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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 
แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   1/3 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่1.1.6 :
จํานวนสถาน
ประกอบการทีนํ่า
ผลงานวจิัยพัฒนาและ
นวัตกรรมไปใช 

(วท.) 196 แหง 
(วศ.) 10 แหง 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่1.1.7 :
จํานวนของผลงานวิจัย
พัฒนาและนวตักรรม 
ดาน ว และ ท ที่
สามารถนําไป
ประยุกตใชในภาคการ
ผลิต บริการ และชุมชน 

(วท.) 163 เรื่อง 
 (วศ.) 1 เรื่อง 

1. การบริการ

ทางเทคนิค

และการวิจัย

พัฒนาและ

ถายทอด

เทคโนโลย ี

 

 

 

เพ่ือใหภาคการ

ผลิตและเศรษฐกิจ

ชุมชนมีการใช

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยีเพ่ือ

เพ่ิมขีดความ 

สามารถในการ

ผลิตและยกระดับ

คุณภาพชวีิต 
(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.1.4: 
จํานวนรายการทดสอบ/
สอบเทียบที่ไดรับการ
ประเมินตาม
มาตรฐานสากล ISO/IEC 
17025:2005 เพ่ือการ
บริการ 

33 รายการ 

1.1 การจัดการความรูดานเทคนิคการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบทีท่ันสมัย 
และที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ  

(ไดดําเนินการแลวในปฯ 2549) 
1.2 การจัดการความรูดานมาตรฐานระบบ

คุณภาพของหองปฏิบัติการทดสอบ 
สอบเทียบตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC 17025 

1.3 การสรางจติสํานึกในการใหบริการ 
(ยังไมเลือกมาดําเนินการ) 

1.4 (เพ่ิมเติม) การสรางองคความรูดาน
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือตอบสนองความ
ตองการของวิสาหกิจชุมชน 
(คัดเลือกมาดาํเนินการในปฯ 2552) 
 

 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.1.1 :
จํานวนหองปฏบัิติการที่
ไดรับการประเมนิเพ่ือ
การรับรองระบบงาน
หองปฏิบัติการ 

30 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 ่3.1.2: 
จํานวนผูใชบริการ
สารสนเทศ วทิยาศาสตร
และเทคโนโลยจีาก
ภาคเอกชน 

96,000 ราย 

2.1 การจัดการความรูดานการประเมิน
หองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 

     (ไดดําเนินการแลวในปฯ 2550) 
2.2 การจัดการความรูดานเอกสารที่

เก่ียวของกับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการ 

2.3 การจัดการความรูดานระบบคุณภาพ
และการสื่อสารระหวางผูประเมนิกับ
หองปฏิบัติการ 

     (ไดดําเนินการแลวในปฯ 2551) 
2.4 การจัดการความรูในกระบวนงานดาน

การบริหารจดัการสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ได
มาตรฐานยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 

     (ไดดําเนินการแลวในปฯ 2550) 
2.5 การจัดการความรูในกระบวนงานที่นํา

เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร
มาประยุกตใชโดยยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 

2.6 การจัดการฐานขอมูลการจัดการความรู
ในสํานักหอสมดุและศูนยสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

(คัดเลือกมาดาํเนินการในปฯ 2552) 
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แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :  2/3 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

3.การพัฒนา

กําลังคนทาง

วิทยาศาสตร

และ

เทคโนโลย ี

กําลังคนทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดรับ

การเสริมสรางขีด

ความสามารถ

ทางวทิยาศาสตร

และเทคโนโลย ี

ตัวชี้วดัที่ 3.1.5: รอย
ละของผูเขารับการ
ฝกอบรม เพ่ือ
เสริมสรางขีด
ความสามารถดาน
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีทีผ่านตาม
เกณฑที่กําหนด 

รอยละ 80 
 

3.1 การจัดการความรูเพื่อใหมีระบบ
การฝกอบรมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  
(คัดเลือกมาดาํเนินการในปฯ 2552) 
3.2 จัดการความรูเพ่ือพัฒนาวิทยากรให
เปนวิทยากรมืออาชีพ 
3.3 จัดการความรูเพ่ือใหมีหลกัสูตร
ฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการ 
 

หมายเหตุ   วท. = กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี     
                วศ. = กรมวิทยาศาสตรบริการ 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 

ประเด็นยทุธศาสตร:  การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลย ี

องคความรูทีจ่ําเปน: การจัดการความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพ่ือตอบสนองความตองการของ
วิสาหกิจชุมชน 

 

เหตุผลที่เลือกองคความรู: เปนการจัดการความรูที่จําเปนสาํหรับการวิจัยและพัฒนาเพ่ือใหบุคลากรใน
หนวยงานสามารถสรางผลงานที่สามารถตอบสนองความตองการของภาค
การผลิตและวสิาหกิจชุมชน ไดอยางเหมาะสมและมีประสิทธิภาพ 

 

 

แผนการจัดการ

ความรู แผนที ่1 

ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM: 
• จํานวนสถานประกอบการทีนํ่าผลงานวิจัยพัฒนาและนวตักรรมไปใช  10 แหง  
• จํานวนของผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดาน วและท ทีส่ามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิต
บริการและชมุชน  1  เรื่อง 

 

ประเด็นยทุธศาสตร         : การพัฒนาโครงสรางพ้ืนฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัตกิาร และ

การบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี

องคความรูทีจ่ําเปน         : การจัดการฐานขอมูลการจดัการความรูในสํานักหอสมุดและศูนย   
                                   สารสนเทศวทิยาศาสตรและเทคโนโลย ี
เหตุผลที่เลือกองคความรู : เปนองคความรูที่สาํคัญและจําเปนสําหรับการบริการสารสนเทศทางสื่อ       
                                    อิเล็กทรอนิกส เพ่ือใหบุคลากรสามารถจัดทําฐานขอมูลการจดัการความรู    

เพ่ือการบริการสารสนเทศอยางมีประสิทธิภาพ  และดําเนินการปรับปรุง
การบริการอยางตอเน่ือง เพ่ือใหกาวทันเทคโนโลยีสารสนเทศที่
เปลี่ยนแปลงในยุคปจจุบัน ผูใชบริการไดรับการบริการที่มีคณุภาพ 
สามารถเขาถึงขอมูลสารสนเทศไดอยางสะดวก รวดเร็ว ทกุที่ทุกเวลา 

                                    

แผนการจัดการ 

ความรูแผนที่ 2 

 

ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM : จํานวนผูใชบริการสารเทศวทิยาศาสตร 

                                   และเทคโนโลยจีากภาคเอกชน 95,000 ราย 
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แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :  3/3 

 
 
ประเด็นยทุธศาสตร         : พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลย ี
 

องคความรูทีจ่ําเปน         : จัดการความรูเพ่ือใหมีระบบการฝกอบรมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

เหตุผลที่เลือกองคความรู : เน่ืองจากเปนปจจัยที่มีความสําคญัในการบริหารจัดการการฝกอบรมให
สามารถสรางความเชื่อม่ันและความพึงพอใจแกผูใชบริการ 

 

 

แผนการจัดการ 

ความรูแผนที่ 3 

ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM : รอยละความพึงพอใจของผูเขารับการ
ฝกอบรมดาน ว&ท ไมนอยกวา  รอยละ 80/ รอยละของบุคลากรไดรบัการ
พัฒนาไมนอยกวา รอยละ 90 /จํานวนครั้งของการจัดใหมีการแลกเปลีย่น
เรียนรู ไมนอยกวา 6 ครั้งตอป 

 

ผูทบทวน   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   :  

(นายปฐม  แหยมเกตุ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 ประจําปงบประมาณ 2552 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ                :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาท่ี :  …/…. 

ประเด็นยุทธศาสตร          :   การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

องคความรูท่ีจําเปน (K)    :   การจัดการความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของวิสาหกิจ
ชุมชน 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง  :  
1.1.6 จํานวนสถานประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช  
1.1.7 จํานวนของผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดาน วและท ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิตบรกิาร และ

ชุมชน  

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง :  ตัวชี้วัดท่ี 1.1.6   จํานวน  10 แหง  

                                                    ตัวชี้วัดท่ี 1.1.7   จํานวน  1 เรื่อง  

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย 
กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย

เหต ุ

1 การบงชี้ความรู 
ตรวจสอบองคความรูในองคกรท่ี
จําเปนเพ่ือตอบสนองความตองการ
ของวิสาหกิจชุมชนกับองคความรู/
ความชํานาญของบุคลากรในองคกร 
 
 

6 เดือน 

ต.ค 51-มี.ค 

52 

จํานวนองค
ความรูท่ีจําเปน

1  องคความรู บุคลากร 
ทช. 

คณะทํางานฯ  KMP1 
CMP1 
CMP2 

2  การสราง/แสวงหา/และพัฒนา
องคความรู  
2.1 คนควาจากเอกสารท่ี
เก่ียวของ 
2.2 อบรม/สัมมนา ศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/ฟงบรรยายจาก
ผูเช่ียวชาญท้ังในและตางประเทศ 
 
 

12  เดือน 

ต.ค51-ก.ย

52 

จํานวนองค
ความรูท่ีไดจาก
การคนควาและ
แสวงหา 

10 เร่ือง นักวิจัย ทช.
และ วศ. 

คณะทํางานฯ  KMP2 
CMP2 
CMP3 
CMP4 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 
3.1นําขอมูลความรูในขอ 2 มา
ทบทวน จําแนก และจัดทําเปน 
-จัดใหมีศูนยรวบรวมเอกสารขอมูล
ความรู 
-พัฒนาและปรับปรุงองคความรู
ดานเทคโนโลยีการผลิตผาน 
http//:siweb.dss.go.th/lo 
http//:ceramic.dss.go.th 
 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย52

 

จํานวน
ฐานขอมูลองค
ความรู 

2 ฐาน นักวิจัย วศ.
และบุคลากร 

ทช. 

คณะทํางาน  KMP3 
CMP2 
CMP3 
CMP4 

 

4 

 

 

 

 

การประมวลและกล่ันกรองความรู 
 4.1รวบรวม ประมวลและกล่ันกรอง
องคความรูสําหรับจัดทําเปนเอกสาร 
   
 
 
 

 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย.52

 

จํานวนองค
ความรูท่ีไดรับ
การกล่ันกรอง 

 

1 เร่ือง 
 

 

บุคลากร 
ทช. วศ. 

 

คณะทํางาน 
 

 KMP4 
CMP2 
CMP3 

 

5 
 

การเขาถึงความรู 
5.1 จัดทําเอกสารเผยแพร  
5.2 เผยแพรผานเว็บไซตองคการ
เรียนรูของ วศ. http:// siweb. 
dss.go.th 
 

 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย.52

 

จํานวนวิธีหรือ
ชองทางท่ี
เขาถึงความรู 

 

2 วิธ ี
 

บุคลากร 
ทช. 

