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แบบฟอร์มท่ี  1  การจําแนกองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการผลักดันตามประเด็นยุทธศาสตร์ของส่วนราชการ 

ชื่อส่วนราชการ :   กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้าท่ี :   / 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

เป้าประสงค์ 

(Objective) 

ตัวชี้วัด (KPI) 

ตามคํารับรอง 

เป้าหมายของ
ตัวชี้วัด 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการ
ตามประเด็นยุทธศาสตร์ 

1. เป็นแหล่งอ้างอิง
ของประเทศด้านการ
วิเคราะห์ทดสอบ 
เพ่ือการรับรอง
คุณภาพสินค้า
ส่งออกและการ
คุ้มครองผู้บริโภค 

 

ยกระดับมาตรฐานและ
คุณภาพการผลิต
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
ห้องปฏิบัติการและ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นท่ี
ยอมรับท้ังใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 
(ผลผลิตท่ี 1) จํานวน
รายการวิเคราะห์
ทดสอบวัตถุดิบและ
ผลิตภณัฑ์ และสอบ
เทียบเครื่องมือ 

112,000 รายการ 1.1 การจัดการความรู้ดา้นเทคนิคการวิเคราะห์
ทดสอบ สอบเทียบท่ีทันสมัย และท่ีเก่ียวข้อง
กับกฎระเบียบ เพ่ือตอบสนองความต้องการ
ของผู้ใช้บริการ  
(ดําเนินการแล้วในปีฯ 2549) 
1.2 การจัดการความรู้ดา้นการจัดทําความใช้ได้
ของการวัด (Validity of Measurements)  
(ดําเนินการแล้วในปี 2553) 
1.3 การตรวจสอบเคร่ืองมือระหว่างการใช้
งาน (Intermediate Check) สําหรับงาน
วิเคราะห์ทดสอบ 
 (เลือกมาดําเนินการในปี 2554) 
1.4 พัฒนาบุคลากรให้มีความรู้ ดา้นวัสดสุัมผสั
อาหาร รวมถึงกฎระเบียบและมาตรฐานท่ี
เก่ียวข้องท้ังในประเทศและต่างประเทศ 
1.5 การจัดทําวัสดุอ้างอิงรับรองตาม ISO 
Guide 34 

ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1: 
จํานวน
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับ
การพัฒนาด้วยการ
ร่วมกิจกรรมทดสอบ
ความชํานาญ 
 

700 ห้อง 2. ภาคการผลิต 
การค้าและการ
บริการได้รับบริการ
ทาง ว&ท ท่ีมี
คุณภาพมาตรฐาน
เป็นท่ียอมรับใน
ระดับสากล 

ยกระดับมาตรฐาน
และคุณภาพการผลิต
ผลิตภณัฑ์ รวมถึง
ห้องปฏิบัติการและ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นท่ี
ยอมรับท้ังใน
ระดับประเทศและ
ระดับสากล 

(วศ.) ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.2 
:จํานวน
ห้องปฏิบัติการท่ีได้รับ
การประเมินเพ่ือการ
รับรองระบบงาน
ห้องปฏิบัติการ 

50 ห้อง 

2.1 การจัดการความรู้ดา้นการประเมิน
ห้องปฏิบัติการให้เป็นแนวทางเดียวกัน 
  (ดําเนินการแล้วในปีฯ 2550) 
2.2 การจัดการความรู้ดา้นเอกสารท่ีเก่ียวข้อง
กับการรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการ 
2.3 การจัดการความรู้ดา้นระบบคุณภาพและ
การสื่อสารระหว่างผู้ประเมินกับห้องปฏิบัติการ 
 (ดําเนินการแล้วในปีฯ 2551) 
2.4 การจัดการองค์ความรู้เพ่ือขยายขอบข่าย
การรับรองความสามารถห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐาน ISO/IEC 17025: 2005 
(ดําเนินการแล้วในปี 2553) 
2.5 การจัดการความรู้ในกระบวนงานด้าน
ข้อกําหนด ISO/IEC 17043  
(เลือกมาดําเนนิการในปี 2554) 
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(วท.) ตัวช้ีวัดท่ี 
1.1.7.1 :จํานวนของ
ผลงานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรม ท่ี
สามารถนําไป
ประยุกต์ใช้จนเกิด
เป็นผลผลิต 

(วท.) 

(วท.) ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.8 
:จํานวนสถาน
ประกอบการท่ีนํา
ผลงานวิจัยพัฒนา
และนวัตกรรมไปใช้ 
 

(วท.) 250 ราย 
(วศ.) 11 ราย 

(วศ.) ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.3 
ร้อยละความสาํเรจ็ใน
การดําเนินงานตาม
แผนโครงการวิจัยและ
พัฒนาเพ่ือเพ่ิม
ศักยภาพการผลติและ
การสร้างมูลค่าเพ่ิมแก่
ผลิตภณัฑ์ 

ร้อยละ 90 

(วศ.) ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 
(ผลผลิตท่ี 3) การวิจัย
และพัฒนาท่ี
ดําเนินการ 

25 เรื่อง 

3.ผลงานและบริการ
ทาง ว&ท ใช้
ประโยชน์ตอบสนอง
ความต้องการของ
ลูกค้าในการเพ่ิม
โอกาสการแข่งขันได ้
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

3.1 เทคโนโลยีท่ี
ถ่ายทอดได้นําไปใช้
ประโยชน์ในทาง
เศรษฐกิจและสังคม 

(วศ.) ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 
(ผลผลิตท่ี 3) จํานวน
คนท่ีได้รับการ
ถ่ายทอดเทคโนโลย ี

1,700 คน 

3.1 การสร้างองค์ความรูด้้านเทคโนโลยีการ
ผลิตเพ่ือตอบสนองความต้องการของวิสาหกิจ
ชุมชน 
(ดําเนินการแล้วในปีฯ 2552) 
3.2 การจัดการความรู้ในระบบคุณภาพ ISO 
9001:2008 ขอบข่ายบริการถ่ายทอด
เทคโนโลย ี
 (ดําเนินการแล้วในปี 2553) 
3.3 การจัดการองค์ความรู้ด้านเทคนิคการนํา
เทคโนโลยีสูเ่ชิงพาณิชย ์
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(ประเด็น
ยุทธศาสตร์ ท่ี 3 
ต่อ) 

3.2 ยกระดับ
มาตรฐานและ
คุณภาพการบริการ
ข้อมูลสารสนเทศทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ให้เป็นท่ี
ยอมรับ 

(วศ.) ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.4: 
จํานวนผู้ใช้บริการ
สารสนเทศ 
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีจาก
ภาคเอกชน 

100,000 คน 3.4 การจัดการความรู้ในกระบวนงานด้านการ
บริหารจัดการสารสนเทศ วิทยาศาสตรแ์ละ
เทคโนโลยีท่ีได้มาตรฐานยดึหลักปรัชญา
เศรษฐกิจพอเพียง 
 (ดําเนินการแล้วในปีฯ 2550) 
3.5 การจัดการความรู้ในกระบวนงานท่ีนํา
เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสารมา
ประยุกต์ใช้โดยยึดหลักปรัชญาเศรษฐกิจ
พอเพียง 
3.6 การจัดการฐานข้อมลูการจัดการความรู้ใน
สํานักหอสมุดและศูนยส์ารสนเทศวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลย ี
(ดําเนินการแล้วในปีฯ 2552) 
3.7 การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีเชิงรุก 
(เลือกมาดําเนนิการในปี 2554) 

(วท.) ตัวช้ีวัดท่ี 1.1.2 
จํานวนผู้รับการ
ฝึกอบรมหลักสตูรด้าน
วิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวตก
รรม 

(วท.) 19,200 คน 
(วศ.) 1,754 คน 

4. เป็นศูนย์กลาง
การพัฒนากําลังคน
ทาง ว&ท ของ
ประเทศให้มีขีด
ความสามารถ
ระดับสากล 

กําลังคนด้าน
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี ไดร้ับการ
เสรมิสร้างขีด
ความสามารถทาง
วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลย ี ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.5: ร้อย

