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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 ่1.5 :
จํานวนสถาน
ประกอบการทีนํ่า
ผลงานวจิัยและพัฒนา
ไปใช 

(วท.) 32 แหง 
(วศ.) 10 แหง 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่1.6 :
จํานวนของผลงานวิจัย
และพัฒนาที่สถาน
ประกอบการนําไปใช 

(วท.) 3 เรื่อง 
 (วศ.) 6 เรื่อง 
 (ปส.) 1 เรื่อง 

1. การบริการ

ทางเทคนิค

และการวิจัย

พัฒนาและ

ถายทอด

เทคโนโลย ี

 

 

 

เพ่ือใหภาคการ

ผลิตและเศรษฐกิจ

ชุมชนมีการใช

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมขีดความ 

สามารถในการ

ผลิตและยกระดับ

คุณภาพชวีิต (วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.2: 
จํานวนรายการทดสอบ/
สอบเทียบที่ไดรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025:2005 เพ่ือการ
บริการ 

39 รายการ 

1.1 การจัดการความรูดานเทคนิคการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบทีท่ันสมัย 
และที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ 

1.2 การจัดการความรูดานมาตรฐานระบบ
คุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ 
สอบเทียบตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 

1.3 การสรางจติสํานึกในการใหบริการ 
 
 

ไดดําเนินการแลวในปฯ 2549 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.4 :
จํานวนหองปฏบัิติการที่
ไดรับการประเมนิเพ่ือ
การรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ 

26 หอง 2. การพัฒนา

โครงสราง

พ้ืนฐานดาน

การประกัน

คุณภาพ

หองปฏิบัติการ

และการบริการ

สารสนเทศ

ทาง

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลย ี

เพ่ือยกระดับ

มาตรฐานและ

คุณภาพการผลติ

ผลิตภัณฑ 

รวมถึง

หองปฏิบัติการ 

และขอมูล

สารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีให

เปนที่ยอมรับทัง้

ในระดับประเทศ

และระดับสากล 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.5: 
จํานวนผูใชบริการ
สารสนเทศ วทิยาศาสตร
และเทคโนโลยจีาก
ภาคเอกชน 

88,000 ราย 

2.1 การจัดการความรูดานการประเมิน
หองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 

2.2 การจัดการความรูดานเอกสารที่
เก่ียวของกับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการ 

2.3 การจัดการความรูดานระบบคุณภาพ
และการสื่อสารระหวางผูประเมนิกับ
หองปฏิบัติการ 

       เลือกมาดําเนินการป 2551 
2.4 การจัดการความรูในกระบวนงานดาน

การบริหารจดัการสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ได
มาตรฐานยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

2.5 การจัดการความรูในกระบวนงานที่นํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกตใชโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 การจัดการฐานขอมูลการจัดการความรู
ในสํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

 
      ไดดําเนินการแลวในปฯ 2550 
 

 
 
 
 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมวิทยาศาสตรบริการ 3

 
 
แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   2/2 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

3.การพัฒนา

กําลังคนทาง

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลย ี

เพ่ือใหกําลังคน

ทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลยี

ไดรับการ

เสริมสรางขีด

ความสามารถ 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.6: 
รอยละของผูเขารับการ
ฝกอบรม เพ่ือ
เสริมสรางขีด
ความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทีผ่านการ
ประเมิน 

รอยละของผู
เขารับการ
อบรมทีผ่าน
การประเมิน 

95 

* องคความรูทีจ่ําเปนในปงบประมาณ 
พ.ศ. 2550 ไดกําหนดรวมไวกับการ
จัดการความรูในกระบวนงานดานการ
บริหารจัดการสารสนเทศ วทิยาศาสตร
และเทคโนโลย ี

หมายเหตุ   วท. = กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี     
                วศ. = กรมวิทยาศาสตรบริการ 

                ปส. = สํานักงานปรมาณูเพ่ือสนัติ 

 

  ผูทบทวน   : 

   ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   : 

                ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ 2551 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  1 / 3

ประเด็นยุทธศาสตร          : การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการและ 

                                       การบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดการความรูดานระบบคุณภาพและการสื่อสารระหวางผูประเมิน 
                                         กับหองปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  26  หอง 

ลํา

ดับ 
กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 

ผูรับผิดชอ

บ 
สถานะ หมายเหตุ

1 ตรวจสอบความรูในองคกรท่ีมี กับ
ความรูท่ีตองใชในการจัดการความรู
ดานเทคนิคการสื่อสารระหวางผู
ประเมินกับหองปฏิบัติการ (gap) 

3 เดือน 

ก.พ.-เม.ย.