 

คณะทํางาน  KMP5 
CMP1 
CMP3 
CMP4 
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แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ                :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาท่ี :  …/…. 

ประเด็นยุทธศาสตร          :   การบริการทางเทคนิคและการวิจัยพัฒนาและถายทอดเทคโนโลยี 

องคความรูท่ีจําเปน (K)    :   การจัดการความรูดานเทคโนโลยีการผลิตเพื่อตอบสนองความตองการของวิสาหกิจ
ชุมชน 

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง  :  
1.1.6 จํานวนสถานประกอบการท่ีนําผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช  
1.1.7 จํานวนของผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมดาน วและท ท่ีสามารถนําไปประยุกตใชในภาคการผลิตบรกิาร และ

ชุมชน  

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง :  ตัวชี้วัดท่ี 1.1.6   จํานวน  10 แหง  

                                                    ตัวชี้วัดท่ี 1.1.7   จํานวน  1 เรื่อง  

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย 
กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย

เหต ุ

6 การแบงปนแลกเปล่ียนความรู 
6.1 จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนา
แลกเปล่ียนเรียนรู  
6.2 สอนงานฯ(coaching) 
6.3 กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ 
(Cop) 

10 เดือน 

ธ.ค 50-ก.ย.

52 

จํานวนคร้ังท่ีมี
การแลกเปล่ียน
เรียนรู 

5 คร้ัง บุคลากร 
ทช. 

คณะทํางาน  KMP6 
CMP1 
CMP3 
CMP4 

         

7 
 

การเรียนรู 

7.1 การนําไปใชฝกอบรมถายทอด
เทคโนโลย ี
7.2 สรุปประเมินผลการฝกอบรม
ถายทอดเทคโนโลยี 
  
 

12 เดือน 

ต.ค.51 -กย.

52 

 

 

รอยละความพึง
พอใจของผูเขา
รับการฝกอบรม

 

รอยละ 80 
 
 
 

 

วิสาหกิจ
ชุมชน 

 

 

คณะทํางาน 
 KMP7 

CMP2 
CMP3 
CMP5 

8 การยกยองชมเชย 
8.1 บุคลากรดานเทคโนโลยีการ
ผลิต 

1 เดือน 

ส.ค-ก.ย 52

จํานวนคร้ังท่ีจัด
กิจกรรมยกยอง

1 คร้ัง บุคลากร วศ. คณะทํางาน  CMP6 

ผูทบทวน   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

(นายปฐม  แหยมเกตุ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 ประจําปงบประมาณ 2552 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  ...../....

ประเด็นยุทธศาสตร        : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ  

                                     และการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การจัดการฐานขอมูลการจัดการความรูในสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ   

                                        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : จํานวนผูใชบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                           จากภาคเอกชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 95,000  ราย 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 ประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือกําหนดประเภทและ
แนวทางในการจัดการ
ฐานขอมูลการจัดการความรู
ในสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวิทยาศาสตร
และเทคโนโลยี 

3 เดือน 

ต.ค.-ธ.ค. 

2551 

ประเภทของ
ฐานขอมูลการ
จัดการความรู 

5 ประเภท บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 

สท. 

 KMP1 
CMP1 
CMP2 

2 จํานวนฐานขอมลู
การจัดการความรู

 
 
 
 

 
  

 

สราง/แสวงหา/พัฒนา
ความรูในการบริหาร
จัดการฐานขอมูล  โดย 

2.1 ศึกษาเนื้อหาสาระ
ของแตละฐานขอมูล 
2.2 ศึกษาคนควาวิธีการ
และความรูใหมๆ ในการ
พัฒนาจัดการฐานขอมูล
จากแหลงขอมูลตางๆ 

2.3 ศึกษาวิเคราะห
พฤติกรรมการใช
ฐานขอมูลเพ่ือพัฒนาใน
การจัดทําฐานขอมูล
ตอไป 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 

2552 

 

25 ฐาน 
 
 
 
 
 
 
 

บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 

สท. 

 KMP2 
CMP3 
CMP4 

3 การจัดความรูใหเปนระบบ 
โดยจัดกลุม ฐานขอมูล และ
ความรูท่ีไดจากขอ 2 และ
พัฒนาเทคนิควิธีการเพ่ือให
ผูใชบริการสามารถเขาถึง
ขอมูลไดอยางสะดวก 
รวดเร็ว  

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 

2552 

จํานวนความรูท่ี
นํามาเขา
ฐานขอมูล 

การจัดการความรู 
สท. 

25 ฐาน บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 

สท. 

 KMP3 
CMP2 
CMP3 
 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรูและปรับปรุงขอมูลให
เปนปจจุบัน (จากขอ 3) 
 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 

2552 

จํานวนระเบียนท่ี
เพ่ิมขึ้นใน

ฐานขอมูลการ
จัดการความรู สท.

1000 
ระเบียน / 
เดือน 

บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ 
และ 

ผูท่ีไดรับ
มอบหมาย 

 KMP4 
CMP3 
CMP5 

5 การเขาถึงความรู  

    ผูใชบริการสามารถ
สืบคนฐานขอมูลฯ ผาน
เว็บไซต  

 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 

2552 

จํานวนผูใชในการ
เขาถึงความรูท่ี

เพ่ิมขึ้น 
 

   
 

ไมนอยกวา
รอยละ 10 

 
 
 
 

บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 

 KMP5 
CMP3 
CMP4 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  ...../....