ละของผู้ผา่นการอบรม
และนําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ 
 
 
 
 
 
 

ร้อยละ 93 

4.1 การจัดการความรู้เพ่ือให้มรีะบบการ
ฝึกอบรมเป็นไปตามมาตรฐานสากล  
(ดําเนินการแล้วในปีฯ 2552) 
4.2 จัดการความรู้เพ่ือพัฒนาวิทยากรให้เป็น
วิทยากรมืออาชีพ 
(เลือกมาดําเนนิการให้ปี 2554) 
4.3 จัดการความรูเ้พ่ือให้มีหลักสูตรฝึกอบรมให้
สอดคล้องกับความต้องการ 
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ตัวช้ีวัดท่ี 4 ร้อยละ
ความพึงพอใจของ
ผู้รับบริการ 

ร้อยละ 75 5. องค์กรและ
บุคลากรเป็นท่ี
เช่ือถือยอมรับใน
ระดับสากลมีการ
บริหารจัดการแบบ
มุ่งผลสัมฤทธ์ิ และ
มีธรรมาภิบาล 

พัฒนาการบริหาร
จัดการงานทาง ว 
และ ท และ
เสรมิสร้างวัฒนธรรม
ท่ีดีขององค์กร ตัวช้ีวัดท่ี 12 เกณฑ์

คุณภาพการบริหาร
จัดการภาครัฐ 
 

ระดับ 5 
 

5.1 การสร้างจิตสํานึกในการให้บริการ 
5.2 การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาบุคลากรใน
ห้องปฏิบัติการ 
5.3 การจัดทําวิธีปฏิบัติงานกระบวนงาน
สนับสนุน (ด้านพัสดุ การเงิน และสารบัญ) 
(เลือกมาดําเนนิการให้ปี 2554) 
 
 
 
 

หมายเหตุ   วท. = กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี     
               วศ. = กรมวิทยาศาสตร์บริการ 
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องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์:  1. เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพ่ือการรับรองคุณภาพสินค้า
ส่งออกและการคุ้มครองผูบ้ริโภค 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น:  การตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) สําหรับงานวิเคราะห์
ทดสอบ 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้:   เป็นองค์ความรู้ท่ีช่วยสนับสนุนการเป็นศูนย์เช่ียวชาญด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 
สอบเทียบ ของ วศ. ทําให้บุคลากร วศ. ปฏิบัติงานได้ถูกต้องตามวิธีมาตรฐาน ตรงตามกฎระเบียบ และ  
มาตรฐานต่างๆ ท่ีเก่ียวข้อง เพ่ือผลการวิเคราะห์ท่ีน่าเช่ือถือ สามารถเป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการ
วิเคราะห์ ทดสอบ   

แผนการจัดการความรู้ 
แผนท่ี 1 

ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น: เครื่องมือท่ีใช้ในการวิเคราะห์ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการไดร้ับการ
ตรวจสอบระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) อย่างต่อเน่ือง 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : จํานวนห้องปฏิบัติการวิเคราะห์ทดสอบของกรมวิทยาศาสตร์บริการท่ีนําแนวทางการ
ตรวจสอบเครื่องมือระหว่างการใช้งาน ไปใช้  (เป้าหมาย : 9 ห้อง) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM:  ตัวช้ีวัดท่ี 3.2 (ผลผลติท่ี 1) จํานวนรายการ
วิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ  (เป้าหมาย : 112,000 รายการ) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 2. ภาคการผลิตการค้าและการบริการไดร้ับบริการทาง ว& ท ท่ีมีคุณภาพมาตรฐานเป็นท่ี
ยอมรับในระดับสากล 
องค์ความรู้ท่ีจําเป็น  : การจัดการความรู้ในกระบวนงานด้านข้อกําหนด ISO/IEC 17043 
 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ :  เป็นองค์ความรู้ท่ีมีส่วนช่วยทําให้การปฏิบัติงานในปัจจุบัน มีความถูกต้อง มี
คุณภาพ ได้มาตรฐาน ได้รับการยอมรับในระดับสากล ส่งผลให้ห้องปฏิบัติการท่ีเข้าร่วมกิจกรรมมีคณุภาพ ได้
มาตรฐาน และได้รบัการยอมรับในระดับสากลด้วย 

แผนการจัดการ 

ความรู้แผนท่ี 2 

 

ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น: ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญสามารถขยายขอบข่ายการ
ให้บริการและได้รับการรับรองความสามารถในการจัดการทดสอบความชํานาญตาม ISO/IEC 17043-2010 ได ้

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ:์    จํานวนกิจกรรมการให้บริการทดสอบความชํานาญท่ีไดร้ับการขยายขอบข่ายและได้รับ
การรับรอง (เป้าหมาย 1 รายการ (COD )) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM :  ตัวช้ีวัดท่ี 3.1.1 จํานวนห้องปฏิบัติการท่ีไดร้ับ
การพัฒนาด้วยการร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ  (เป้าหมาย : 700 ห้อง) 

 

 



� 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 3. ผลงานและบริการทาง ว&ท ใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพ่ิม
โอกาสการแข่งขันได ้

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น : การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ท่ีสําคัญและจําเป็นเพ่ือให้บรรลุผลตามยุทธศาสตร์ท่ีกําหนดให้ สท. 
พัฒนาเป็นศูนย์กลางดา้นบริการสารสนเทศเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของ
ประเทศ โดยกําหนดกลยุทธ์ในการดําเนินงานเป็น 2 กลยุทธ์คือ  
กลยุทธ์ท่ี 1: การพัฒนาเป็นหอสมดุวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในระดับแนวหน้าของประเทศ และ 
กลยุทธ์ท่ี 2: การพัฒนาเป็นศูนยส์ารสนเทศเฉพาะทางด้านการวิเคราะห์ ทดสอบ 

แผนการจัดการ 

ความรู้แผนท่ี 3 

ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น: บริการสารสนเทศวิทยาศาสตรแ์ละเทคโนโลยีมีคุณภาพและตอบสนอง
ความต้องการของผู้ใช้บริการได ้

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ:์ ร้อยละความพึงพอใจของผู้รับบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลย ี 
( เป้าหมาย : ร้อยละ 80) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM :  3.1.4 จํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศ
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยจีากภาคเอกชน  (เป้าหมาย : มากกว่า 100,000 คน) 

 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 4. เป็นศูนย์กลางการพัฒนากําลังคนทาง ว&ท ของประเทศให้มีขีดความสามารถระดบั
สากล 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น : การจัดการความรู้เพ่ือพัฒนาวิทยากรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการพัฒนาเทคนิคในการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากรซ่ึง
วิทยากรเป็นปัจจัยสําคัญท่ีมผีลต่อความสําเร็จของการฝึกอบรม  และความน่าเช่ือถือ ซ่ึงจะ
นําไปสู่การพัฒนาองค์กรสู่การเป็นศูนย์ฝึกอบรมด้าน ว และ ท 

แผนการจัดการความรู้
แผนท่ี 4 

ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น:  วิทยากรฝึกอบรมของกรมวิทยาศาสตร์บริการได้รับการพัฒนาให้เป็น
วิทยากรมืออาชีพ 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : ร้อยละความพึงพอใจของผู้เข้ารับการฝึกอบรมต่อวิทยากร   (เป้าหมาย: ร้อยละ 80) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM :   
3.1.5 ร้อยละของผู้ผ่านการฝึกอบรมเพ่ือเสริมสรา้งขีดความสามารถด้าน ว&ท ท่ีผ่านเกณฑ์การประเมนิ 
(เป้าหมาย : ร้อยละ 93) 

1.1.2 จํานวนผู้รับการฝึกอบรมหลกัสูตรด้าน ว&ท และนวัตกรรม   
(เป้าหมาย: 1,754 คน) 
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องค์ความรู้ท่ีจําเป็นต่อการปฏิบัติราชการตามประเด็นยุทธศาสตร์ท่ีเลือกมาจัดทําแผนการจัดการความรู้ คือ 