51 

จํานวนเทคนิค
ในการเขาถึง
องคความรูท่ีใช
สําหรับการ
ประเมิน 

4 เทคนิค
 

ผูประเมิน วศ. 
 

คณะทํางาน
ฯ 

 KMP 1 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 

2  การสราง / แสวงหา / พัฒนาองค
ความรูในระบบคุณภาพและการ
ส่ือสารเพ่ือใหบรรลุเปาหมายในการ
ประเมินหองปฏิบัติการ 
    - คนควาจากเอกสารท้ังในและ 
      ตางประเทศ  
    - พัฒนา และสรางแสวงหา 
      องคความรู โดยการอบรม/ 
      สัมมนาศึกษา/ดูงาน/ประชุม 
      ฟงบรรยายสอนงานจาก 
      ผูเช่ียวชาญท้ังในและ 
      ตางประเทศ  
 

10 เดือน 

ธ.ค.50-ก.ย. 

51 

จํานวนองค
ความรูท่ีไดรับ
จากการคนควา/
อบรม/ศึกษา/ดู
งาน/ประชุม/ 
สอนงาน 

30 เร่ือง ผูประเมิน วศ.
และ 

บุคลากร บร. 

คณะทํางาน  KMP 2 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 5 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 
    - จัดทําและรวบรวมขอมูล 
      ความรูท่ีเก่ียวของกับระบบ 
      คุณภาพและการส่ือสาร 
      ระหวางผูประเมินกับ 
      หองปฏิบัติการ  
     เอกสารจัดเปนระบบไวท่ี 
       สํานักฯ  
     ส่ืออิเล็กทรอนิกสเผยแพรทาง 
       เว็บไซตของกรมวิทยาศาสตร 
       บริการ  
       http://www.dss.go.th 
 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย.51

จํานวนประเภท
องคความรู 

3  ประเภท ผูประเมินวศ. 
และ 

บุคลากร บร. 

คณะทํางาน   

 

4 

 

 

 

 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 
     - จัดทําองคความรูดานระบบ 
      คุณภาพและการส่ือสารระหวาง 
      สําหรับผูประเมินกับ 
       หองปฏิบัติการ 
 

        จัดเก็บไวท่ีสํานักฯ  
       เผยแพรทางเว็บไซตของ  
        วศ.บางรายการ  
 

 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย.51

 

จํานวนองค
ความรูดานระบบ
คุณภาพและการ
ส่ือสาร 
 

 

6 เร่ือง 
 
 
 
 

 

ผูประเมิน วศ.
และ 

บุคลากร บร. 

 

คณะทํางาน 
 

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

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  2 / 3

ประเด็นยุทธศาสตร          : การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการและ 

                                       การบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดการความรูดานระบบคุณภาพและการสื่อสารระหวางผูประเมิน 
                                         กับหองปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  26  หอง 
 

5 
 

การเขาถึงความรู 
  - ดําเนินการเผยแพรการจัดการ 
    ความรูของ บร.  
      กําหนดวิธีการหรือชองทาง 
        พรอมดําเนินการใหเขาถึง 
        ความรู  

 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย.51

 

จํานวนวิธีหรือ
ชองทางท่ี
เขาถึงความรู 

 

5 วิธ ี
 

ผูประเมิน วศ.
และ 

บุคลากร บร. 

 

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

6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรูโดย 
ผลักดันแบงปนแลกเปล่ียนเรียนรู:- 
 

- จัดสัมมนาแกหองปฏิบัติการ:- 
        ประเมินศักยภาพเบ้ืองตน 
        ของหองปฏิบัติการ 
 

10 เดือน 

ธ.ค 50-ก.ย.