ประเด็นยุทธศาสตร        : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ  

                                     และการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การจัดการฐานขอมูลการจัดการความรูในสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ   

                                        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : จํานวนผูใชบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                           จากภาคเอกชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 95,000  ราย 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

http://siweb.dss.go.th  

http://sci.dss.go.th 

http://siweb.dss.go.th/LO 

http://siweb.dss.go.th/KM 
 

 

6 การแลกเปล่ียนเรียนรู 

6.1 ส่ือสารในรูปของส่ือ
ส่ิงพิมพ/ส่ืออิเล็กทรอนิกส 
เชน จดหมายขาว, แผนพับ
เผยแพร ฯลฯ 

6.2 จัดกิจกรรมเสวนา/
สนทนาแลกเปล่ียนความรู 
(CoP) / ฝกอบรม / การ
สอนงาน ฯลฯ 

6.3 จัดกิจกรรมศุกร (สุข)
กับ Science 

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 

2552 

จํานวนคร้ังของการ
แลกเปล่ียนเรียนรู

30 คร้ัง บุคลากร สท.
และบุคลากร 

วศ. 

ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 

 KMP6 
CMP2 
CMP3 
CMP4 

7 การเรียนรู 

7.1 บุคลากรสามารถ
ใหบริการไดตามมาตรฐาน
ในระบบบริหารงานคุณภาพ

9 เดือน 

ม.ค.-ก.ย. 

2552 

รอยละของ
บุคลากรท่ีเขาใจ
และสามารถนํา
ความรูไปใชในการ
ปฏิบัติงานไดผาน
เกณฑท่ีกําหนดไว
ในวัตถุประสงค
คุณภาพ และแผน
ปฏิบัติงานในระบบ

บริหารงาน
คุณภาพ 

 

รอยละ 80 บุคลากร สท. ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 

 KMP7 
CMP1 
CMP3 
CMP4 
CMP5 
CMP6 
 

 7.2 บุคลากรในหนวยงานมี
ความรูความเขาใจและมี
สวนรวมในกิจกรรมท่ี
เก่ียวของ  
- กิจกรรมตลาดนัดความรู    
  วศ. 
- กิจกรรมศุกร (สุข) กับ 
Science  
- กิจกรรมการยกยองชมเชย
 

 บุคลากร
กลุมเปาหมายเขา
มาเปนทีมงานและ
รวมกิจกรรม 

 

รอยละ 80 บุคลากร สท.
และบุคลากร 

วศ. 

CKO 
ผอ.สํานักฯ และ 
คณะทํางานฯ 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  ...../....

ประเด็นยุทธศาสตร        : การพัฒนาโครงสรางพื้นฐานดานการประกันคุณภาพหองปฏิบัติการ  

                                     และการบริการสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การจัดการฐานขอมูลการจัดการความรูในสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ   

                                        วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : จํานวนผูใชบริการสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

                                           จากภาคเอกชน 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 95,000  ราย 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

ผูทบทวน   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :    

(นายปฐม  แหยมเกตุ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 ประจําปงบประมาณ 2552 
 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ   :  กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ : ……/…...

ประเด็นยุทธศาสตร  :  พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K) :  การจัดการความรูเพือ่ใหมีระบบการฝกอบรมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง: รอยละของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  :  รอยละ 80 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 การบงชี้ความรู :ดานการ
บริหารจัดการ/บริการ/
มาตรฐาน / เทคโนโลยี
สารสนเทศ 
โดยการสํารวจองคความรูท่ี
จําเปนตองมีเทียบกับองค
ความรู / ความชํานาญของ
บุคลากรภายในองคกร (หา 
gap) 

4 เดือน 
ต.ค.51–ม.ค.
52 

จํานวนองค
ความรูท่ี
จําเปนตอง
พัฒนา 
 

3 องคความรู บุคลากร พศ คณะทํางาน
จัดการความรู 
พศ. 

 KMP1 

CMP1 

CMP2 

2 การสราง/แสวงหา/
พัฒนาองคความรู  
2.1 คนควาจากเอกสาร
มาตรฐานท่ีเก่ียวของ 
และทันสมัย 

2.2 อบรม/สัมมนา/ศึกษา/
ดูงาน/สอนงาน
เก่ียวกับการจัด
ฝกอบรม /เทคนิคการ
เปนวิทยากร 

12 เดือน 
ต.ค. 51–ก.ย. 
52 

จํานวนองค
ความรูท่ีไดจาก
การคนควา / 
ฝกอบรม / 
สัมมนา / ดูงาน

10 เร่ือง บุคลากร พศ ผพศ. /
คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูฯ 
 
 

 KMP2 

CMP2 

CMP3 

CMP4 

3 การจัดการความรูให
เปนระบบ 
นําความรูท่ีไดรับจาก
ลําดับท่ี 2 มาทบทวน และ
จัดกลุม และจัดทําเปน 
- จัดใหมีศูนยรวบรวม
เอกสารขอมูลความรู  

- จัดทําฐานขอมูลองค
ความรูไวบนเว็บ พศ.  
http://blpd.dss.go.th  

12 เดือน 
ต.ค. 51–ก.ย. 
52 
 

จํานวน
ฐานขอมูลองค
ความรู 
 

1 ฐาน 
 

บุคลากร พศ ผพศ. และ
คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูฯ 
 
 

 KMP3 

CMP2 

CMP3 

CMP4 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู 
4.1 รวบรวม ประมวลและ
กล่ันกรององคความรู
สําหรับจัดทําเปน
เอกสาร 

