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องคความรูที่จําเปนในการปฏิบัติราชการ 
 

แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   /4 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

  1. เปนแหลง

อางอิงของประเทศ

ดานการวิเคราะห

ทดสอบ เพ่ือการ

รับรองคุณภาพ

สินคาสงออกและ

การคุมครอง

ผูบริโภค 

 

ยกระดับมาตรฐานและ

คุณภาพการผลติ

ผลิตภัณฑ รวมถึง

หองปฏิบัติการและ

ขอมูลสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหเปนที่

ยอมรับทั้งใน

ระดับประเทศและระดับ

สากล 

ตัวชี้วดัที่ 3.2 
(ผลผลติที่ 1) 
จํานวนรายการ
วิเคราะหทดสอบ
วัตถดุิบและ
ผลิตภัณฑ และ
สอบเทียบเครื่องมือ 

109,000 
รายการ 

1.1 การจดัการความรูดานเทคนิคการ
วิเคราะหทดสอบ สอบเทียบทีท่ันสมัย 
และที่เก่ียวของกับกฎระเบียบ เพ่ือ
ตอบสนองความตองการของ
ผูใชบริการ  
(ไดดําเนินการแลวในปฯ 2549) 
 
1.2 การจัดการความรูดานการ
จัดทาํความใชไดของการวดั 
(Validity of Measurements)  
(เลือกมาดาํเนินการในป 2553) 

 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่
3.1.2 :จํานวน
หองปฏิบัติการที่
ไดรับการประเมนิ
เพ่ือการรับรอง
ระบบงาน
หองปฏิบัติการ 

30 หอง 2. ภาคการผลติ 

การคาและการ

บริการไดรับ

บริการทาง ว&ท 

ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานเปนที่

ยอมรับในระดับ

สากล 

ยกระดับมาตรฐานและ

คุณภาพการผลติ

ผลิตภัณฑ รวมถึง

หองปฏิบัติการและ

ขอมูลสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหเปนที่

ยอมรับทั้งใน

ระดับประเทศและ

ระดับสากล 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่
3.1.1: จํานวน
รายการทดสอบ/
สอบเทียบที่ไดรับ
การประเมินตาม
มาตรฐานสากล 
ISO/IEC 
17025:2005 เพ่ือ
การบริการ 

36 รายการ 

2.1 การจดัการความรูดานการประเมิน
หองปฏิบัติการใหเปนแนวทางเดียวกัน 
     (ไดดําเนินการแลวในปฯ 2550) 
2.2 การจดัการความรูดานเอกสารที่
เก่ียวของกับการรับรองความสามารถ
หองปฏิบัติการ 
2.3 การจดัการความรูดานระบบ
คุณภาพและการสื่อสารระหวางผู
ประเมินกับหองปฏิบัติการ 
     (ไดดําเนินการแลวในปฯ 2551) 
2.4 การจัดการองคความรูเพื่อ
ขยายขอบขายการรบัรอง
ความสามารถหองปฏิบตัิการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2005 
(เลือกมาดาํเนินการในป 2553) 
 

3.ผลงานและบริการ

ทาง ว&ท ใช

ประโยชนตอบสนอง

ความตองการของ

ลูกคาในการเพิ่ม

โอกาสการแขงขัน

ได 

เทคโนโลยีทีถ่ายทอด

ไดนําไปใชประโยชน

ในทางเศรษฐกจิและ

สังคม 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่
1.1.7.1 :จํานวน
ของผลงานวิจยั
พัฒนาและ
นวัตกรรม ที่
สามารถนําไป
ประยุกตใชจนเกิด
เปนผลผลิต 

(วท.) 51 เรื่อง 
 (วศ.) 2 เรื่อง 

3.1 การสรางองคความรูดาน
เทคโนโลยีการผลิตเพ่ือตอบสนอง
ความตองการของวิสาหกิจชุมชน 
(ไดดําเนินการแลวในปฯ 2552) 
 
3.2 การจัดการความรูในระบบ
คุณภาพ ISO 9001:2008 
ขอบขายบริการถายทอด
เทคโนโลยี 
 (เลือกมาดําเนินการในป 2553) 
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แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   /4 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่
1.1.8 :จํานวน
สถานประกอบการที่
นําผลงานวิจัย
พัฒนาและ
นวัตกรรมไปใช 
 

(วท.) 237 แหง 
(วศ.) 12 แหง 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่
3.1.3 รอยละ
ความสําเร็จในการ
ดําเนินงานตามแผน
โครงการวิจัยและ
พัฒนาเพื่อเพ่ิม
ศักยภาพการผลิต
และการสราง
มูลคาเพ่ิมแก
ผลิตภัณฑ 

รอยละ 100 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.2 
(ผลผลติที่ 3) การ
วิจัยและพัฒนาที่
ดําเนินการ 

18 เรื่อง 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.2 
(ผลผลติที่ 3) 
จํานวนคนที่ไดรับ
การถายทอด
เทคโนโลย ี

1,700 คน 

(วศ.) ตัวชี้วัดที ่
3.1.4: จํานวน
ผูใชบริการ
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลยีจาก
ภาคเอกชน 

90,000 ราย 

(ประเด็น

ยุทธศาสตร ที่ 3 

ตอ) 

ยกระดับมาตรฐานและ

คุณภาพการบรกิาร

ขอมูลสารสนเทศทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ใหเปนที่

ยอมรับ (วศ.) ตัวชี้วัดที ่3.2 
(ผลผลติที่ 5) 
จํานวนผูเขาถึง
บริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี

120,000 คน 

3.3 การจดัการความรูในกระบวนงาน
ดานการบริหารจัดการสารสนเทศ 
วิทยาศาสตรและเทคโนโลยทีี่ได
มาตรฐานยดึหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
 (ไดดําเนินการแลวในปฯ 2550) 
3.4 การจัดการความรูในกระบวนงานที่
นําเทคโนโลยสีารสนเทศและการ
สื่อสารมาประยกุตใชโดยยึดหลัก
ปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียง 
3.5 การจดัการฐานขอมูลการจัดการ
ความรูในสํานักหอสมุดและศูนย
สารสนเทศวทิยาศาสตรและ
เทคโนโลย ี
(ไดดําเนินการแลวในปฯ 2552) 
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แบบฟอรมที่  1  การจําแนกองคความรูที่จําเปนตอการผลักดันตามประเด็นยทุธศาสตร 