ประเด็นยุทธศาสตร์  : 5. องค์กรและบุคลากรเป็นท่ีเช่ือถือยอมรับในระดับสากลมีการบริหารจัดการแบบมุ่ง
ผลสัมฤทธ์ิ และมีธรรมาภิบาล 

องค์ความรู้ท่ีจําเป็น : การจัดทําวิธีปฏิบัติงานกระบวนงานสนับสนุน (ด้านพัสดุ การเงิน และสารบรรญ) 

เหตุผลท่ีเลือกองค์ความรู้ : เป็นองค์ความรู้ท่ีมสี่วนช่วยสนับสนุนการดําเนินงานของหน่วยงานสนับสนุนของ วศ. 
เพ่ือให้การดําเนินงานมปีระสิทธิภาพ เป็นองค์กรท่ีน่าเช่ือถือ เกิดระบบการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสมัฤทธ์ิ และ
มีธรรมาภิบาล 

แผนการจัดการความรู้ 
แผนท่ี 5 

ผลสัมฤทธิข์ององค์ความรู้ท่ีจําเป็น:  มีวิธีปฏิบัติงานในกระบวนงานสนับสนุนท่ีถูกต้องได้มาตรฐาน 

ตัวชี้วัดผลสัมฤทธิ์ : จํานวนคู่มือวิธีปฏิบัติงานของกระบวนงานสนับสนุน  

(เป้าหมาย: 3 เรื่อง : ด้านพัสดุ การเงิน และสารบรรญ) 

ตัวชี้วัดตามคํารับรองและเป้าหมายท่ีเลือกใช้วัดการทํา KM :   
12. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนงาน  
PM5 การจัดทําคู่มือปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน 
เป้าหมาย : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

 

 

ผู้ทบทวน   :  

(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจธีรภาพกุล) 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 

ผู้อนุมัติ   :            

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 1 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ                : โครงการเคมี โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม และโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ  
 กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

หน้าที่ :   

ประเด็นยุทธศาสตร์          : เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการวิเคราะห์ทดสอบ เพื่อการรับรองคุณภาพสินค้าส่งออก และการคุ้มครองผู้บริโภค 

องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)   : การตรวจสอบ เครื่องมือระหว่างการใช้งาน (Intermediate Check) สําหรับงานวิเคราะห์ทดสอบ 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :   ตัวชี้วัดที่ 3.2 จํานวนรายการวิเคราะห์ทดสอบวัตถุดิบ และผลิตภัณฑ์ และสอบเทียบเครื่องมือ  

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ตัวชี้วัดที่ 3.2  จํานวน 112,000 รายการ 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
ระดมความคิดเห็นในการคัดเลือกองค์
ความรู้ที่จําเป็นในการทํา 
Intermediate Check 
 

 
2 เดือน 

ก.พ.-มี.ค.
2554 

 

องค์ความรู้สําหรับ
การทํา 

Intermediate 
Check ของ
เครื่องมือ 

3 ชนิด
เครื่องมือ 

 -ตู้อบ 
- เครื่องชั่ง 
-UV –VIS  

บุคลากร คม. 
 ฟว. วช. 

ที่เกี่ยวข้อง 

ผอ.โครงการ 
และ 

คณะทํางาน KM 
คม. ฟว. วช. 

ประชุม/หารือ ดําเนินการแล้ว CMP1 

2 การสร้าง/แสวงหา/และพัฒนาองค์
ความรู้  
2.1 ค้นคว้าจากเอกสารมาตรฐาน ที่
เกี่ยวข้องและทันสมยั 
2.2 การแลกเปลีย่นเรยีนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญ 
 

 
 

6 เดือน 
มี.ค.-ส.ค.

2554 
 

 
 

จํานวนเอกสาร 
 

จํานวนครั้งของการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 
 

6 ฉบับ 
 

3 ครั้ง 

 
บุคลากร คม. 

 ฟว. วช. 
และบุคลากรใน

หน่วยงานอื่นของ 
วศ. 

ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผอ.โครงการ 

และ 
คณะทํางาน KM 

คม. ฟว. วช. 

 
 

ฐานความรู ้
 

กิจกรรมแลกเปลี่ยน
เรียนรู/้CoPs 

 CMP1 
CMP3 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
รวบรวมและจัดหมวดหมู่ความรู้ที่ได ้

 
5 เดือน 

เม.ย.-ส.ค.
2554 

 

 
จํานวนองค์ความรู ้

 
3 องค์
ความรู ้

 
บุคลากร คม. 

 ฟว. วช. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผอ.โครงการ 

และ 
คณะทํางาน KM 

คม. ฟว. วช. 

 
ประชุม/หารือ 

  
CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
นําความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นเอกสาร
แนวทางปฏิบัติการทํา 
intermediate Check 
 

 
 5 เดือน 
เม.ย.-ส.ค.

2554 
 

 
จํานวนเอกสารคู่มือ
การปฏิบัติงานการ
ทํา intermediate 

check 
 

 
3 ฉบับ 

 
บุคลากร คม. 

 ฟว. วช. 
และบุคลากรใน

หน่วยงานอื่นของ 
วศ. 

ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผอ.โครงการ 

และ 
คณะทํางาน KM 

คม. ฟว. วช. 

 
ประชุม/หารือ 

  
CMP2 
CMP3 

5 การเข้าถึงความรู้ 
5.1 ศูนย์การเรียนรู้ สท. และ 
กลุ่มงานของแต่ละโครงการ 
5.2 เว็บไซต ์
http://siweb.dss.go.th/lo 

 
 5 เดือน 
พ.ค.-ก.ย.

2554 

 
ช่องทางเข้าถึง

ความรู ้

 
2 

ช่องทาง 

 
บุคลากร คม. 

 ฟว. วช. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผอ.โครงการ 

และ 
คณะทํางาน KM 

คม. ฟว. วช. 

 
ช่องทางการสื่อสาร

ต่าง เช่น บอร์ด
ประชาสมัพันธ์  

เอกสารเวียน , KM 
center , website 

  
CMP3 
CMP4 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมอบรม/เสวนา/สนทนา 
แลกเปลีย่นเรยีนรู้ ฯลฯ 

 
5-6 ส.ค. 
2554 

 

 
จํานวนครั้งของ
การจัดกิจกรรม

แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 
1 ครั้ง 
ตจว. 

 
บุคลากร คม. 
 ฟว. วช. และ
หน่วยงานอื่น 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
ผอ.โครงการ 

และ 
คณะทํางาน KM 

คม. ฟว. วช. 

 
อบรม/เสวนา/

สนทนา 

  
CMP2 
CMP3 
CMP4 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรบริการ                         

�� 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

7 การเรียนรู้ 
7.1 การนําองค์ความรู้เอกสาร
แนวทางปฏิบัติการทํา 
Intermediate Check ไปใช้งาน 
 
 
7.2 กิจกรรมยกย่องชมเชย 

 
5 เดือน 
พ.ค.-ก.ย.

2554 
 
 

ส.ค. 
2554 

 
จํานวน

ห้องปฏิบัติการ วศ.
ที่นําไปใช้ 

 
 

จํานวนครั้งที่จัด
กิจกรรมยกย่อง

ชมเชย 

 
9 ห้อง 

 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
บุคลากร คม. 

 ฟว. วช. 
ที่เกี่ยวข้อง 

 
 

บุคลากร วศ. 

 
ผอ.โครงการ 

และ 
คณะทํางาน KM 

คม. ฟว. วช. 
 

คณะอนุกรรมการฯ 
 

 
ประเมินผลการ
นําไปใช้งาน  

 
 

 
KM Day 

  
CMP4 
CMP5 

 
 
 

CMP6 

 
 

 
ผู้ทบทวน:………………………………………………………………………. 

 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจธีรภาพกุล) 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 
 

 
 

 
ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………………………. 