6 เดือน 
เม.ย.–ก.ย. 
52 
 

จํานวนองค
ความรูท่ีไดรับ
การกล่ันกรอง 

2 เร่ือง บุคลากร พศ ผพศ. /หก./
บรรณาธิการ
กอง 

 KMP4 

CMP2 

CMP3 

CMP4 

5 การเขาถึงความรู 
5.1 ใชระบบเทคโนโลยี
สารสนเทศ เชน 
เว็บไซต และปรับปรุง
ใหเขาถึงไดงายและ
เปนปจจุบัน 

6 เดือน 
เม.ย.–ก.ย. 
52 

จํานวนวิธี
เขาถึงความรู 
 

2 วิธี 
 

บุคลากร พศ คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูฯ 
 
 

 KMP5 

CMP2 

CMP3 

CMP4 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ   :  กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ : ……/…...

ประเด็นยุทธศาสตร  :  พัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 

องคความรูที่จําเปน (K) :  การจัดการความรูเพือ่ใหมีระบบการฝกอบรมเปนไปตามมาตรฐานสากล 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง: รอยละของผูเขารับการฝกอบรมเพื่อเสริมสรางขีดความสามารถดาน

วิทยาศาสตรและเทคโนโลยีท่ีผานการประเมินตามเกณฑท่ีกําหนด 

เปาหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง  :  รอยละ 80 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจัดการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

5.2 จัดทําส่ือส่ิงตีพิมพ /
ส่ืออิเล็กทรอนิกส 

5.3 จัดใหมีศูนยรวบรวม
เอกสารความรู 

 

 

6 การแบงปนแลกเปล่ียน
ความรู 
6.1 จัดเสวนา / สนทนา
แลกเปล่ียนเรียนรู 
ความคิดเห็นของผูท่ี
เก่ียวของ 

6.2 การจัดฝกอบรม 
6.3 การสอนงาน 
 

6 เดือน 
เม.ย.–ก.ย. 
52 
 

จํานวนคร้ังท่ีมี
การ
แลกเปล่ียน
เรียนรู 
 

6 คร้ัง 
 

บุคลากร พศ ผพศ. และ
คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูฯ 
 
 

 KMP6 

CMP1 

CMP2 

CMP3 

CMP4 

CMP6 

7 การเรียนรู 
7.1 มีการนําไปใชในการ
ใหบริการ 

7.2 ติดตามประเมินผลการ
เอาไปใชประโยชน 

 

3 เดือน 
ก.ค.–ก.ย. 
52 

รอยละความ
พึงพอใจของผู
เขารับการ
อบรม 
 

รอยละ 80 บุคลากร พศ ผพศ. และ
คณะทํางาน
การจัดการ
ความรูฯ 
 
 

 KMP7 
CMP4 
CMP5 
 

ผูทบทวน   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

ผูอนุมัติ   :    

(นายปฐม  แหยมเกตุ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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ภาคผนวก 

 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 1 

 
   

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 
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 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 2 

 
   

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 
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 ตารางแสดงความสัมพันธระหวาง KMP และ CMP ของแผนการจัดการความรู แผนที่ 3 

 
   

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 2552 

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 51 51 51 52 52 52 52 52 52 52 52 52 51 

1. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรูป 51 CKO และ           
  

              

 KM ทีม       .  4 มี.ค.               

2. ปรับปรุงคณะกรรมการ คณะอนุกรรมการองคกร ป 2552 อวศ.                          

           
 17 มี.ค.

              

3. การดําเนินงานการจัดการความรูของวศ. คณะ                         

   3.1 ประชุมหารือ คณะอนุกรรมการจัดการ ฯ  เพื่อกําหนด อนุกรรมการ/          
  

              

         และคัดเลือกแผนปฏิบัติงานป 2552 
คณะ          19 มี.ค.               

     3.1.1 ประเด็นยุทธศาสตร ทํางาน                           

     3.1.2 องคความรูที่จําเปน                             

   3.2  ประชุมคณะทํางานการจัดการความรู เพื่อจัดทําขั้นตอน          
  

              

       การจัดการความรู ในประเด็นยุทธศาสตรที่คัดเลือกป 2552 
            

 
             

  3.3. จัดทําแผนการจัดการความรูของวศ.ป 2552 คณะ              

      3.3.1 ประชุมคณะอนุกรรมการฯจัดทําแผนKM อนุกรรมการ/      
 

       

      3.3.2 สํานัก/โครงการจัดทําแผนKMของ  
                           

              สํานัก/ โครงการทั่วทั้งองคกร               

    3.4   ดําเนินงานตามแผนการจัดการความรูของวศ.ตามขอ 3.2               
  

            
4.  จัดกิจกรรมเกี่ยวกับองคความรูตามภารกิจของวศ. 
 คณะ                         
    4.1  การศึกษาดูงาน (Benchmarking) 
         โรงพยาบาลอภัยภูเบศร อนุกรรมการ/                   

 13 สค. 
    

    4.2  จัดงาน ตลาดนัดการจัดความรู คณะทํางาน                        
 3 กย. 

  

    4.3  อบรมเชิงปฏิบัติการ การทําเวบบลอก เวบ  LO/KM                 
 29 กค.  10 สค.  

