา ตันยืนยงค นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางสาวนีระนารถ แจงทอง นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นางสาวจิรสา  กรงกรด นว. 7ว คณะทํางาน 
8. นางศิริวรรณ ศิลปสกลุสุข นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 
9. นางสาวกานดา โกมลวัฒนชัย นว. 8ว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะท่ี 2 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางนีโลบล  สุวรรณาภินนท นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสาวลดา  พันธสขุมุธนา นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสาวอารี  ชูวิสิฐกุล นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางวรรณา  ต. แสงจันทร นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางชลัย  ศรีสุข นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นายวินัต สุนทรวุฒิกุล นชอ.7ว คณะทํางาน 
8. นางสาวอรุณศรี เตปน จบห.5 คณะทํางาน 
9. นางสาวอุราวรรณ อุนแกว นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10. นางสาวปริชญา พริิยางกูร จบห.6 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะท่ี 3 คณะทํางานจัดการความรูดานการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางสาวจันทรเพ็ญ ใจธีรภาพกุล นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางดรุณี วัชราเรืองวิทย  นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางรัชดา เหมปฐวี นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางศรีสุดา หรมระฤก นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางรวิวรรณ อาจสําอาง นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นางสุดา นันทวิทยา นว. 8ว คณะทํางาน 
8. นางสาวเกษร ตันนุกิจ นว. 8ว คณะทํางาน 
9. นางพจมาน ทาจีน  นว. 7ว คณะทํางาน 

                         10. นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 
                         11. นางสสิมา โฉมประเสริฐ จบห.6 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะท่ี 4 คณะทํางานจัดการความรูดานการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

            ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักพฒันาศักยภาพ  หัวหนาคณะทํางาน 
    นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ  
2. นางอุมาพร สขุมวง นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร  นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสาวปทมา นพรัตน นว. 7ว คณะทํางาน 
5. นางสาวเบญจพร บรสิุทธิ์ นว. 6ว คณะทํางาน 
6. นางอําไพพรรณ ศักดิศ์ิริ จบห 6 คณะทํางาน 
7. นายปวิน งามเลิศ นว.  4 คณะทํางาน 

                          8. นายอนุสิทธิ์ สขุมวง นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 
                          9. นางสาวดลยา สุขปต ิ นวค.5 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะท่ี 5 คณะทํางานจัดการความรูดานสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

             ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและ                        หัวหนาคณะทํางาน 
    ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี   บณ. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสันทนา อมรไชย  นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางดาเรศ บันเทิงจิตร นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางสาวอารียา อุทัยรุงเรือง บณ.7ว คณะทํางาน 
7. นางสาวอภิญญา มูนาวี  นว. 6ว คณะทํางาน 
8. นางเพลินพิศ สัตยาลกัษณ จบธ.6 คณะทํางาน 
9. นางกุหลาบ เลขาขํา บณ. 7ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10. นางสาววริศรา แสงไพโรจน นว. 6ว  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
                         11. นางสาวจอย ผิวสะอาด  บณ. 4  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะท่ี 6 คณะทํางานจัดการความรูดานงานบริหารทั่วไป  ประกอบดวย 

1. เลขานุการกรม หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางเตือนใจ จูมณี นชง. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสาวนรา ภัทรนาวิก  จวค. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสุดาวดี เสริมนอก นผพ. 8ว คณะทํางาน 
5. นายเสริมศักดิ์ วานิยะพงศ  จบช. 7 คณะทํางาน 
6. นางยุพา มีมากบาง บค. 7 คณะทํางาน 
7. นางสาวชุติมา สุจริตกลุ จบธ. 7 คณะทํางาน 
8. นางบรรจงจิตร พานิชยพัฒนานนท นชง.7 คณะทํางาน 
9. นางสาวจารุณี จะโรครมัย จวค. 6ว คณะทํางาน 

                         10. นายเดช บัวคลี่   นชค. 5 คณะทํางาน 
                         11. นางเครือวัลย พิพุธวัฒน บค. 7 คณะทํางานและเลขานุการ 
                         12. นางสาววันทนา มวงหุมทรัพย จพธ. 5 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
                         13. นายอารักษ ชามะรัตน บค. 4 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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