51 

จํานวนคร้ังท่ีมี
การแลกเปล่ียน
เรียนรู 

10 คร้ัง -ผูประเมิน วศ.  
-บุคลากร บร. 
-เจาหนาท่ี
หองปฏิบัติการ 

คณะทํางาน  KMP 6 
CMP 1 
CMP 2 
CMP 3 
CMP 4 

       คัดเลือกหองปฏิบัติการ 
      ดําเนินการถายทอด:- 
       • จัดการบรรยายใหความรู  
         ความเขาใจแก 
         หองปฏิบัติการ  
       • จัดเตรียมเอกสารท่ีจําเปน 
         สําหรับหองปฏิบัติการ 
       • จัดประชุมกลุมยอยแลก  
         เปล่ียนความรู (CoP) 

• อภิปรายแลกเปล่ียน      
   ขอคิดเห็นปญหาและ 
   อุปสรรค 

    รวบรวมปญหาและอุปสรรค 
       ของหองปฏิบัติการ   
     ประเมินและหาแนวทางการ 
        แกปญหา 
-  เผยแพรองคความรูผานส่ือส่ิง   
   พิมพ/อิเล็กทรอนิกส   

- จัด Road show แกผูบริหาร 
  หองปฏิบัติการ 
 

- จัดประชุมกลุมผูประเมินเพ่ือส่ือสาร
  ใหเกิดความเขาใจในแนวทาง 
  เดียวกันกอนตรวจประเมินทุกคร้ัง 
 
 

      CMP 5 
CMP 6 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  3 / 3

ประเด็นยุทธศาสตร          : การพฒันาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการและ 

                                       การบรกิารสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)    : การจัดการความรูดานระบบคุณภาพและการสื่อสารระหวางผูประเมิน 
                                         กับหองปฏิบัติการ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  : จํานวนหองปฏิบัติการท่ีไดรับการประเมินเพื่อการรับรองระบบงาน

หองปฏิบัติการ 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  26  หอง 

7 
 

การเรียนรู 
- ติดตามประเมินผลหองปฏิบัติการ 
  ในการนําความรูไปใชประโยชน 

12 เดือน 

ต.ค.50 -กย.

51 

 

 

จํานวนของ
หองปฏิบัติการ 
ท่ีนําความรูไปใช
ประโยชน 

 

10 หอง 
 
 
 

 

 

หองปฏิบัติการ 
 
 
 

 

 

คณะทํางาน 
 KMP 7 

CMP 1 
CMP 3 
CMP 5 
CMP 6 

 - บุคลากรมีความรูความเขาใจ 
  และมีสวนรวมในกิจกรรมสามารถ 
  ตอบปญหาของหองปฏิบัติการใน 
  งานประชุมกลุมชุมชนนักปฏิบัติ 

 จํานวนคร้ังของ
การจัดกลุม
ชุมชนนักปฏิบัติ 
  

1 คร้ัง ผูประเมิน วศ. 
และ 

หองปฏิบัติการ 

คณะทํางาน   

 

8 
 

ติดตามความกาวหนาของหอง- 
ปฏิบัติการท่ีขอการรับรอง 
 

 

2 เดือน 

ส.ค.-ก.ย.51

 

จํานวน
หองปฏิบัติการท่ี
ยื่นขอการรับรอง

 

10 หอง 
 

 

หองปฏิบัติการ 
 

คณะทํางาน   

 

9 
 

การยกยองชมเชย 
 - ผูประเมินของ วศ. 
  

 

2 เดือน 

ส.ค.-ก.ย.51

 

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมการยก

ยอง 

 

1 คร้ัง 
 

 

 

ผูประเมินของ 
วศ. 

 

 

คณะทํางาน   

 

  ผูทบทวน   : 

           ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   : 

             ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 

 
 

 

 

 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2551 กรมวิทยาศาสตรบริการ 7

 

ภาคผนวก 

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู 

 
   

CMP 

KMP 

1. การ

เตรียมการและ

การปรับเปล่ียน

พฤติกรรม 

2. การ

ส่ือสาร 

3. 

กระบวนการ

และเคร่ืองมือ

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 

     มีผลกระทบเช่ือมโยงระดับมาก 

 มีผลกระทบเช่ือมโยงระดับปานกลาง 

 

 

 

 

 

 

 



 

       แผนการดําเนินงานการจัดทําแผนและดําเนินการตามแผนการจัดการความรูของ  กรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ 2551 

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 50 50 50 51 51 51 51 51 51 51 51 51 51 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูป 51 CKOและ         
  

                

 KM ทีม        
11 
ก.พ.                 

2. ปรับปรุงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการองคกร ป 2551 อวศ.        
  

                

          
18 
ก.พ.                 