ของสวนราชการ 

ชื่อสวนราชการ :   กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาที่ :   /4 

ประเด็น

ยุทธศาสตร 

เปาประสงค 

(Objective) 

ตัวช้ีวดั (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เปาหมายของ

ตัวช้ีวดั 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัติ

ราชการตามประเด็นยุทธศาสตร 

(วท.) ตัวชี้วดัที ่
1.1.2 จาํนวนผูรับ
การฝกอบรม
หลักสตูรดาน
วิทยาศาสตร 
เทคโนโลยีและนว
ตกรรม 

(วท.)19,000 
คน 

(วศ.) 1,400 
คน 

4. เปนศูนยกลาง

การพัฒนา

กําลังคนทาง ว&

ท ของประเทศให

มีขีด

ความสามารถ

ระดับสากล 

กําลังคนดาน

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลยี ไดรับการ

เสริมสรางขีด

ความสามารถทาง

วิทยาศาสตรและ

เทคโนโลย ี

ตัวชี้วดัที่ 3.1.5: 
รอยละของผูผานการ
อบรมและนาํความรู
ไปใชประโยชน 
 

รอยละ 99 
 

4.1 การจดัการความรูเพ่ือใหมีระบบ
การฝกอบรมเปนไปตาม
มาตรฐานสากล  
(ไดดําเนินการแลวในปฯ 2552) 
4.2 จัดการความรูเพ่ือพัฒนาวทิยากร
ใหเปนวิทยากรมืออาชีพ 
4.3 จัดการความรูเพ่ือใหมีหลกัสูตร
ฝกอบรมใหสอดคลองกับความตองการ 
 

5. องคกรและ

บุคลากรเปนที่

เชื่อถือยอมรับใน

ระดับสากลมีการ

บริหารจัดการ

แบบมุง

ผลสัมฤทธ์ิ และมี

ธรรมาภิบาล 

   5.1 การสรางจติสํานึกในการใหบริการ 
 

หมายเหตุ   วท. = กระทรวงวทิยาศาสตรและเทคโนโลยี     
                วศ. = กรมวิทยาศาสตรบริการ 
 

 

องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 

ประเด็นยทุธศาสตร:  เปนแหลงอางอิงของประเทศดานการวเิคราะหทดสอบ เพ่ือการรับรองคุณภาพ
สินคาสงออกและการคุมครองผูบริโภค 

องคความรูทีจ่ําเปน:  

การจัดการความรูดานการจดัทาํความใชไดของการวัด 

เหตุผลที่เลือกองคความรู:    

การจัดทําระบบคุณภาพหองปฏิบัติการตามมาตรฐาน ISO/IEC 17025 จําเปนตองมอีงคความรูดาน
วิชาการทีส่อดคลองกับมาตรฐานสากล  เพ่ือใชเปนแหลงอางอิง และพัฒนาบุคลากรของหนวยงานใหมี
ความรูทีถู่กตอง ทันสมยั และสามารถนําไปใชในการทาํงานไดอยางมีประสิทธิภาพ ทัว่ทัง้องคกร และ
เปนการสนับสนุน ขยายขอบขายการรบัรองความสามารถหองปฏิบัติการตามาตรฐาน ISO/IEC 17025: 
2005 

 

แผนการจัดการ

ความรู แผนที ่1 

ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM: 
• ตัวชีว้ัดที่ 3.2 (ผลผลติที่ 1) จํานวนรายการวิเคราะหทดสอบวัตถดุิบและผลิตภัณฑ และสอบเทียบ
เครื่องมือ จํานวน 109,000 รายการ 
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องคความรูทีจํ่าเปนตอการปฏิบัตริาชการตามประเด็นยุทธศาสตรที่เลือกมาจัดทาํแผนการจัดการความรู คือ 

ประเด็นยทุธศาสตร         : ภาคการผลิต การคาและการบริการไดรับบริการทาง ว&ท ที่มีคณุภาพ

มาตรฐานเปนทีย่อมรับในระดับสากล 

องคความรูทีจ่ําเปน         :  
การจัดการองคความรูเพ่ือขยายขอบขายการรบัรองความสามารถหองปฏิบัตกิารตามมาตรฐาน ISO/IEC 
17025: 2005 
 
เหตุผลที่เลือกองคความรู :  

เปนการจัดการความรูที่จาํเปนสําหรับบุคลากร และหองปฏิบัติการ เพ่ือใหเปนแหลงอางอิงของประเทศ
ในดานการวิเคราะหทดสอบ เพ่ือรองรับการรับรองคุณภาพสินคาสงออกและการคุมครองผูบริโภค           

แผนการจัดการ 

ความรูแผนที่ 2 

 

ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM :  

• ตัวที่วัดที่ 3.1.1: จํานวนรายการทดสอบ/สอบเทียบที่ไดรบัการประเมินตามมาตรฐานสากล 
ISO/IEC17025:2005 เพ่ือการบริการ  จํานวน 36 รายการ 

 

ประเด็นยทุธศาสตร         : ผลงานและบริการทาง ว&ท ใชประโยชนตอบสนองความตองการของ
ลูกคาในการเพิ่มโอกาสการแขงขันได 

องคความรูทีจ่ําเปน         :  

การจัดการความรูในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ขอบขายบริการถายทอดเทคโนโลย ี

เหตุผลที่เลือกองคความรู :  

เปนการจัดการความรูที่จาํเปนสําหรับบุคคลากรในหนวยงานเพื่อสามารถใหบริการถายทอดเทคโนโลยี
ที่ตอบสนองความตองการของลูกคาไดอยางมีประสิทธิภาพและประสทิธิผลตรงกับความตองการของ
ลูกคาในการเพิ่มโอกาสในการแขงขันได 