    

    4.4 กิจกรรมวันศุกร (สุข) กับ Science           
  

            
5.  สรุปผลการดําเนินงานนําเสนอผูบริหารใหความเห็นชอบ 
 คณะอนุกรรมการ            

 
 

6.  ติดตามประเมินผล คณะกรรมการ                       
 

 
                       แผน                              ผล                        
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CKO Profile   

สวนท่ี 1    :  ช่ือหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Office : CKO) 

ช่ือ  :  นายเกษม  นามสกุล :  พิฤทธ์ิบูรณะ 

สวนท่ี 2    :  ขอมูลสวนบุคคล 

ช่ือ-สกุล 

(ภาษาอังกฤษ) 

Mr. Kasem Piritburana  

วัน-เดือน-ป เกิด วันท่ี 20 พฤศจิกายน  2493  

ตําแหนงงาน 

(ปจจุบัน) 

รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ฝาย/แผนก/หนวย - 

การศึกษา/

ฝกอบรม/ดูงาน 

 

โปรดดูเอกสาร 17-19 

เกียรติคุณท่ีไดรับ - 

ท่ีอยู 67/144 ซอยเสนานิคม 1 ถนนพหลโยธิน แขวง/เขตลาดพราว 

กรุงเทพฯ 10230 

การติดตอสื่อสาร โทรศัพท            :  0 2201 7041 

โทรศัพทมือถือ    :  08 9969 4651 

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

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เร่ิมตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ท่ีจบ

การศึกษา 

วท.ม. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2521 

วท.บ. เคมี มหาวิทยาลัยเชียงใหม 2514 
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 การฝกอบรม (หลักสูตรสําคัญๆ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การ

อบรม 
หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุน 

การอบรม 
1. Plastic 
Technology 

Centre d’étude 
des matère 
Plastique/ ประเทศ
ฝรั่งเศส 

Centre d’étude des 
matère Plastique/ 
ประเทศฝรั่งเศส 

16 มิ.ย. 
17 – 15 
มิ.ย.18 

Centre 
d’internationale 

d’etude et stagere
ประเทศฝรั่งเศส 

2. Quality 
Assurance 
Chemical 
Measurement 

National Institute 
of Standards and 
Technology 
(NIST) 

โรงแรม ดิอิมพีเรียล 
กรุงเทพฯ และ
โรงแรมแอมบาสเดอร 
พัทยา ชลบุรี 

13 – 24 
พ.ย. 32 

STDB 

3. เทคโนโลยี
คอมพิวเตอรสําหรับ
ผูบริหาร 

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 

สถาบันบัณฑิตพัฒ
นบริหารศาสตร 

13 – 17 
พ.ค. 45 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 
4. การบริหารงาน
สําหรับนักบริหาร
ระดับกลาง รุนท่ี 5 

กระทรวงวิทยาศา 
สตรเทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

3- 17 มิ.ย. 
45 
 

งบประมาณ
กระทรวงวิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและ
ส่ิงแวดลอม 

5. ISO/IEC 17025 
– An Introduction 
to the Laboratory 
Accreditation 
Requirements 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 
(NATA- Australia) 

โรงแรมอมารี วอเตอร
เกต กรุงเทพฯ 

16 มิ.ย. 
46 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

6. Documenting 
your Laboratory 
Quality System 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 
(NATA- Australia) 

โรงแรมอมารี วอเตอร
เกต กรุงเทพฯ 

17 มิ.ย. 
46 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

7. Laboratory 
Internal Audits 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 
(NATA- Australia) 
 

โรงแรมอมารี วอเตอร
เกต กรุงเทพฯ 

18 – 19  
มิ.ย. 46 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

8. Laboratory 
Assessor Training 
Course 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 
(NATA- Australia) 

โรงแรมอมารี วอเตอร
เกต กรุงเทพฯ 

20  มิ.ย. 
46 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

9. An 
Introduction to 
ISO/IEC Guide 58 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 

National 
Association of 
Testing Authorities 
(NATA- Australia) 

24 – 25 
มิ.ย. 46 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 
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หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การ

อบรม 
หนวยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ชวงเวลา ทุน 

การอบรม 
(NATA- Australia) 

10. Analytical 
Method  
Validation 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 
(NATA- Australia) 

National 
Association of 
Testing Authorities  
ประเทศออสเตรเลีย 

26 – 27 
มิ.ย. 46 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

11. Laboratory 
Assessor/Lead 
Assessor Training 
Course (in 
accordance with 
APLAC Guidelines 
TR 001) 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
National 
Association of 
Testing 
Authorities 
(NATA- Australia) 

โรงแรมอมารี วอเตอร
เกต กรุงเทพฯ 

4 – 8 ส.ค. 
46 

งบประมาณ       
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

12. ขอกําหนด ISO 
9001 : 2000 

กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

5 – 6 ก.ย. 
48 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 
13. Oral 
Communication 
Course (OCC) 

สถาบัน
ภาษาตางประเทศ 
กระทรวงการ
ตางประเทศ 

สถาบัน
ภาษาตางประเทศ 
กระทรวงการ
ตางประเทศ และ 
SEMEO Regional 
Center ประเทศ
สาธารณรัฐสิงคโปร 

3 ก.ค. – 
11 ส.ค. 