 
(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 

 
 
 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรบริการ                         

�� 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่  2 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ:  ศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญ    กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้าที่ :   

ประเด็นยุทธศาสตร์  : ภาคการผลิตการค้าและการบริการไดร้ับบรกิารทาง ว& ท ที่มีคุณภาพมาตรฐานเป็นที่ยอมรับในระดับสากล 

องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)   : การจัดการความรู้ในกระบวนงานด้านข้อกําหนด ISO/IEC 17043 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :    จํานวนห้องปฏิบัติการที่ได้รับการพัฒนาด้วยการร่วมกิจกรรมทดสอบความชํานาญ 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : 700 ห้อง 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
ประชุมระดมความคิดเห็นเพื่อ
กําหนดความรู้ที่ต้องมี และความรูท้ี่
ต้องการศึกษาเพิ่มเติม 

 
3 เดือน 

ม.ค.-มี.ค.54 
 

 
รายงานการ
ประชุม 

 
2 ครั้ง 

 
นักวิทยาศาสตร์ 

บท.  
 

  
ผบร ผบท  และ 
เจ้าหน้าที่ บท. 

 
การประชุม 

  
CMP1 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ 
2.1 รวบรวมความรู้ที่จาํเป็น (โดยหา
ข้อมูลจากอินเทอร์เน็ต ตํารา 
ประสบการณ์ตรงของผู้ปฏิบัติงาน 
ผู้เชี่ยวชาญหรือจากแหล่งอื่น) 

2.2 อบรม/ศึกษา/ดูงาน/ประชุม/ฟัง
บรรยาย /สอนงานจากผู้เชี่ยวชาญ 

 

 
4 เดือน 

มี.ค.-มิ.ย. 54 

 
จํานวนความรู้ที่

รวบรวมไดไ้ด้รับจาก
การค้นคว้า/อบรม/

ศึกษา/ดูงาน/
ประชุม/ 
สอนงาน 

 
3 เรื่อง 

 
นักวิทยาศาสตร์ 

บท. 
 

 
ผบร ผบท  และ 
เจ้าหน้าที่ บท. 

 
เอกสารประกอบ 

  
CMP1 
CMP3 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรบริการ                         

�� 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

3 การจัดความรู้ให้เป็นระบบ 
นําความรู้ที่ได้มาจัดทําเป็นเอกสารที่
เกี่ยวกับการให้บริการทดสอบความ
ชํานาญ เรื่อง COD   
 

 
4 เดือน 

มิ.ย.-ก.ย. 54 

 
ได้หัวข้อความรู้ 3 
แบบ คือ  
-คู่มือคุณภาพ 
-คู่มือดําเนินงาน  
-คู่มือปฏิบัติงาน 
 

 
ความรู้ 3 
รูปแบบ 

 
นักวิทยาศาสตร์ 

บท. 
 

 
ผบร ผบท  และ 

เจ้าหน้าที่ บท. 

 
ฐานความรู ้

  
CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
-ปรับความรู้ให้เข้าใจง่ายขึ้น  กระชับ 
ชัดเจน เป็นมาตรฐาน โดยผูเ้กี่ยวข้อง
พิจารณากลั่นกรองข้อมูลองค์ความรู้
ร่วมกันปรับปรุงเนื้อหาให้เป็น
มาตรฐานสอดคล้องกับ ISO/IEC 
17043  และเหมาะสมกับรายการ 
COD  
 

 
4 เดือน 

มิ.ย.-ก.ย. 54 
 

 
จํานวนองค์ความรู้ที่

ได้ปรับปรุงและ
ทบทวนแล้วว่า

เป็นไปตาม
มาตรฐาน ISO 

17043  

 
ความรู้ 3 
รูปแบบ 

 
นักวิทยาศาสตร์ 

บท.  
 

 
ผบร ผบท  และ 

เจ้าหน้าที่ บท. 

 
ฐานความรู ้

  
CMP2 
CMP3 

5 การเข้าถึงความรู้ 
5.1 การพิมพ์คู่มือขั้นตอนการ
ดําเนินงาน  คู่มือปฏิบัติงาน 
แบบฟอร์มต่างๆ    
5.2 ใช้ระบบ IT  ในการเข้าถึงความรู้
ในทางสถิติ 
 
 

 
4 เดือน 

มิ.ย.-ก.ย. 54 
 

 
จํานวนวิธีที่เข้าถึง

ความรู ้

 
2 วิธี 

 
นักวิทยาศาสตร์ 

บท. และ
ผู้เชี่ยวชาญที่เป็น
คณะที่ปรึกษา 

 

 
ผบร ผบท  และ 
เจ้าหน้าที่ บท. 

 
ฐานความรู/้IT 

  
CMP3 
CMP4 



แผนการจัดการความรู ประจําปงบประมาณ พ.ศ. 2554 กรมวิทยาศาสตรบริการ                         

�� 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.1 จัดสัมมนาแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้กับ
เจ้าหน้าที่ใน บท. บร. 
6.2 จัดอบรม 

 
4 เดือน 

มิ.ย.-ก.ย. 54 
 

 
จํานวนครั้งที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้

 
4 ครั้ง 

 
นักวิทยาศาสตร์ บร 
และผูเ้ชี่ยวชาญที่
เป็นคณะที่ปรึกษา 

 
ผบร ผบท  และ 
เจ้าหน้าที่ บท. 

 
เสวนา/ฝึกอบรม/

การสอนงาน 

 CMP2 
CMP3 
CMP4 

7 การเรียนรู้ 
7.1 นักวิทยาศาสตร์บท.สามารถ
นําไปใช้ในการปฏิบัติงาน 
 
 
 
 
7.2 การยกย่องชมเชย 
-จัดประกวดกิจกรรมของชุมชนนัก
ปฏิบัต(ิCoP) หรือร่วมงาน KM Day 

 
4 เดือน 

มิ.ย.-ก.ย. 54 
 
 
 
 

ส.ค. 54 

 
ร้อยละของนัก       

วิทยาศาสตร์บท.
เข้าใจและสามารถ

นําความรูไ้ปใช้
ประโยชน์ได ้

 
จํานวนครั้ง 

 
ร้อยละ 80 

 
 
 
 
 

1 ครั้ง 

 
นักวิทยาศาสตร์ 

บท.  
 
 
 
 

บุคลากร บร. และ 
บท. 

 

 
ผบร ผบท  และ 
เจ้าหน้าที่ บท. 

 
 
 
 

คณะทํางาน KM บร. 
และ บท. 

 
การสอนงาน/การ

ประเมินผล 

  
CMP4 
CMP5 

 
 
 
 

CMP6 

 

 
ผู้ทบทวน:………………………………………………………………………. 

 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจธีรภาพกุล) 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 

 

 
ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………………………. 

 
(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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�� 

แผนการจัดการความรู้ แผนที่  3 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ     :  สํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กรมวิทยาศาสตร์บริการ                                         หน้าที่ :  

ประเด็นยุทธศาสตร์        : ผลงานและบริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีใช้ประโยชน์ตอบสนองความต้องการของลูกค้าในการเพิ่มโอกาสการแข่งขันได้                                          

องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)   :  การบริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีเชิงรุก 

ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :  จํานวนผู้ใช้บริการสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีจากภาคเอกชน 
เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : มากกว่า 100,000 คน                                                         

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
1.1 ประชุมคณะทํางานฯ เพื่อ
ระดมความคิดเห็น/คัดเลือกองค์
ความรู้ที่จําเป็น  

 
3 เดือน 

ธค.-ม.ค. 2554 

 
จํานวนครั้งการ

ประชุม 

 
3 ครั้ง 

 
คณะทํางาน KM สท. 

 
 

 
คณะทํางาน KM สท. 

 

 
การประชุม 

 
ดําเนินการแล้ว 
 
 

 
CMP1 

 1.2 กําหนดประเภทการบริการ
เชิงรุกเพื่อให้ผู้ใช้บริการได้รับ
ความสะดวกในการรับบริการ 
หรือข่าวสารที่เป็นประโยชน์ โดย
ดําเนินการทั้งในและนอกสถานที่ 
และการให้บริการผ่านระบบ
เครือข่ายอินเทอรเ์น็ต 
 

2 เดือน 
มค-กพ 2554 

จํานวนบริการ 4 บริการ 
(1. Fast Document 
Delivery Service  
2. บริการข้อมูล
ข่าวสารทันสมัยผ่าน 
RSS 
3. บริการสารสนเทศ
สนับสนุนการวิจยั 
4. บริการ SDI)       

ผู้ให้บริการ สท./
คณะทํางาน KM สท. 