 

แผนการจัดการ 

ความรูแผนที่ 3 

ตัวชี้วดัตามคํารบัรองและเปาหมายที่เลือกใชวดัการทํา KM :  
ตัวชี้วดัที่ 1.1.7.1 :จํานวนของผลงานวจิัยพัฒนาและนวตักรรม ที่สามารถนําไปประยุกตใชจนเกิดเปน

ผลผลิต  จํานวน 2 เรื่อง 
ตัวชี้วดัที่ 1.1.8 :จํานวนสถานประกอบการทีนํ่าผลงานวิจัยพัฒนาและนวตักรรมไปใช 12 แหง 
ตัวชี้วดัที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 3) : จํานวนคนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี 1,700 คน 
 

 

ผูทบทวน   :               

                       (นายพายับ นามประเสริฐ) 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 1 ประจําปงบประมาณ พ.ศ.  2553 

แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาท่ี :   /2 

ประเด็นยุทธศาสตร        : เปนแหลงอางอิงของประเทศเรื่องการวเิคราะหทดสอบ เพื่อการรองรับ 

  คุณภาพสินคาสงออกและการคุมครองผูบริโภค 

องคความรูท่ีจําเปน (K)  :  การจัดการความรูดานการจัดทําความใชไดของการวัด  

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวชี้วัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 1)   จํานวนรายการวิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ และ

สอบเทียบเครื่องมือ 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง :  ตัวชี้วัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 1)   จํานวน 109,000 รายการ 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย

เหต ุ

1 การบงชี้ความรู 
ตรวจสอบองคความรูท่ี
จําเปนตองมีเทียบกับองค
ความรู/ความชํานาญของ
บุคลากรภายในองคกร 
 

1 เดือน 

ก.พ. 53 

จํานวนองคความรูท่ี
จําเปน 

1 เร่ือง คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ. 

 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP1 

2 สราง/แสวงหา/พัฒนา
ความรูในการบริหาร
จัดการฐานขอมูล  โดย 

2.1 คนควาจากเอกสาร
มาตรฐานที่เก่ียวของและ
ทันสมัย 

จํานวนองคความรู
จากการคนควาและ

แสวงหา 
 

 2.2 อบรม/สัมมนา/ดูงาน/
ประชุม/ฟงบรรยาย จาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและ
ตางประเทศ 

 

12 เดือน

ต.ค.52-ก.ย.

53 

 

5 เร่ือง 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ. 

 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP1 
CMP3 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ  
โดยนําความรูท่ีไดจากขอ 2 
มาทบทวนและจัดกลุม ซ่ึง
จัดเก็บใหเปนศูนยเอกสาร
รวบรวมความรู 
 

12 เดือน

ต.ค.52-ก.ย. 

53 

ประชุมทบทวน
และเรียบ
เรียงความรู 

 
 
 
 

4 คร้ัง 
 
 
 
 
 

คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ. 

 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู 
4.1 รวบรวม ประมวลและ
กล่ันกรององคความรูสําหรับ
จัดทําเปนเอกสารวิชาการ
ดานการจัดทําความใชได
ของการวัด 
 

5 เดือน 

มี.ค.-ก.ค.53 

จํานวนเอกสาร
วิชาการฯ 
(ฉบับราง) 

1 เร่ือง คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ. 

 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP3 

5 การเขาถึงความรู  

5.1 จัดพิมพเอกสารวิชาการ
แจก 
5.2 ลงในเว็ปไซต 
 

2 เดือน 
ส.ค. – ก.ย. 

53 

วิธีการเขาถึงความรู
   
 
 

2 วิธ ี
 
 
 

บุคลากร วศ.ท่ี
เก่ียวของ 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP3 
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แบบฟอรมท่ี 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ช่ือสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบริการ หนาท่ี :   /2 

ประเด็นยุทธศาสตร        : เปนแหลงอางอิงของประเทศเรื่องการวเิคราะหทดสอบ เพื่อการรองรับ 

  คุณภาพสินคาสงออกและการคุมครองผูบริโภค 

องคความรูท่ีจําเปน (K)  :  การจัดการความรูดานการจัดทําความใชไดของการวัด  

ตัวช้ีวัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวชี้วัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 1)   จํานวนรายการวิเคราะหทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ และ

สอบเทียบเครื่องมือ 

เปาหมายของตัวช้ีวัดตามคํารับรอง :  ตัวชี้วัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 1)   จํานวน 109,000 รายการ 

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย กลุม เปาหมาย ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย

เหต ุ

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

6.1 กิจกรรมเสวนา/สนทนา
แลกเปลี่ยนความรู  
 

1 เดือน ก.ค.

53 

จํานวนครั้งของ
สัมมนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู 

1 คร้ัง บุคลากร วศ.ท่ี
เก่ียวของ 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP2 
CMP4 

7 การเรียนรู 
นําเอกสารวิชาการไปใช
ประโยชนในการปฏิบัติงาน 

 

 

2 เดือน 
ส.ค. – ก.ย. 