49 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

14. ระบบ
สารสนเทศสําหรับ
ผูบริหาร 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับริษัท 
ไทยคอม แมเนจ
เมนท กรุป จํากัด 

กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

5 – 6 ต.ค. 
49 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 

15. Accreditation 
of PT Providers 

กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

5 – 6 ก.ย. 
50 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 
16.  การบริหารงาน
ภาครัฐและกฎหมาย
มหาชน รุนท่ี 7 

สถาบันพระปกเกลา สถาบันพระปกเกลา 19 ต.ค. 
50 – 21 
มิ.ย. 51 

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 
17. Conduct of 
Proficiency 
Testing 
Programme & 
Accreditation for 
Proficiency 
Testing Provider 

กรมวิทยาศาสตร
บริการรวมกับ 
Taiwan 
Accreditation 
Foundation 
(Chinese Taipei) 

กรมวิทยาศาสตร
บริการ 

18 -20 
มี.ค. 51  

งบประมาณ        
กรมวิทยาศาสตร

บริการ 
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 การดูงาน  

การดูงาน 
เร่ือง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 

1. ความรวมมือดาน
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยี
ระหวาง ไทย - สาธารณรัฐ

อิสลามปากีสถาน 

ประเทศสาธารณรัฐอิสลามปากีสถาน 29 เม.ย. – 6 
พ.ค. 49 

งบประมาณกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

2. APLAC  Conference 
2006 ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร 21 – 25 

พ.ค. 49 

งบประมาณกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

3.  ILAC/IAF Conference 
2006 ประเทศสหรัฐ-เม็กซิโก 11 – 17 พ.ย. 

49 

งบประมาณกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

5. การดูงานดานการบริการ
จัดการดานการรับรอง
ระบบงานหองปฏิบัติการและ
การวิเคราะหทดสอบของ
ประเทศสาธารณรัฐสิงคโปร 

ประเทศ สาธารณรัฐสิงคโปร 20 – 22 ม.ค. 
51 

งบประมาณกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

6. การบริหารงานของ
องคกรตางๆ  

ประเทศสหพันธรัฐสวิสเซอรแลนด 23- 30 มี.ค. 
51 

งบประมาณกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

7. ILAC/IAF Conference 
2008 

ประเทศราชอาณาจักรสวีเดน 19 – 22  
ต.ค. 51 

งบประมาณกรม
วิทยาศาสตร
บริการ 
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 รายชื่อทีมงาน KM 

1. คณะกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ (steering committee) 

ประกอบดวย  

1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ท่ีปรึกษา 

2) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร ท่ีปรึกษา 

    (นายสุทธิเวช ต. แสงจันทร CCO) 

3) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ประธานกรรมการ 

    (นายเกษม พิฤทธิ์บูรณะ CKO) 

4) นางสาวเกษร ตันนุกิจ นักวิทยาศาสตรเชี่ยวชาญ รองประธานกรรมการ 

5) เลขานุการกรม กรรมการ 

6) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรรมการ 

7) ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรรมการ 

8) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร กรรมการ 

หองปฏิบัติการ  

9) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ กรรมการ 

    วิทยาศาสตรแบะเทคโนโลยี 

10) ผูอํานวยการโครงการเคมี กรรมการ 

11) ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรรมการ 

12) ผูอํานวยการโครงการวทิยาศาสตรชีวภาพ กรรมการ 

13) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 

14) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศม ี บณ.ชพ. สท. กรรมการและเลขานุการ 

15) นางสาวอารยา หงษเพชร นว.ชก. พร.   กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16) นางสาวพรพรรณ ปานทิพยอําพร          นว.ชก. บร.            กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

17) นางสาววงศทิพา โรจนประภพ             นว.ปก. พศ.           กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2. คณะอนุกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวย 

1) นางสาวเกษร ตันนุกิจ นว  ชช.           ประธานอนุกรรมการ 

2) นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษชัย นว ชพ ทช. อนุกรรมการ 

3) นางชลัย  ศรีสุข นว ชพ ทช อนุกรรม 

4) นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว ชพ บร. อนุกรรมการ 

5) นายอนุสิทธิ์ สุขมวง นว ชพ พศ. อนุกรรมการ 

6) นายสุรินทร อรรถกิจการคา นว ชพ ฟว. อนุกรรมการ 

7) นางณฐลมนต ปญญวัฒนกิจ นว ชพ คม. อนุกรรมการ 

8) นางสาวนพมาศ สะพู นว ชพ วช. อนุกรรมการ 

9) นางอารีย คชฤทธิ์ นว ชก พศ. อนุกรรมการ 

 10) นางธารทิพย เกิดในมงคล นวผ ชพ สล. อนุกรรมการ    
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 11) นายนภดล แกวบรรพต นว ชก สท. อนุกรรมการ 

 12) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศม ี บณ ชพ สท. อนุกรรมการและเลขานุการ 

 14) นางสาวชุติมา สุจริตกุล นจก.ชก. สล.     อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 13) นางสาวอารยา หงษเพชร นว ชก พร.      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 15) นางกุหลาบ เลขาขํา บณ ชก สท.    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 16) นายสุรศักดิ์ นิลโท นวค ปก สล.    อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะทํางานจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวยคณะทํางานจัดการ

ความรูภายในสํานัก/โครงการ/กอง  ดังน้ี 

คณะท่ี 1 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ประกอบดวย 

• โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  
1. ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวิศวกรรม หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางเปรมใจ อรรถกิจการคา นว. ชพ คณะทาํงาน 
3. นายดํารงศักดิ์ เหลาแสงธรรม นว.ชพ คณะทํางาน 
4. นายกรธรรม สถิรกุล นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นายวีระชัย วาริยาตร นว. ชก คณะทํางาน 
6. นางสาวภูวดี ตูจินดา นว.ชก คณะทํางาน 
7. นายสุทธิศักดิ์ ณัฐฐกุล นว. ชก คณะทํางาน 
8. นายกนิษฐ ตะปะสา นว. ชก คณะทํางาน 
9. นายกฤษฎา สุทธพิันธ นว. ปก คณะทํางาน 