 

ผู้รับผิดชอบบริการสท./
คณะทํางาน KM สท.  

การประชุม  
 
 

CMP1 
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�� 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/ 
อุปกรณ์ 

สถานะ หมายเหตุ 

2 สร้าง/แสวงหา/พัฒนาความรู้ใน
การจัดบริการเชิงรุก สท.   
2.1 ศึกษาวิธีการและความรู้ใหม่ ๆ 
ในการจัดบริการเชิงรุก จาก
แหล่งข้อมูลที่เป็นสิ่งพิมพ์ และสื่อ
อิเล็กทรอนิกสต์่างๆ  เช่น 
วารสารวิชาการ  เครือข่ายสังคม
ออนไลน์ด้านห้องสมุด ฯลฯ  

 
4 เดือน 

มี.ค.-มิ.ย.   
2554 

 
จํานวนบริการ 

 

 
4 บริการ 

 
ผู้ให้บริการ สท. / 

 
 

 
คณะทํางาน KM สท. /  

ผู้ให้บริการ สท. 
 

 
เอกสาร / 

เว็บไซต์ / สังคม
ออนไลน์ / 

เครือข่ายวิชาชีพ
สารสนเทศ ฯลฯ

 
 
 
 
 

 
CMP1 
CMP3 

 2.2 แสวงหาความรู้ในการจัด 
บริการเชิงรุกจากบุคคล หรือ
หน่วยงานต่างๆ เช่น การอบรม/
ประชุม /สัมมนา /ดูงาน / เทียบ
งาน / เชิญผู้เชี่ยวชาญมาให้คํา
บรรยาย จัด Forum / เสวนาฯลฯ  

4 เดือน 
เม.ย.-ก.ค. 
 2554 

จํานวนครั้ง 2 ครั้ง 
 
 

ผู้ให้บริการ สท. / 
 

คณะทํางาน KM สท./       
ผู้ให้บริการ สท.  

 
 

การอบรม/
ประชุม /

สัมมนา /ดูงาน 
/ จัด Forum  

ฯลฯ 

 CMP1 
CMP3 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
  นําข้อมูลและความรู้ที่ได้รับจาก
ข้อ 2 มาคัดแยกและจัดกลุม่เพื่อ
จัดระบบในรูปแบบของแฟ้มข้อมูล 
และเตรียมนําเข้าฐานข้อมลู 

 
3 เดือน 

มิ.ย.-ส.ค. 
2554 

 
จํานวนแฟ้มช้อมูล 

 

 
4 แฟ้ม 

 
ผู้ให้บริการ สท.  

 

 
คณะทํางาน KM สท. /  

ผู้ให้บริการ สท. 
 

 
CoP 

 CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้  
  4.1 สรุปสาระสําคัญของความรูท้ี่ได้
จากข้อ 3 เข้าสู่ฐานข้อมูล KM  / 
LO/ ฐานพัฒนาบุคลากร / 
ฐานข้อมูล ISO ฯลฯ  

 
2 เดือน        

ก.ค-ส.ค.2554 
 

 
จํานวนบริการ  

    
4 เรื่อง 

 

 
ผู้ให้บริการ สท. / 

 
 

 
คณะทํางาน KM สท. / 

ผู้ให้บริการ สท.  
 

 
CoP /

ฐานข้อมูล 
 

 CMP2 
CMP3 

 4.2 จัดทําระเบียบปฏิบัตหิรือคู่มือ
บริการ 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่มเป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
สถานะ หมายเหตุ 

5 การเข้าถึงความรู้ 
บุคลากร สท. สามารถเข้าถึง
ข้อมูลและความรูไ้ด้อย่างสะดวก
รวดเร็วผ่านช่องทางการสื่อสาร
ต่างๆ ได้แก่ 
5.1 ผ่านระบบออนไลน์ เว็บไซต์  
อีเมล ฯลฯ  
5.2 บอร์ดประชาสมัพันธ์ 
5.3 ปกิณกะ/ เอกสารเวียน 
5.4 ศูนย์รวบรวมเอกสารความรู้
ด้านการบริหารจัดการความรู ้
(KM Center) 
 

 
7 เดือน 

มี.ค.-ก.ย. 2554 

 
จํานวนวิธีที่เข้าถึง

ความรู ้
 

   
 
 

 
4 วิธี 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
ผู้ให้บริการ สท. /
บุคลากร สท. ที่

เกี่ยวข้อง 

 
คณะทํางาน KM สท. / 

ผู้ให้บริการ สท.  
 

 
ช่องทางการสื่อสาร

ต่างๆ ได้แก่ 
เว็บไซต์ บอร์ด การ
เวียนเอกสาร ฯลฯ 

  
CMP3 
CMP4 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดกิจกรรม เสวนา / สนทนา
แลกเปลีย่นความรู ้(CDP) / 
กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) / 
ฝึกอบรม / การสอนงาน ฯลฯ
เกี่ยวกับกิจกรรมบริการเชิงรุกแก่
ผู้ให้บริการและ/หรือผู้ใช้บริการ 
 

 
6 เดือน 

เม.ย.-ก.ย.2554 

 
จํานวนครั้งของการจัด

กิจกรรมฯ 

 
5 ครั้ง 

 
ผู้ให้บริการ สท. / 

คณะทํางาน KM สท.  
 

 
คณะทํางาน KM สท. / 

ผู้ให้บริการ สท.  
 

 
CoP/การจัด

กิจกรรม 

  
CMP2 
CMP3 
CMP4 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ 
เครื่องมือ/ 

อุปกรณ์ 
สถานะ หมายเหตุ 

7 การเรียนรู้ 
7.1 ผู้ให้บริการ สท. มีความรู้
ความเข้าใจบริการเชิงรุกจากการ
เข้ามามสี่วนร่วมในกิจกรรมในข้อ 
6 

 
6 เดือน 

เม.ย.-ก.ย.
2554 

 
ร้อยละบุคลากรกลุม่ 
เป้าหมายเข้ามาเป็น

ทีมงานและร่วม
กิจกรรม 

 
ร้อยละ 80 

 
ผู้ให้บริการ สท. / 

 

 
คณะทํางาน KM สท. / 

ผู้ให้บริการ สท.  
 

 
การประเมินผล 

  
CMP4 
CMP5 
 

 7.2 ผู้ให้บริการ สท. สามารถ 
ดําเนินงานตามเอกสารคู่มือการ
ทํางาน หรือวิธีปฏิบัติงานในระบบ
บริหารงานคุณภาพ 
 

2 เดือน 
ส.ค.-ก.ย.2554 

จํานวนบริการเชิงรุก  4 เรื่อง ผู้ให้บริการ สท. 
 
 

หัวหน้ากลุ่ม/ศูนย์/ฝ่าย 
  
 

การประเมินผล 
 

  

 7.3 การยกย่องชมเชย 
จัดกิจกรรมยกย่องชมเชยในงาน 
KM Day  

2 เดือน 
ส.ค.-ก.ย.54 

จํานวนครั้งของการจัด
กิจกรรม 

 

1 ครั้ง ผู้ให้บริการ สท./ 
  
 

คณะทํางาน KM สท. 
 
 

การประเมินผล  CMP6 

 

 
ผู้ทบทวน:………………………………………………………..………………… 

 

(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจธีรภาพกุล) 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 

 

 
ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………………… 

 

(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 4 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ           : สํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ   กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้าที่ :   

ประเด็นยุทธศาสตร์       : เป็นศูนย์กลางการพัฒนากําลังคนทาง ว&ท ของประเทศให้มีขีดความสามารถระดับสากล 

องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)  : การจดัการความรู้เพื่อพัฒนาวิทยากรให้เป็นวิทยากรมืออาชีพ 
 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :    ร้อยละของผูผ้่านการฝึกอบรมเพื่อเสริมสร้างขีดความสามารถด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามเกณฑ์ที่กําหนด 
 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง : ไม่น้อยกว่าร้อยละ 93 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
ประชุมคณะทํางาน  

4 เดือน 
ต.ค.53–ธ.ค. 