3. การดําเนินงานการจัดการความรูของวศ. คณะ                         

   3.1 ประชุมหารือ คณะอนุกรรมการจัดการ ฯ  เพื่อกําหนด อนุกรรมการ/          
  

              

         และคัดเลือกแผนปฏิบัติงานป 2551 
คณะ       

 
   

24 
 มี.ค.               

     3.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร ทํางาน                           

     3.1.2 องคความรูที่จําเปน                             

   3.2  ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู เพื่อจัดทําขั้นตอน          
  

              

       การจัดการความรู ในประเด็นยุทธศาสตรที่คัดเลือกป 2551 
            

 
             

  3.3. จัดทําแผนการจัดการความรูของวศ.ป 2551 คณะ              

      3.3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯจัดทําแผนKM อนุกรรมการ/     
 

        

      3.3.2 สํานัก/โครงการจัดทําแผนKMของ  
         

  
                

              สํานัก/ โครงการทั่วทั้งองคกร               

    3.4   ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของวศ.ตามขอ 3.2                             
4.  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูตามภารกิจของวศ. 
 คณะ             

  
          

    4.1  จัดบรรยาย / อบรม / สัมมนา การจัดการความรูของ วศ. อนุกรรมการ/             
4 

 เม.ย.            

    4.2  กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติของ วศ."องคความรูน้ําดื่มสะอาด" คณะทํางาน            
  

    
  

        

    4.3  กิจกรรมของชุมชนนักปฏิบัติของสํานัก/โครงการ/กอง 
          

13 
 มี.ค.     

20 
 มิ.ย.   

  
    

    4.4 จัดงานวันมหกรรมความรูของวศ. 
                    

22 
 ส.ค.    

5.  สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 
 คณะอนุกรรมการ            

 
 

6.  ติดตามประเมินผล คณะกรรมการ                       
 

 
                       แผน                              ผล                       8 
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CKO Profile 

สวนที่ 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ชื่อ  :  นายปรีชา   นามสกุล :  ธรรมนิยม 

สวนที่ 2    :  ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ-สกุล 
(ภาษาอังกฤษ) 

Mr. Preecha Dhammaniyom 

วัน-เดือน-ป เกิด วันที่ 16 ตลุาคม 2490  

ตําแหนงงาน 
(ปจจุบัน) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ฝาย/แผนก/

หนวย 

- 

การศึกษาดงูาน  

โปรดดูเอกสาร หนา 13-14 

เกียรติคณุที่ไดรับ - 

 

ที่อยู บานเลขที ่5 ซอยสุขุมวิท 65 ถนนสุขุมวิท แขวงพระโขนงเหนือ 

เขตวัฒนา กรุงเทพฯ 10110 

การติดตอสือ่สาร โทรศัพท            :  0 2201 7046 

โทรศัพทมือถือ    :  08 9969 4643 

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

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เร่ิมตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ที่จบ

การศึกษา 

วท.บ. จุลชีววิทยา มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร 2513 

Diploma Industrial 

Quality 

Instructor 

Bouwcentrum 

International 

Education 

2516 

  เนเธอรแลนด  
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 การฝกอบรม (หลักสตูรสําคัญๆ) 
หลักสูตรทีอ่บรม 

ช่ือหลักสูตร/การ
อบรม 

หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุน 
การอบรม

1. การบริหารงาน 
    สําหรับนักบริหาร 
    ระดับกลาง รุนท่ี 4 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

2543 ราชการ 

2. การจัดทําแผน 
    แมบทความ 
    ปลอดภัยดาน 
    อาหารแหงชาติ 

สํานักงานคณะกรรมการ 
อาหารและยา 

กระทรวงสาธารณสุข 

กระทรวงสาธารณสุข 2545 ราชการ 

3. การพัฒนาดานการ 
    บริหารจัดการใน 
    ระดับผูบริหาร 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 2546 ราชการ 

4. การวางแผน 
    ยุทธศาสตรการ 
    พัฒนาขาราชการ 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 2547 ราชการ 

5.การพัฒนาระบบ 
   บริหารยุทธศาสตร 
   ตามกรอบ 
   การปฏิบัติราชการ  
   โดยเครื่องมือ  
   Balanced  
   Scordcard 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 2548 ราชการ 

6. Management 
    Solving and  
   Decision Making 

สํานักงาน 
พัฒนาขาราชการ

พลเรือน 

สํานักงาน 
พัฒนาขาราชการ

พลเรือน 
จ.นนทบุรี 

2548 ราชการ 

7. นักบริหารระดับสูง: 
    หลักสูตรที่ 1 
    (นบส.1) ผูนําท่ีมี 
    วิสัยทัศน รุนท่ี 49 