                           10. นายสุรินทร อรรถกิจการคา นว.ชพ คณะทํางานและเลขานุการ 
 11. นายชนินทร เลิศคณาวนิชกุล นว. ชพ คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
• โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 

1. ผูอํานวยการโครงการวทิยาศาสตรชีวภาพ หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางสุมาลี ท่ังพิทยกุล นว. ชพ คณะทํางาน 
3. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางบังอร บุญชู นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นางสาวนงนุช  เมธียนตพิริยา นว. ชพ คณะทํางาน 
6. นางสาวนพมาศ  สะพู นว. ชพ คณะทํางาน 
7. นายธวัช  นุสนธรา นว. ชก คณะทํางาน 
8. นายยุทธิภูมิ  สัมพันธารักษ นว. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 

                             9. นางสาวสวรินทร สินะวิวัฒน นว.ชก คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

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

                          10. นายนารถ พรหมรังสรรค นว. ชก คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะท่ี 2 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิจัยและพัฒนา ประกอบดวย 
1. ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางสาวอุราวรรณ อุนแกว นว. ชพ คณะทํางาน 
3. นางสาวอารี  ชูวิสิฐกุล นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางสาวลดา  พันธสุขุมธนา นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นางวรรณา  ต. แสงจันทร นว. ชพ คณะทํางาน 
6. นางชลัย ศรีสุข นว. ชพ คณะทํางาน 
7. นายวินัต  สุนทรวุฒิคุณ นว. ชพ คณะทํางาน 
8. นางพิศมัย  เลิศวัฒนะพงษชัย นว. ชพ คณะทํางาน 
9. นางวรรณดี  มหรรณพกุล นว. ชพ คณะทํางาน 

                           10. นางสาวปฏิญญา  จิยิพงศ นว. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 
 
คณะท่ี 3 คณะทํางานจัดการความรูดานการบริหารจัดการหองปฏิบัติการ ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ  หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางรวิวรรณ  อาจสําอาง นว. ชพ  คณะทํางาน 
3. นางศรีสุดา หรมระฤก  นว. ชพ  คณะทํางาน 
4. นางรัชดา เหมปฐวี นว. ชพ  คณะทํางาน 
5. นางดุษฎี  มั่นความด ี นว. ชพ  คณะทํางาน 
6. นางภัทรภร   ธนะภาวริศ นว. ชพ  คณะทํางาน 
7. นางวรรณี อูไพบูรณ นว. ชพ  คณะทํางาน 
8. นางพจมาน   ทาจีน นว. ชพ  คณะทํางาน 
9. นางสาวจิราวรรณ หาญวัฒนากุล นว. ขพ  คณะทํางาน 

                          10. นายปรีชา   คําแหง นว. ปก  คณะทํางาน 
                          11. นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว. ชพ  คณะทํางานและเลขานุการ 
  

คณะท่ี 4 คณะทํางานจัดการความรูดานการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ 
               เทคโนโลยี   ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพ หัวหนาคณะทํางาน    
      นักวิทยาศาสตรหองปฏบัิติการ 
2. นายอนุสิทธิ์ สุขมวง นว. ชพ คณะทํางาน 
3. นางอุมาพร สุขมวง นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร  นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นางสาวปทมา นพรัตน นว. ชพ คณะทํางาน 
6. นางอําไพพรรณ ศักดิ์ศริิ จพธ ชง คณะทํางาน 
7. นางสาวจารวี สุขประเสริฐ นว. ปก คณะทํางาน 
8. นายชนก ทวมจร นว. ปก คณะทํางาน 
9. นางอารีย คชฤทธิ์ นว. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 

                           10. นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์ นว. ชก คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะท่ี 5 คณะทํางานจัดการความรูดานสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและ                        หัวหนาคณะทํางาน 
    ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี   บณ. ชพ คณะทํางาน 
3. นางดาเรศ บันเทิงจิตร นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นางกุหลาบ เลขาขํา บณ. ชก คณะทํางาน 
6. นางชื่นจิต อาทร บณ. ชก คณะทํางาน 
7. นายนภดล แกวบรรพต นว ชก คณะทํางาน 
8. นางเพลินพิศ สัตยาลักษณ จพธ. ชง คณะทํางาน 
9. นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาน นว ชก คณะทํางาน 

 10. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย นว. ชพ คณะทํางานและเลขานุการ 
                           11. นางสาวสุวศรี เตชะภาส นว. ชก  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะท่ี 6 คณะทํางานจัดการความรูดานงานบริหารท่ัวไป  ประกอบดวย 
1. เลขานุการกรม ประธานคณะทํางาน 
2. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  คณะทํางาน 
4. หัวหนาฝายการคลัง  คณะทํางาน 
5. หัวหนาฝายแผนงาน  คณะทํางาน 
6. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ  คณะทํางาน 
7. หัวหนาฝายการเจาหนาท่ี  คณะทํางาน 
8. หัวหนาฝายชาง  คณะทํางาน 
9. หัวหนาฝายสารบรรณ  คณะทาํงาน 

10. หนาหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทํางาน 
11. หัวหนากลุมชวยอํานวยการ  คณะทํางาน 
12. นายสุรศักดิ์  นิลโท นวค. ปก คณะทํางาน 
11. นางเครือวัลย พิพุธวัฒน บค. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 
12. นางสาววันทนา มวงหุมทรัพย จพธ. ชก คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
13. นายวัชระ ทองรุต บค. ปก คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
 