53 

จํานวนองค์ความรู้
ที่จําเป็นต้อง
พัฒนา 

1 องค์
ความรู ้

คณะทํางานฯ ผพศ.และ
คณะทํางานฯ 

ประชุม ดําเนินการแล้ว CMP1 

2 การสร้าง/แสวงหา/พัฒนาองค์
ความรู้  
2.1 ค้นคว้าจากเอกสารมาตรฐานที่

เกี่ยวข้อง และทันสมยั 
2.2 อบรม/สัมมนา/ศึกษา/ดูงาน/

สอนงาน /เทคนิคการเป็น
วิทยากร 

 

12 เดือน 
ต.ค. 53–ก.ย. 

54 

จํานวนเอกสารทาง
วิชาการที่เกี่ยวกับ
การพัฒนาวิทยากร
มืออาชีพ 

10 เรื่อง 
 

บุคลากร วศ ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพ 

ผพศ. /คณะทํางาน
การจัดการความรู้ฯ
(ปัทมา.อุมาพร.
เบญจพร) 
 
 

ฐานความรู/้อบรม 
สัมนา 

 CMP1 
CMP3 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
นําความรู้ที่ได้รับจากลําดับที่ 2 มา
ทบทวน และจัดกลุม่ และจัดทําเป็น 
ฐานข้อมูลองค์ความรูไ้ว้บนเว็บ พศ.  
http://blpd.dss.go.th  และ 
http://siweb.dss.go.th/lo 
 

12 เดือน 
ต.ค. 53–ก.ย. 

54 
 

จํานวนฐานข้อมูล
องค์ความรู ้
 

1 ฐาน 
 

บุคลากร วศ. ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพ 

ผพศ. และ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้ฯ(นว
พร,อารีย)์ 
 
 

ประชุม/IT  CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและกลั่นกรองความรู้ 
รวบรวม ประมวลและกลั่นกรององค์
ความรูส้ําหรับจัดทําเป็นเอกสาร
ระเบียบวิธีปฏิบัติหรือคู่มือ 

6 เดือน 
เม.ย.–ก.ย. 

54 
 

จํานวนองค์ความรู้ที่
ได้รับการกลั่นกรอง 

3 เรื่อง บุคลากร วศ. ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพ 

ผพศ. และ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้ฯ(อุมา
พร,อารีย์,ชนก) 

ประชุม  CMP2 
CMP3 

5 การเข้าถึงความรู้ 
5.1 ใช้ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ 

เช่น เว็บไซต/์e-mail ฯลฯ และ
ปรับปรุงให้เข้าถึงได้ง่ายและเป็น
ปัจจุบัน 

5.2 จัดทําสื่อสิ่งตีพิมพ์ /สื่อ
อิเล็กทรอนิกส ์

 

6 เดือน 
เม.ย.–ก.ย. 

54 

จํานวนวิธีเข้าถึง
ความรู ้
 

2 วิธี 
 

บุคลากร วศ. ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพ 

คณะทํางานการ
จัดการความรู้ฯ
(เบญจพร,นวพร) 
 
 

ฐานความรู/้IT  CMP3 
CMP4 

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนความรู้ 
6.1 จัดเสวนา / สนทนาแลกเปลี่ยน

เรียนรู้ ความคิดเห็นของวิทยากร
และผู้ที่เกี่ยวข้อง 

6.2 จัดฝึกอบรม  
 

6 เดือน 
เม.ย.–ก.ย. 

54 
 

จํานวนครั้งที่มีการ
แลกเปลีย่นเรยีนรู ้
 

2 ครั้ง 
 

บุคลากร วศ. ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพ 

ผพศ. และ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้ฯ(อุ
มาพร,  อารีย)์ 
 
 

เสวนา/ฝึกอบรม  CMP2 
CMP3 
CMP4 
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ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

7 การเรียนรู้ 
7.1 การนําไปใช้ในการให้บริการ 
 
 
 
 
7.2 กิจกรรมยกย่องชมเชย   

จัดประกวดกิจกรรมของชุมชนนัก
ปฏิบัต ิ(CoP) หรือร่วมงาน KM 
Day 

 
3 เดือน 
ก.ค.–ก.ย. 

54 
 
 

ส.ค. 54 

 
ร้อยละความพึง
พอใจของผู้เข้ารับ
การอบรมที่มตี่อ
วิทยากร 
 
จํานวนครั้งในการ
จัดกิจกรรม 

 
ร้อยละ 80 
 
 
 
 
1 ครั้ง 
 

 
บุคลากร วศ. ที่เข้า
ร่วมโครงการพัฒนา
วิทยากรมืออาชีพ 
 
 
บุคลากร พศ. 

 
ผพศ. และ
คณะทํางานการ
จัดการความรู้ฯ
(ปัญญา อรทัย 
สมบัต)ิ 
คณะทํางาน KM 
พศ. 
 
 

 
การประเมินผล 

  
CMP4 
CMP5 

 
 
 

CMP6 

 

 
ผู้ทบทวน:………………………………………………………………………. 

 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจธีรภาพกุล) 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 
 

 

 
ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………………………. 

 
(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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แผนการจัดการความรู้ แผนที่ 5 

แบบฟอร์มที่ 2  แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) 

ชื่อส่วนราชการ                : สํานักงานเลขานุการกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ หน้าที่ :   

ประเด็นยุทธศาสตร์          : องค์กรและบุคลากรเป็นที่เชื่อถือยอมรับในระดับสากล มีการบริหารจัดการแบบมุ่งผลสัมฤทธิ์ และมีธรรมาภิบาล 

องค์ความรู้ที่จําเป็น (K)   : การจัดทําวิธีปฏิบัติงานกระบวนงานสนับสนุน (ด้านพัสดุ การเงิน และสารบรรณ) 
 
ตัวชี้วัด (KPI) ตามคํารับรอง  :   12. การพัฒนาคุณภาพการบริหารจัดการภาครัฐ (PMQA) หมวด 6 การจัดการกระบวนงาน  

 PM5 กําหนดมาตรฐานการปฏิบัติงานของกระบวนการสนับสนุน 

เป้าหมายของตัวชี้วัดตามคํารับรอง :  ไม่น้อยกว่าร้อยละ 50 

ลําดับ กิจกรรมการจัดการความรู้ ระยะเวลา ตัวชี้วัด เป้าหมาย กลุ่ม เป้าหมาย ผู้รับผิดชอบ เครื่องมือ/อุปกรณ์ สถานะ หมายเหตุ 

1 การบ่งชี้ความรู้ 
ระดมความคิดเห็นในการ
คัดเลือกองค์ความรู้ที่จําเป็นใน
การจัดทําวิธีปฏิบัติงาน (work 
instruction) ของกระบวนงาน
สนับสนุน 
 

 
1 เดือน 

มี.ค.2554 

 
จํานวนองค์ความรู้ 

ที่จะจัดทําวิธี
ปฏิบัติงาน 

 
3 เรื่อง 

ด้านพัสดุ ด้าน
การเงินด้าน
สารบรรญ 

 
บุคลากร ใน พด. 

กง.และสบ. 

 
หฝค. /หฝ.สบ. 
และคณะทํางาน 

KM สล. 

 
ประชุม/หารือ 

 
ดําเนินการแล้ว 

 
 

CMP1 
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การสร้าง/แสวงหา/และ
พัฒนาองค์ความรู้  
2.1 ศึกษา รวบรวม กฎหมาย 
กฎระเบียบที่เกี่ยวข้อง 

 
 

3 เดือน 
มี.ค.-พ.ค. 

2554 

 
 

จํานวนเรื่องของกฎ 
ระเบียบที่เกี่ยวข้อง 
 

 
 

3 เรื่อง 
 

 
 

บุคลากร ใน พด. 
กง.และ สบ. 

 
 

หฝค. / หฝ.สบ. 
และคณะทํางาน 

KM สล. 