สํานักงาน 
พัฒนาขาราชการ

พลเรือน 

สํานักงาน 
พัฒนาขาราชการ

พลเรือน 
จ.นนทบุรี 

    2549 ราชการ 

8. เทคโนโลยี 
    สารสนเทศเพื่อ 
    การบริหาร 

กรมวิทยาศาสตรบริการ กรมวิทยาศาสตรบริการ 2550 ราชการ 

 
 การดูงาน  

การดูงาน 
เร่ือง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

1. การบริหารจัดการ 
    องคการ 
 
 
 

การพัฒนาสงเสริมการศึกษา
ประเทศนิวซีแลนด 

2549 ราชการ 

2. การวางผังเมือง 
 
 
 

ประเทศออสเตรเลีย 2549 ราชการ 
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 รายชื่อทีมงาน KM 

1. คณะกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ (steering committee) 

ประกอบดวย  

1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ท่ีปรึกษา 

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) ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรรมการ 

             10) ผูอํานวยการโครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ กรรมการ 

             11) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 

             12) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี บณ. 8ว สท.       กรรมการและเลขานุการ  

             13) นายธีระชัย รัตนโรจนมงคล นว. 8ว  พร.        กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

             14) นางสาวพรพรรณ ปานทิพยอําพร       นว 6ว บร.          กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

             15) นางสาววงศทิพา โรจนประภพ           นว 8ว พศ.         กรรมการและผูชวยเลขานุการ 
 

2. คณะอนกุรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวย 

1) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ (CKO)                       ประธานอนุกรรมการ 

2) นางสาวเกษร ตันนุกิจ                     นว 9 ชช.              รองประธานอนุกรรมการ 

3) นางพิศมยั เลิศวัฒนะพงษชัย นว 8ว ทช. อนุกรรมการ 

4) นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว 8ว บร. อนุกรรมการ 

5) นายอนุสทิธ์ิ สุขมวง นว 8ว พศ. อนุกรรมการ 

6) นายสุรินทร อรรถกิจการคา นว 8ว ฟว. อนุกรรมการ 

7) นางณฐลมนต ปญญวัฒนกิจ นว 8ว คม อนุกรรมการ 

8) นางสาวนพมาศ สะพ ู นว 8ว วช. อนุกรรมการ 

9) นายธีระชัย รัตนโรจนมงคล    นว 8ว พร. อนุกรรมการ    

             10) นางธารทิพย เกิดในมงคล นวผ 7ว สล. อนุกรรมการ          

             11) หัวหนาฝายแผนงาน   สล. อนุกรรมการ 

             12) หวัหนาฝายการเจาหนาท่ี สล. อนุกรรมการ 
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13) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี บณ. 8ว สท. อนุกรรมการและเลขานุการ 

14) นางดุษฎี มั่นความดี นว.  8ว บร. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15) นางกุหลาบ เลขาขาํ บณ. 7ว บร. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16) นางจันทรัตน วรสรรพวิทย นว.  7ว บร. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17) นางสาวพรพรรณ ปานทิพยอําพร นว.  6ว บร. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

18) นายนพดล แกวบรรพต จวค.6ว สท. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

19) นายสุรศกัดิ์ นิลโท นวค.4  สล. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

3. คณะทํางานจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวยคณะทาํงาน

จัดการความรูภายในสํานัก/โครงการ/กอง  ดังนี ้

คณะที ่1 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ประกอบดวย 

• โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  
1. ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวิศวกรรม หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางเปรมใจ อรรถกิจการคา นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นายชนินทร เลิศคณาวนิชกุล นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นายวิชัย สมเจตนกุล นว. 7ว คณะทํางาน 
5. นายกรธรรม สถิรกุล นว. 7ว คณะทํางาน 
6. นายสุทธิศักดิ์ ณัฐฐกุล นว. 7ว คณะทํางาน 
7. นายวีระชัย วาริยาตร นว. 6ว คณะทํางาน 
8. นางสาวภูวดี ตูจินดา นว. 5 คณะทํางาน 
9. นายกนิษฐ ตะปะสา นว. 5 คณะทํางาน 