53 

รอยละของผูนํา
เอกสารไปใชงาน 
(ประเมินโดยใช
แบบสอบถาม) 

  รอยละ 80 บุคลากร วศ.ท่ี
เก่ียวของ 

ผคม./ 
คณะกรรมการดาน
วิชาการ วศ./ 
คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

 

 CMP5 

8 การยกยองชมเชย 
8.1 กิจกรรมการยกยอง
ชมเชยในวัน KM DAY 
 

20 ส.ค. 53 จํานวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมยกยอง

ชมเชย 

1 คร้ัง บุคลากร วศ. ผอ.โครงการ และ
คณะทํางานฯ 

 

 CMP6 

 

ผูทบทวน   :               

                       (นายพายับ นามประเสริฐ) 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 2 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  / 2 

ประเด็นยุทธศาสตร        : ภาคการผลิต การคาและการบริการไดรับบริการทาง ว&ท ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การจัดการความรูเพื่อขยายขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1จํานวนรายการทดสอบ สอบเทียบที่ไดรับการประเมิน

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 เพื่อการบริการ 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 จํานวน 36 รายการ  

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

1 การบงชี้ความรู 
ประชุมระดมความคิดเห็น
เพ่ือกําหนดรายการ
วิเคราะหทดสอบที่จะขยาย
ขอบขายการรับรอง 

8 เดือน 

ต.ค.2552-

พ.ค. 2553 

จํานวนรายการ
วิเคราะห ทดสอบ ท่ี
จะขยายขอบขายฯ

 

36 รายการ บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 CMP1 

2 สราง/แสวงหาและ
พัฒนาองคความรูเพื่อ
ขยายขอบขายฯโดย 

2.1 คนควาจากเอกสาร
มาตรฐานที่เก่ียวของและ
ทันสมัย 

 
 2.2 อบรม/สัมมนา/ดูงาน/

ประชุม/ฟงบรรยาย จาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและ
ตางประเทศ 

 

12 เดือน 

ต.ค.2552-

ก.ย. 2553 

จํานวนองคความรู
จากการคนควาและ

แสวงหา 
 
 
 
 
 

36 เร่ือง 
 
 
 
 

บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 

 CMP1 
CMP3 

3 การจัดความรูใหเปน
ระบบ โดยนําความรูท่ีได
จากขอ 2 มาทบทวนและ
จัดกลุม ซ่ึงจัดเก็บเปน 2 
ระบบ คือ 
3.1 ศูนยเอกสารรวบรวม
ความรู 
3.2 จัดเก็บในฐานขอมูล  
http//:siweb.dss.go.th/lo 
 
 

12 เดือน 

ต.ค.2552-

ก.ย. 2553 

ระบบการจัดเก็บ
ขอมูล 

 

2 ระบบ บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 

 CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและ
กล่ันกรองความรู 
4.1 รวบรวม ประมวลและ
กล่ันกรององคความรู และ
จัดทําเปนเอกสาร SOP 
 
 
 

9 เดือน 

ต.ค.2552-

มิ.ย. 2553 

จํานวน SOP 36 เร่ือง บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 

 CMP3 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ              :  กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  / 2 

ประเด็นยุทธศาสตร        : ภาคการผลิต การคาและการบริการไดรับบริการทาง ว&ท ที่มีคุณภาพ

มาตรฐานเปนที่ยอมรับในระดับสากล 

องคความรูที่จําเปน (K)  :  การจัดการความรูเพื่อขยายขอบขายการรับรองความสามารถหองปฏิบัติการ

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง : ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1จํานวนรายการทดสอบ สอบเทียบที่ไดรับการประเมิน

ตามมาตรฐานสากล ISO/IEC 17025 :2005 เพื่อการบริการ 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : ตัวช้ีวัดที่ 3.1.1 จํานวน 36 รายการ  

ลํา

ดับ 

กิจกรรมการจดัการ

ความรู 
ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย

กลุม 

เปาหมาย 
ผูรับผิดชอบ สถานะ หมายเหตุ

5 การเขาถึงความรู  
5.1 จัดใหมีเอกสารระบบ
คุ ณ ภ า พ ป ร ะ จํ า แ ต ล ะ
โครงการ 
5.2 จัดเก็บในฐานขอมูล   
http//:siweb.dss.go.th/lo 
 

6 เดือน 

เม.ย.2553-

ก.ย. 2553 

ชองทางการเขาถึง
ความรู 

   
 
 

2 ชองทาง
 
 
 

บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 

 CMP3 

6 การแลกเปลี่ยนเรียนรู 

6.1 ประชุมระบบคุณภาพ 

6.2 จัดกิจกรรมเสวนา/
สนทนาแลกเปลี่ยนความรู 
(CoPs) / ฝกอบรม / การ
สอนงาน ฯลฯ 
 

7 เดือน 

มี.ค.2552-

ก.ย. 2553 

จํานวนครั้งของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู

5 คร้ัง บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 

 CMP2 
CMP4 

7 การเรียนรู 

7.1 นํา SOP ไปปฏิบัติ 

7.2 จัดทําเอกสารยื่นขอการ
รับรองฯ 

 

6 เดือน 

เม.ย. 2553-

ก.ย. 2553 

จํานวนรายการที่ได
ยื่นขอการรับรอง 

 

36 รายการ บุคลากร ฟว.
คม. วช.  
ท่ีเก่ียวของ  

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM
ฟว. คม. วช. 

 

 CMP5 

8 การยกยองชมเชย 
8.1 กิจกรรมการยกยอง
ชมเชยในวัน KM DAY 
 

20 ส.ค. 53 จํานวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมยกยอง

ชมเชย 

1 คร้ัง บุคลากร วศ. ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางานฯ 
 

 CMP6 

 

ผูทบทวน   :               

                       (นายพายับ นามประเสริฐ) 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ 

(CEO) 
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แผนการจัดการความรู แผนที่ 3 ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 

แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  1 / 2 

ประเด็นยุทธศาสตร          : ผลงานและบริการทาง ว&ท ใชประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคา 

ในการเพิ่มโอกาสการแขงขันได 

องคความรูที่จําเปน (K)   : การจัดการความรูในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ขอบขายบริการถายทอด
เทคโนโลยี 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :     
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.7.1 :จํานวนของผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนาํไปประยุกตใชจนเกิดเปนผลผลิต  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.8 :จํานวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช   
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 3 ): จํานวนคนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี   
 
 
เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : ตัวช้ีวัดที่ 1.1.7.1  จํานวน 2 เรื่อง  

                                                    ตัวช้ีวัดที่ 1.1.8 จํานวน 12 แหง     

                                                    ตัวช้ีวัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 3) จํานวน  1,700  คน 

ลํา

ดับ 
กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ 

หมาย

เหต ุ

1 การบงชี้ความรู 
ตรวจสอบองคความรูท่ีจําเปนตองมี
เทียบกับองคความรูของบุคลากร
ภายในองคกร (หา gap)  
 
 

2 เดือน 

ต.ค 52-พ.ค. 