 
 

ประชุม/หารือ 

 
 

 
 

CMP1 
CMP3 

2 

2.2  การแลกเปลี่ยนเรียนรู้โดย
ผู้เชี่ยวชาญในแต่ละด้าน  

3 เดือน 
มี.ค.-พ.ค. 

2554 

จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรม 

3 ครั้ง บุคลากร ใน พด. 
กง.และ สบ. 

หฝค. / หฝ.สบ. 
และคณะทํางาน 

KM สล. 

ประชุม/หารือ   

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ 
 จําแนกเอกสารและจัดทําแฟ้ม
เอกสารเฉพาะเรื่องเพื่อให้เข้าถึง
ข้อมูลได้อย่างรวดเร็ว 

 
6 เดือน 

เม.ย.-ก.ย. 
2554 

 
   จํานวนองค์
ความรู้ด้านพัสดุ  
การเงิน และ
สารบรรญ 

 
   3 องค์
ความรู้ 

 
บุคลากร ใน พด. 

กง.และ สบ. 

 
หฝค. / หฝ.สบ. 
และคณะทํางาน 

KM สล. 
 

 
ประชุม/หารือ 

 
 

 
CMP2 
CMP3 

4 การประมวลและกลั่นกรอง
ความรู้ 
4.1 นําข้อมูลที่ได้มาจัดทําเป็น
วิธีการปฏิบัติงาน (work 
instruction) ด้านพัสดุ  การเงิน 
และสารบรรญ 
4.2 นําเสนอผู้มีอํานาจลงนาม
อนุมัติ 

 
 

6เดือน 
เม.ย.-ก.ย. 

2554 
 
 
 

 
 

จํานวนวิธีปฏิบัติ 

 
 

3 เรื่อง 

 
 

บุคลากร ใน วศ. 
 

 
 

ลสล./หฝค. / 
 หฝ.สบ. และ

คณะทํางาน KM 
สล. 

 
 

ประชุม/หารือ 

 
 

 
 

CMP2 
CMP3 
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การเข้าถึงความรู้ 
5.1 นําข้อมูลเกี่ยวกับวิธีปฏิบัติฯ
ลงในเว็บไซต์ 
- http://intranet.dss.local/ 
- http://siweb.dss.go.th/lo 
 

 
4 เดือน 
มิ.ย.-ก.ย.

54 

 
5.1 จํานวนเรื่อง 

 

 
3 เรื่อง 

 

 
บุคลากร ใน วศ. 

 

 
หฝค. / หฝ.สบ./

หฝ. สส. 
และคณะทํางาน 

KM สล. 

 
IT 

 
 

 
CMP3 
CMP4 

5 

5.2  เวียนเอกสารเกี่ยวกับวิธี
ปฏิบัติฯ ให้ผู้เกี่ยวข้องทราบ 
 

 5.2 จํานวนครั้ง ตามที่ปฏิบัติ
จริง 

  เอกสาร   

6 การแบ่งปันแลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
จัดกิจกรรมเสวนา/สนทนา
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ 
 

 
4 เดือน 
มิ.ย.-ก.ย. 

2554 

 
จํานวนครั้ง 

 
1 ครั้ง 

 
บุคลากรที่

เกี่ยวข้อง ใน วศ. 
 

 
คณะทํางาน KM 

สล. 
 

 
ประชุม/หารือ 

 
 

 
CMP2 
CMP3 
CMP4 

7 
 
 
 
 
 

 

การเรียนรู ้
7.1 การนําไปใช้ 
      บุคลากรในหน่วยงานมี
ความรู้ความเข้าใจและนําไปใช้
ในการปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง
ทําให้เอกสารมีความผิดพลาด
น้อยลง 

 
2 เดือน 
ส.ค.-ก.ย. 

2554 
 

 
จํานวนครั้งของการ
แก้ไขเอกสารลดลง 
(ร้อยละของเอกสาร
ที่ต้องแก้ไขมากกว่า 

1 ครั้ง) 

 
ไม่เกิน 1 ครั้ง

ต่อเรื่อง 
(ไม่เกินร้อยละ 

10) 

 
บุคลากร ใน วศ. 

 
 

 
หฝค. / หฝ.สบ. 
และคณะทํางาน 

KM สล. 

 
การประเมินผล 

 
 

 
CMP4 
CMP5 
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 7.2 การยกย่องชมเชย 
 

2 เดือน 
ก.ค.-ส.ค.

54 

จํานวนครั้งของการ
จัดกิจกรรม 

 

1 ครั้ง บุคลากร สล. คณะทํางานKM 
สล. 

 
 

กิจกรรม KM DAY   
CMP6 

 
 

 

 
ผู้ทบทวน:………………………………………………………………………. 

 
(นางสาวจันทร์เพ็ญ  ใจธีรภาพกุล) 
รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารสูงสุดด้านการจัดการความรู้ (CKO) 
 

 
 

 

 
ผู้อนุมัติ :……………………………………………………………………………. 

 
(นายเกษม  พิฤทธิ์บูรณะ) 

อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
ผู้บริหารสูงสุดของหน่วยงาน (CEO) 
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CCKKOO  PPrrooffiillee  

ส่วนท่ี 1    :  ช่ือหน่วยงาน/ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้ 

หน่วยงาน  : กรมวิทยาศาสตร์บริการ 

ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้  

(Chief Knowledge Officer : CKO) 

ช่ือ  :  นางสาวจันทร์เพ็ญ นามสกุล :  ใจธีรภาพกุล 
 

ส่วนท่ี 2    :  ข้อมูลส่วนบุคคล 

ช่ือ-สกุล (ภาษาอังกฤษ) MISS CHANPEN CHAITHEERAPAPKUL 

วัน-เดือน-ปี เกิด 7 กันยายน 2495 

ตําแหน่งงาน (ปัจจุบัน) รองอธิบดี 

ฝ่าย/แผนก/หน่วย กรมวิทยาศาสตร์บริการ  กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

การศึกษา/ฝึกอบรม/ดูงาน โปรดดูเอกสารแนบ  

เกียรติคุณท่ีได้รับ ข้าราชการพลเรือนดีเด่นปี 2542 

ผู้ทําคุณประโยชน์ให้องค์กรปี 2549 -2550 

ท่ีอยู่ 362 ซอยจรัญสนิทวงศ์ 46 ถนนจรัญสนิทวงศ์ บางย่ีขัน บางพลัด 

กทม. 10700 

การติดต่อส่ือสาร โทรศัพท์ 02 201 7009 

E-mail : cchan@dss.go.th 
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ประวัติการศึกษา (จากการศึกษาล่าสุด-เริ่มต้น) 

คุณวุฒิ สาขา สถาบัน ปี พ.ศ.ท่ีจบการศึกษา 

MSc อนินทรีย์เคมี Ohio University, USA 2536 

วท.บ เคมี จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย 2516 

การฝึกอบรม (หลักสูตรสําคัญ) 

หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

การวิเคราะห์สินค้าทางเคมี กรมศุลกากร 
ประเทศเยอรมัน 

กรมศุลกากร 
ประเทศเยอรมัน 

4 สิงหาคม
2523 -12 
มิถุนายน

2524 

The Federal 
Minister for 
Economic 

Cooperation 
Metal Finishing 
Engineering 

Japan 
International 
Cooperation 

Agency 

ญ่ีปุ่น เมษายน – 
กันยายน 
2528 

JICA 

ผู้บังคับบัญชาระดับ  6-7 
รุ่นท่ี 1 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

กรม
วิทยาศาสตร์ 

บริการ 

2533 
(10 วัน) 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

Workshop on the 
National Aims of  
Science and 
Technology 
Development   for the 
Year 2002   

กระทรวงวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและ
การพลังงาน 

 

สหรัฐอเมริกา 2534 
4 วัน 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

ผู้ทรงคุณวุฒิของ
ห้องปฏิบัติการสําหรับ
หัวหน้างาน(ISO/IEC 
Guide 25 ) 

National 
Measurement 

Accreditation 
Service (NAMAS) 

กาญจนบุรี 2537 
(5 วัน) 

สํานักงานมาตร ฐาน
ผลิตภัณฑ์ 

อุตสาหกรรม 
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หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

ผู้ประเมินความ สามารถ
ห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล                               

United Kingdom 
Accreditation 
Service (UKAS) 

 

พัทยา 2538 สมอ. 