                         10. นายสุรินทร อรรถกิจการคา นว.8ว คณะทํางานและเลขานุการ 
                         11. นายดํารงศักดิ์ เหลาแสงธรรม นว.8ว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

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

                          9. นางสาวสวรินทร สินะวิวัฒน นว.5 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
• โครงการเคมี 

1. ผูอํานวยการโครงการเคมี หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางทวีลักษณ อนองอาจ นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางศิริวรรณ ศิลปสกุลสุข นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสุจินต พราวพันธ นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางสาวสมจิตต บวรวฒันาโสภณ นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางวรรณภา ตันยืนยงค นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นางสาวนีระนารถ แจงทอง นว. 8ว คณะทํางาน 
8. นายมาณพ สิทธิเดช นว. 6ว คณะทํางาน 
9. นางณฐลมนต ปญญวัฒนกิจ นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10. นายนารถ พรหมรังสรรค นว. 6ว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะที ่2 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางสาวอุราวรรณ อุนแกว นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสาวลดา  พันธสขุมุธนา นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสาวอารี  ชูวิสิฐกุล นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางวรรณา  ต. แสงจันทร นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางบังอร  บุญชู นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางสาวนีระนารถ  แจงทอง นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นางกรรณกิา  บุตรเอก นว. 7ว คณะทํางาน 
9. นางพิศมยั  เลิศวัฒนะพงษชัย นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10. นางสาวปริชญา พิริยางกูร จบห.6 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

 

คณะที ่3 คณะทํางานจัดการความรูดานการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ 

ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางสายพิณ     สืบสนัติกุล นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางดรุณี วัชราเรืองวิทย  นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสุดา  นันทวิทยา นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางดุษฎี  มั่นความดี นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางภัทรภร   ธนะภาวริศ นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นางพจมาน   ทาจีน นว. 8ว คณะทํางาน 
8. นางจันทรัตน   วรสรรพวิทย นว. 7ว คณะทํางาน 
9. นางสาวศันสนีย   ชีระพันธ นว. 5 คณะทํางาน 

                         10. นายปรีชา   คําแหง นว. 4 คณะทํางาน 
                         11. นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว. 8ว คณะทํางานและเลขานุการ 
                         12. นางสาวพรพรรณ  ปานทิพยอําพร นว. 6ว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
 

คณะที ่4 คณะทํางานจัดการความรูดานการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ 

               เทคโนโลยี   ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักพฒันาศักยภาพ หัวหนาคณะทํางาน    
      นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
2. นายอนุสทิธ์ิ สุขมวง นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางอุมาพร สขุมวง นว. 8ว คณะทํางาน 
4. นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร  นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางสาวปทมา นพรัตน นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางอําไพพรรณ ศักดิศ์ิริ จบห 6 คณะทํางาน 
7. นางสาวจารวี สขุประเสริฐ นว.4 คณะทํางาน 
8. นายชนก ทวมจร นว.4 คณะทํางาน 
9. นางอารีย คชฤทธ์ิ นว.6ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10. นางสาวเบญจพร บริสุทธ์ิ นว.6ว คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะที ่5 คณะทํางานจัดการความรูดานสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

             ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและ                        หัวหนาคณะทํางาน 
    ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นางสันทนา อมรไชย  นว. 8ว คณะทํางาน 
3. นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี   บณ. 8ว คณะทํางาน 
4. นางดาเรศ บันเทิงจิตร นว. 8ว คณะทํางาน 
5. นางอัญญาดา ตั้งดวงดี นว. 8ว คณะทํางาน 
6. นางเพ็ญพชิชา เข็มเงิน นว. 8ว คณะทํางาน 
7. นางกุหลาบ เลขาขํา บณ. 7ว คณะทํางาน 
8. นางช่ืนจิต อาทร บณ. 7ว คณะทํางาน 
9. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ จบธ.6 คณะทํางาน 
9. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย นว. 7ว คณะทํางานและเลขานุการ 

                         10. นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม นว. 6ว  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
                          

คณะที ่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. นายเดช บัวคล่ี   นวค. 6ว คณะทํางาน 

                         10. นายสุรศักดิ์  นิลโท นวค. 4 คณะทํางาน 
                         11. นางเครือวัลย พิพุธวัฒน บค. 7 คณะทํางานและเลขานุการ 
                         12. นางสาววันทนา มวงหุมทรัพย จพธ. 5 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
                         13. นายอารักษ ชามะรัตน บค. 4 คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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