52 

จํานวนองค
ความรูท่ีจําเปน 

1  องคความรู บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

ผทช.และ
คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP1 

2  การสราง/แสวงหา/และพัฒนา
องคความรู  
2.1 คนควาจากเอกสารมาตรฐาน
ท่ีเก่ียวของและทันสมัย 
2.3 อบรม/สัมมนา ศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/ฟงบรรยายจาก
ผูเชี่ยวชาญทั้งในและตางประเทศ 
 
 

11  เดือน 

พ.ย.52-ก.ย

53 

จํานวนองค
ความรูจากการ
คนควาและ
แสวงหา 

10 เร่ือง บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

ผทช.และ
คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP1 
CMP3 

3 การจัดการความรูใหเปนระบบ 
3.1นําขอมูลความรูในขอ 2 มา
ทบทวน จัดกลุม และจัดทําเปน 
-จัดใหมีศูนยรวบรวมเอกสารขอมูล
ความรู 
-เก็บในฐานขอมูล 
http//:siweb.dss.go.th/lo   
 

10 เดือน 

ธ.ค52 -ก.ย

53 

 

ระบบการจัดเก็บ
ขอมูล 

2 ระบบ บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

  
CMP2 
CMP3 

 

4 

 

 

 

 

การประมวลและกลั่นกรองความรู 
 4.1รวบรวม ประมวลและกลั่นกรอง
องคความรูสําหรับจัดทําเปนเอกสาร 
   
 
 
 

 

7 เดือน 

ธ.ค.52 -มิ.ย.

53 

 

จํานวนองค
ความรูท่ีไดรับ
การกล่ันกรอง 

 

1 องคความรู
 

 

บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

 

คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP3 
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แบบฟอรมที่ 2  แผนการจัดการความรู (KM Action Plan) 

ชื่อสวนราชการ                : กรมวิทยาศาสตรบรกิาร หนาที่ :  2 / 2

ประเด็นยุทธศาสตร          : ผลงานและบริการทาง ว&ท ใชประโยชน ตอบสนองความตองการของลูกคา   

ในการเพิ่มโอกาสการแขงขันได 

องคความรูที่จําเปน (K)   : การจัดการความรูในระบบคุณภาพ ISO 9001:2008 ขอบขายบริการถายทอด
เทคโนโลยี 

 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง:  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.7.1 :จํานวนของผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมที่สามารถนาํไปประยุกตใชจนเกิดเปน  

ผลผลิต  
ตัวช้ีวัดที่ 1.1.8 :จํานวนสถานประกอบการที่นําผลงานวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมไปใช   
ตัวช้ีวัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 3 ): จํานวนคนที่ไดรับการถายทอดเทคโนโลยี   
 

เปาหมายของตัวชี้วดัตามคํารับรอง : ตัวช้ีวัดที่ 1.1.7.1  จํานวน 2 เรื่อง  

                                                    ตัวช้ีวัดที่ 1.1.8     จํานวน 12 แหง     

                                                    ตัวช้ีวัดที่ 3.2 (ผลผลิตที่ 3) จํานวน  1,700  คน 

ลํา 

ดับ 
กิจกรรมการจดัการความรู ระยะเวลา ตัวช้ีวดั เปาหมาย 

กลุม 

เปาหมาย
ผูรับผิดชอบ สถานะ

หมาย

เหต ุ
 

5 
 

การเขาถึงความรู 
5.1 จัดใหมีศูนยรวบรวมเอกสาร
ความรู 
5.2 ใชระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ
เชน เว็บไซต  
 

 

9 เดือน 

ม.ค -ก.ย.53 

 

ชองทางการ
เขาถึงความรู 

 

2 ชองทาง 
 

บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

 

คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP3 

6 การแบงปนแลกเปลี่ยนเรียนรู 
6.1 ประชุมจัดทําระบบคุณภาพ 
6.2 จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู/ฝกอบรม 
 

10 เดือน 

ธ.ค 52-ก.ย.

53 

จํานวนครั้งของ
การแลกเปล่ียน
เรียนรู 

3 คร้ัง บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP2 
CMP4 

7 
 

การเรียนรู 
7.1  การนําระบบมาใช 

3 เดือน  

ก.ค.53 -กย.

53 

 

 

รอยละของ
บุคลากรท่ี
เก่ียวของเขาใจ
ระบบคุณภาพ 

 

รอยละ 80 
 
 
 

บุคลากร 
ทช.ท่ี
เก่ียวของ 

 

 

คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP5 

8 การยกยองชมเชย 
8.1 กิจกรรมการยกยองชมเชยในวัน 
KM DAY 
 

20 ส.ค. 53 จํานวนครั้งท่ีจัด
กิจกรรมยกยอง 

1 คร้ัง บุคลากร วศ. ผทช. และ
คณะทํางาน 
ISO 9001 
และ KM ทช. 

 CMP6 

 

ผูทบทวน   :               

                       (นายพายับ นามประเสริฐ) 

ผูบริหารสูงสุดดานการจัดการความรู (CKO) 

 

ผูอนุมัติ   :  

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

 ผูบริหารสูงสุดของสวนราชการ (CEO) 
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ภาพรวมของแผนการดาํเนินงานการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 
 

ผูรับผิดชอบ 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 

  52 52 52 53 53 53 53 53 53 53 53 53 53 

1  ประชุมคณะกรรมการจัดทําการจัดการความรู ป 2553  เลขาคณะกรรมการ                        
       16-ธ.ค.   22-ก.พ.       17-มิ.ย.         

2. แตงตั้งคณะกรรมการ คณะอนุฯ และคณะทํางานการจัดการ
ความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการประจําปงบประมาณ 2553 

อวศ. 
    

 
                    

                              

3. ประชุมเพื่อพิจารณาคัดเลือกประเด็นยุทธศาสตร/องคความรูที่
จําเปน ในการจัดทําแผนฯ ป 2553 

คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ     

 
                  

       16-ธ.ค.                     
4. จัดทําแผนการจัดการความรูของ วศ. ป 2553                             
   4.1 ประชุมอนุกรรมการจัดทําแผนฯ 

คณะอนุฯ     
 
   

   
  

  
      

   4.2 ใหสํานัก/โครงการจัดทําแผน KM ทั่วทั้งองคกร 
คณะทํางาน     

 
                     

5. ดําเนินการตามประเด็นยุทธศาสตรที่คัดเลือก 
คณะอนุกรรมการ       

 
                   

                            

6. จัดกิจกรรมตามแผนการจัดการความรูทั่วทั้งองคกร  ทีม KM วศ./                          
 - ศึกษาดูงาน (Bencemark) คณะอนุกรรมการ 

             
 
 9 หรือ 16 กค.      

- Kick off  KM Day  ของสํานัก /โครงการ สํานัก              ลส. 25มิ.ย.       
 - กิจกรรม CoPs สํานัก / โครงการ / สํานัก  

                    
' - กิจกรรมศุกร(สุข)กับ science สํานัก  

 
      พ.ศ. คม. ทช. พ.ค. สท. 

 
ฟว 2 ก.ค., สล

23 ก.ค.      
              5-มี.ค. 30-เม.ย. วช. 14 พ.ค. 18-มิ.ย.-53 บร. 30 ก.ค.       

7. จัดกิจกรรมตลาดนัดความรู วศ. ประจําป 2553 
 
 

คณะกรรมการ 
คณะอนุกรรมการ 

                    

 
20 สค. 

    
8. ติดตามและประเมินผลการดําเนินงานตามแผนฯ  อวศ.                           
  8.1 สํานัก/โครงการสรุปผลการดําเนินงาน  ระบุปญหาอุปสรรค 
รอบ 6 เดือน , 9 เดือน(e-sar card) คณะทํางาน             

 
1-8เม.ย.53     

 
5-9 ก.ค.53       

 8.2 สรุปผล / เสนอรายงานผลการดําเนินงาน นําเสนอ
คณะกรรมการใหความเห็นชอบ รอบ 12 เดือน คณะอนุกรรมการ                       

 
4-8 ต.ค.53 
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ภาคผนวก 
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CKO Profile   

สวนท่ี 1    :  ชื่อหนวยงาน/ผูบริหารดานการจัดการความรู 

หนวยงาน  : กรมวิทยาศาสตรบริการ 

ผูบริหารดานการจัดการความรู (Chief Knowledge Officer : 

CKO) 

ชื่อ  :  นายพายับ นามสกุล :  นามประเสริฐ 

 

สวนท่ี 2    :  ขอมูลสวนบุคคล 

ชื่อ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) Mr. PAYAB  NAMPRASERT  

วัน-เดือน-ป เกิด วันที่ 27 เมษายน  2493  

ตําแหนงงาน (ปจจุบัน) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน 

รักษาราชการแทนรองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ 

ฝาย/แผนก/หนวย - 

การศึกษา/ฝกอบรม/ดู

งาน 

 

โปรดดูเอกสารหนา 14-15 

เกียรติคุณที่ไดรับ - 

ที่อยู 1/3 ถนนแจงวัฒนะ 14   เขตหลักส่ี   กรุงเทพฯ 

การติดตอส่ือสาร โทรศัพท            :  0 2201 7101 

โทรศัพทมือถือ    :  086 505 0924 

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

ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาลาสุด-เริ่มตน) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ป พ.ศ.ที่จบการศึกษา

วท.ม. เคม ี จุฬาลงกรณมหาวิทยาลัย 2521 

วท.บ. เคม ี มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร 2516 
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 การฝกอบรม (หลักสูตรที่สําคัญตางๆ)  

หลักสูตรที่อบรม 

ช่ือหลักสูตร/การ
อบรม 

หนวยงานท่ีจัด สถานท่ี
อบรม 

ชวงเวลา ทุน 
การอบรม 

 

1. Quality 
Improvement of 
Industrial Products 

 

Asia Bunka kaikan 
Tokyo 

 

Japan 
 

ป พ.ศ. 2522  
ระยะเวลา 2 เดือน 

 

AOTS 

 

2. Plastics 
Technology 

 

Osaka Municipal 
Technical 
Research 
Institute Osaka  

 

Japan 
 

ป พ.ศ. 2524  
ระยะเวลา 3 เดือน 

 

JICA 

 

3. Failure Analysis 
of Plastic 
Components and 
Products 

 

Singapore 
Institute of 
Standards and 
Industrial 
Research 

 

Singapore 
 

ป พ.ศ. 2536  
ระยะเวลา 20 วัน 

 

รัฐบาลสิงคโปร 

 

4. Laboratory 
Assessor Training 
Course 

 

MAMAS + สมอ. 
 

กรุงเทพฯ 
 

ป พ.ศ. 2536  
ระยะเวลา 6 วัน 

กรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

 

5. การบริหารงาน
สําหรับนักบริหาร
ระดับกลาง 

 

กระทรวงวิทยาศาส
ตรและเทคโนโลยี 

 

สํานักงาน
ปลัดกระทรวง 
กระทรวงวิทย

ฯ 

 

ป พ.ศ. 2540  
ระยะเวลา 15 วัน 

กรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

 

6. การบริหาร
เทคโนโลยี 

 

สถาบันบัณฑิต
พัฒนาบริหาร
ศาสตร 

 

NIDA 
 

ป พ.ศ. 2542  
ระยะเวลา 3 วัน 

กรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

 
 

7. Assessor 
Training Course 

 

Untied Kingdom 
Accreditation 
Service 
Conducted in 
Bangkok 

 

กรุงเทพฯ 
 

ป พ.ศ. 2542  
ระยะเวลา 5 วัน 

กรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

8. Laboratory 
Assessment/Lead 
Assessor Training 
Course 

NATA (Conducted 
in Bangkok, 
Thailand)  

 

กรุงเทพฯ 
 

ป พ.ศ. 2546  
ระยะเวลา 5 วัน 

กรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

 

9. นักปกครอง
ระดับสูง  
รุนที่ 52 

 

สถาบันดํารงราชานุ
ภาพ 
กระทรวงมหาดไทย 

 

วิทยาลัย
มหาดไทย
ชลบุรี 

 

ป พ.ศ. 2551  
ระยะเวลา 4 เดือน  

(4ก.พ.51–27
มิ.ย.51) 

กรม
วิทยาศาสตร
บริการ 

 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2553 กรมวิทยาศาสตรบริการ  15 

 
 ประสบการณการดูงาน 

การดูงาน 

เรื่อง สถานท่ี ระหวางวันท่ี ทุนการดูงาน 
 

1. Scientific and 
Technical 
Cooperation Thailand 
and Vietnam 

 

Hanoi, Vietnam 24 - 28 กรกฎาคม 25549 กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

2. Testing and 
Calibration services 
at PSB and Spring  
 
 

Singapore 
20 – 22 พฤษภาคม 

2551 
 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

3. การบริหารจัด
การเมืองและ
ส่ิงแวดลอม 

 

New Zealand 23 – 30 มกราคม 2551 กรมวิทยาศาสตรบริการ 

 

4. Accreditation and 
Testing services at 
TAF 

 

 

Taiwan 
 

17 – 20 กุมภาพันธ 2552
 

กรมวิทยาศาสตรบริการ 
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 รายชื่อทีมงาน KM 

1. คณะกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ (steering committee) 

ประกอบดวย  

1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ ประธานกรรมการ 

2) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ รองประธานกรรมการ 

    (นายพายับ นามประเสริฐ  CKO) 

3. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ กรรมการ 

    (นายสุทธิเวช ต.แสงจันทร CCO) 

4) เลขานุการกรม กรรมการ 

5) ผูอํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรรมการ 

6) ผูอํานวยการสํานักบริหารและรับรองหองปฏิบัติการ กรรมการ 

7) ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร กรรมการ 

หองปฏิบัติการ  

8) ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและศูนยสารสนเทศ กรรมการ 

    วิทยาศาสตรแบะเทคโนโลยี 

9) ผูอํานวยการโครงการเคมี กรรมการ 

10) ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวิศวกรรม กรรมการ 

11) ผูอํานวยการโครงการวทิยาศาสตรชีวภาพ กรรมการ 

12) ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 

13) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศม ี บณ.ชพ. สท. กรรมการและเลขานุการ 

14) นางสาวอารยา หงษเพชร นว.ชก. พร. กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15) นางสาวอารีย คชฤทธิ์ นว.ชก. พศ.. กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16) นายอานนท เกิดเกตุ นจก.ปก. สท.  กรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

2. คณะอนุกรรมการจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวย 

1) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตรบริการ   ประธานอนุกรรมการ 

    (นายพายับ นามประเสริฐ  CKO) 

2) นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศม ี บณ ชพ สท. อนุกรรมการ 

3) นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษชัย นว ชพ ทช. อนุกรรมการ 

4) นางชลัย  ศรีสุข นว ชพ ทช อนุกรรม 

5) นางสาววนิดา ชุลิกาวิทย นว ชพ บร. อนุกรรมการ 

6) นายชนินทร เลิศคณาวนิชกุล นว ชพ ฟว. อนุกรรมการ 

7) นางดวงกลม เชาวศรีหมุด นว ชพ คม. อนุกรรมการ 

8) นางสาวนพมาศ สะพู นว ชพ วช. อนุกรรมการ 

9) นางสาวชุติมา สุจริตกุล นจก.ชก. สล.     อนุกรรมการ 
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10) นางปญญา คําพญา นว ชก พศ. อนุกรรมการ 

 11) นายสุรศักดิ์ นิลโท นวค ปก สล.    อนุกรรมการ 

 12) นางสาวอัคริมา บุญอยู นวค ปก. สท. อนุกรรมการ 

 13) นางกุหลาบ เลขาขํา บณ ชก สท.    อนุกรรมการและเลขานุการ 

 14) นางสาวอารยา หงษเพชร นว ชก พร.      อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

15) นายอานนท เกิดเกตุ  นจก.ปก. สท.  อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

16) นางสาวนิมลรัตน คํารังสี  นบค.ปก. สล. อนุกรรมการและผูชวยเลขานุการ 

 

3. คณะทํางานจัดการความรูของกรมวิทยาศาสตรบริการ  ประกอบดวยคณะทํางานจัดการ
ความรูภายในสํานัก/โครงการ/กอง  ดังน้ี 
คณะที่ 1 คณะทํางานจัดการความรูดานการวิเคราะหทดสอบ สอบเทียบ ประกอบดวย 

• โครงการฟสิกสและวิศวกรรม  
1. ผูอํานวยการโครงการฟสิกสและวิศวกรรม หัวหนาคณะทํางาน 
2. นายสมชาย ศิริเลิศพิทักษ นว. ชก. คณะทํางาน 
3. นายวัฒนา บุญล้ํา นว. ชก. คณะทํางาน 
4. นางกรรณิการ บุตรเอก นว. ชก. คณะทํางาน 
5. นายนิมิต พาลี นว. ปก คณะทํางาน 
6. นายวีระชัย วาริยาตร นว. ชก คณะทํางาน 
7. นายกอพงศ หงษศรี นว. ชก คณะทํางาน 
8. นายดิเรก รุงเรือง นชก. อาวุโส คณะทํางาน 
9. นายกรธรรม สถิรกุล นว. ชก คณะทํางาน 

                           10. นางสาวอุสุมา นาคนิคาม นว. ปก. คณะทํางาน 
  11. นายชนินทร เลิศคณาวนิชกุล นว. ชพ. คณะทํางานและเลขานุการ 

 12. นางสาวจิตินันท ทิพโชติ จพท. ชง. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 
• โครงการวิทยาศาสตรชีวภาพ 

1. ผูอํานวยการโครงการวทิยาศาสตรชีวภาพ หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางบังอร บุญชู นว. ชพ. คณะทํางาน 
3. นางสาวนงนุช  เมธียนตพิริยะ นว. ชพ. คณะทํางาน 
4. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน นว. ชพ. คณะทํางาน 
5. นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย นว. ชก. คณะทํางาน 
6. นางสาวนพมาศ  สะพู นว. ชพ. คณะทํางาน 
7. นายยุทธภูมิ  สัมพันธารักษ นว. ชก. คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นางสาวนิภาพร ชนะคช นว. ชก. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

                               
 

• โครงการเคมี 
1. ผูอํานวยการโครงการเคมี หัวหนาคณะทํางาน 
2. นางอรวรรณ ศรีคุมวงษ นว. ชพ. คณะทํางาน 
3. นางสาวดารัตน พัฒนะกุลกําจร นว. ชก. คณะทํางาน 
4. นายวชิรพันธุ พันธุกระวี  นว. ปก. คณะทํางาน 
5. นางสาวอภิรดี ชํานาญเหนาะ นจก. ปก. คณะทํางาน 
6. นางสาวดวงกมล เชาวศรีหมุด นว. ชพ. คณะทํางานและเลขานุการ 
7. นางสาวพิชญาภา ราชธรรมา นว. ปก. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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คณะที่ 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 นชอ. ชพ. คณะทํางาน 
8. นางวรรณดี  มหรรณพกุล นว. ชพ. คณะทํางาน 
9. นางสาวปริชญา พิริยางกูร นจง. ชก. คณะทํางาน 

                           10. นางพิศมัย  เลิศวัฒนะพงษชัย นว. ชพ. คณะทํางานและเลขานุการ   
  11. นายสุพะไชย จินดาวุฒิกุล นว. ชก. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 

 
คณะที่ 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 หาญวัฒนกุล นว. ชพ.  คณะทํางาน 

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

คณะที่ 4 คณะทํางานจัดการความรูดานการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตรและ 
               เทคโนโลยี   ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพ  หัวหนาคณะทํางาน    
    นักวิทยาศาสตรหองปฏิบัติการ 
2. นางอุมาพร สุขมวง นว. ชพ.  คณะทํางาน 
3. นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร  นว. ชพ.  คณะทํางาน 
4. นางสาวปทมา นพรัตน นว. ชพ.  คณะทํางาน 
5. นางอําไพพรรณ ศักดิ์ศริิ จพธ. ชง.  คณะทํางาน 
6. นายสมบัติ คงวิทยา นว. ชก.  คณะทํางาน 
7. นายปญญา คําพยา นว. ปก.  คณะทํางาน 
8. นายชนก ทวมจร นว. ปก.  คณะทํางาน 
9. นางอารีย คชฤทธิ์ นว. ชก.  คณะทํางานและเลขานุการ 

                           10. นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์ นว. ชก.  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะที่ 5 คณะทํางานจัดการความรูดานสารสนเทศทางวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
             ประกอบดวย 

1. ผูอํานวยการสํานักหอสมุดและ                          หัวหนาคณะทํางาน 
    ศูนยสารสนเทศวิทยาศาสตรและเทคโนโลยี 
2. นางสาวเบญจภัทร จาตุรนตรัศมี    บณ. ชพ.  คณะทํางาน 
3. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นว. ชพ.  คณะทํางาน 
4. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย นว. ชพ.  คณะทํางาน 
5. นางกุหลาบ เลขาขํา บณ. ชก.  คณะทํางาน 
6. นายนภดล แกวบรรพต นว. ชก.  คณะทํางาน 
7. นายทวีศักดิ์ แกวบุรี บณ. ปก.  คณะทํางาน 
8. นางเพลินพศิ สัตยาลักษณ จพธ. ชง.  คณะทํางาน 
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9. นางสาววริศรา แสงไพโรจน นว. ชก.  คณะทํางาน   
 10. นางจรรยพร ภูสมบูรณวัฒนา จพธ. ชง.  คณะทํางาน  

                           11. นางสาวอุดมลักษณ เวียนงาม นว. ชก.  คณะทํางานและเลขานุการ 
                           12. วาที่ ร.ต.ธนกร ศิริกิจ บณ. ปก.  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
  13. นายอานนท เกิดเกตุ นจก. ปก.  คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 

คณะที่ 6 คณะทํางานจัดการความรูดานงานบริหารทั่วไป  ประกอบดวย 

1. เลขานุการกรม ประธานคณะทํางาน 
2. ผูอํานวยการกลุมพัฒนาระบบบริหาร  คณะทํางาน 
3. นักวิชาการตรวจสอบภายใน  คณะทํางาน 
4. หัวหนาฝายการคลัง  คณะทํางาน 
5. หัวหนาฝายแผนงาน  คณะทํางาน 
6. หัวหนาฝายประชาสัมพันธ  คณะทํางาน 
7. หัวหนาฝายการเจาหนาที่  คณะทํางาน 
8. หัวหนาฝายชาง  คณะทํางาน 
9. หัวหนาฝายสารบรรณ  คณะทํางาน 

 10. หนาหนาฝายเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทํางาน 
 11. หัวหนากลุมชวยอํานวยการ  คณะทํางาน 
 12. นางเครือวัลย พิพุธวัฒน นบค. ชก. คณะทํางานและเลขานุการ 
 13. นายวัชระ ทองรุต นบค. ปก. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 14. นางสาวนิมลรัตน คํารงัษี นบค. ปก. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
 15. นางสาวภัทรวดี แสงศรี นกง. ปก. คณะทํางานและผูชวยเลขานุการ 
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