Standardization - 
Management 
And Techniques  

SIS Service AB  สวีเดน  24 
February- 
27 March 

2541  

Sida-Swedish 
International 
Development 
Cooperation 

Agency 
An Introduction to 
ISO/IEC Guide 58  & 
Analytical Method 
Validation 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

ออสเตรเลีย 2546 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

การพัฒนาด้านการบริหาร
จัดการในระดับผู้บริหาร
ของวศ. 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

กรม
วิทยาศาสตร์

บริการ 

13-15 
มี.ค 2546 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

APLAC Training Course 
on  ISO/IEC 17011 

Asia Pacific 
Laboratory 

Accreditation 
Cooperation 

(APLAC) 

ญ่ีปุ่น เม.ย 2548 APLAC 

National Seminar on 
OECD Principles on 
Good Laboratory 
Practice 

กรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ 

โรงแรมมิราเคิล 
แกรนด์ คอน

เวนชั่น 

24-25 ก.ค. 
2550 

กรมวิทยา 
 ศาสตร์การแพทย์ 

โครงการพัฒนาภาวะผู้นํา
และผู้บริหารมืออาชีพของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ รุ่น
ท่ี 1 

วศ. ร่วมกับมูลนิธิ
พัฒนาทรัพยากร
มนุษย์ระหว่าง
ประเทศ 

โรงแรมรอยัล 
ริเวอร์ 

2  ก.พ. 
ถึง 17 มี.ค 

2551 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

หลักสูตรสําหรับผู้บริหาร
ระดับสูงของหน่วยงาน

สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ 

โรงแรมปริ้นซ์
พาเลส 

30 -31 
มีนาคม  

สํานักงานสถิติ
แห่งชาติ 
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หลักสูตรท่ีอบรม 
ช่ือหลักสูตร/การอบรม หน่วยงานท่ีจัด สถานท่ีอบรม ช่วงเวลา ทุนการอบรม 

ภาครัฐด้านเทคโนโลยี
สารสนเทศ 

2552 

การบริหารเศรษฐกิจ
สาธารณะสําหรับนักบริหาร
ระดับสูง(ปศส) รุ่นท่ี 8 

สถาบันพระปกเกล้า สถาบัน
พระปกเกล้า 

28 ส.ค 
2552 
ถึง 

30 พ.ค
2553 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

นักบริหารระดับสูง : ผู้นําท่ี
มีวิสัยทัศน์และคุณธรรม
(นบส) รุ่นท่ี 69 ประจําปี 
2553 

สํานักงาน ก.พ. สถาบันพัฒนา
ข้าราชการ
พลเรือน 

19 
เมษายน 

ถึง 
20 

สิงหาคม
2553 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

 
การดูงาน (หลักสูตรท่ีสําคัญ) 

การดูงาน 
เรื่อง สถานท่ี ระหว่างวันท่ี ทุนการดูงาน 

Metrology Korea Research Institute of 
Standard and Science (KRISS) 

มีนาคม 2551 กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 

การบริหารจัดการ
ห้องปฏิบัติการทดสอบและการ

เตรียมวัสดุอ้างอิง 

1. Swiss Quality Testing Service, 
SQTS in Zurich Switzerland 
2. Official Food Control Authority 
of the Canton of Zurich,  
Switzerland 
3 International Atomic Energy 
Agency in Vienna, Austria 

13-18 
กันยายน 
2553 

กรมวิทยาศาสตร์
บริการ 
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รายช่ือทีมงาน รายช่ือทีมงาน KKMM  

1. คณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (steering committee) 
ประกอบด้วย  

1) อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานกรรมการ 
2) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ รองประธานกรรมการ 
    (นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล  CKO) 
3. รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กรรมการ 
    (CCO) 
4) นักวิทยาศาสตร์เชี่ยวชาญ กรรมการ 
5). เลขานุการกรม กรรมการ 
6) ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน กรรมการ 
7) ผู้อํานวยการสํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ กรรมการ 
8) ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ กรรมการ 

ห้องปฏิบัติการ  
9) ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศ กรรมการ 
    วิทยาศาสตร์แบะเทคโนโลยี 
10) ผู้อํานวยการโครงการเคมี กรรมการ 
11) ผู้อํานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม กรรมการ 
12) ผู้อํานวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ กรรมการ 
13) ผู้อํานวยการศูนย์บริหารจัดการทดสอบความชํานาญห้องปฏิบัติการ กรรมการ 
14). ผู้อํานวยการกลุ่มพัฒนาระบบบริหาร กรรมการ 
15) นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี บณ.ชพ. สท. กรรมการและเลขานุการ 
16) นางกุหลาบ  เลขาขํา บณ. ชพ. สท.  กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
17) นางสาวอารยา หงษ์เพชร นว.ชก. พร. กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
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2. คณะอนุกรรมการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ประกอบด้วย 
1) รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ   ประธานอนุกรรมการ 
   (นางสาวจันทร์เพ็ญ ใจธีรภาพกุล  CKO) 
2) นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี บณ ชพ สท. อนุกรรมการ 
3) นางพิศมัย เลิศวัฒนะพงษ์ชัย นว ชพ ทช. อนุกรรมการ 
4) นางจิตต์เรขา ทองมณี นว ชก ทช อนุกรรมการ 
5) นางดุษฎี ม่ันความดี นว ชพ บร. อนุกรรมการ 
6) นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล นว ชพ ฟว. อนุกรรมการ 
7) นางอังศนา ฉ่ัวสุวรรณ์ นว ชพ คม. อนุกรรมการ 
8) นางสาวนพมาศ สะพู นว ชพ วช. อนุกรรมการ 
9) นางเครือวัลย์ พิพุธวัฒน์ นบค.ชก. สล.     อนุกรรมการ 
10) นางสุภาพรรณ อินลักษณะ นวค.ปก. สล อนุกรรมการ 
11) นายสุรศักด์ิ นิลโท นวค ปก สล.    อนุกรรมการ 
12) นางสาวอัคริมา บุญอยู่ นวค ปก. สท. อนุกรรมการ 
13) นางอารีย์ คชฤทธิ์ นว. ชพ. พศ. อนุกรรมการ 
14) นางกุหลาบ เลขาขํา บณ ชก สท.    อนุกรรมการและเลขานุการ 
15) นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาน    นว. ชก. สท.  อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 
16) นางสาวอารยา หงษ์เพชร นว ชก พร.      อนุกรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
3. คณะทํางานจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ประกอบด้วยคณะทํางานจัดการ
ความรู้ภายในสํานัก/โครงการ/กอง  ดังนี้ 

คณะท่ี 1 คณะทํางานจัดการความรู้ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ ประกอบด้วย 

• โครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม  
1. ผู้อํานวยการโครงการฟิสิกส์และวิศวกรรม หัวหน้าคณะทํางาน 
2. นางสาวกิตติยา ปลื้มใจ    นว.ปก.  คณะทํางาน                
3. นายวัฒนา บุญล้ํา    นว.ชก.  คณะทํางาน 
4. นางกรรณิการ์ บุตรเอก    นว.ชก.  คณะทํางาน               
5. นายจิระฉัตร ศรีแสน    นว.ปก.  คณะทํางาน                
6. นายเจตนา ทองใบ       นว.ปก.   คณะทํางาน               
7. นายก่อพงศ์ หงษ์ศรี    นว.ชก.      คณะทํางาน              
8. นายชาตรี หวังพิทักษ์    ช่างเป่าแก้ว คณะทํางาน 
9. นายกรธรรม สถิรกุล                นว.ชก.  คณะทํางาน 
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10. นางสาวอุสุมา นาคนิคาม   นว.ปก.  คณะทํางาน 
11. นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล   นว.ชพ.  คณะทํางานและเลขานุการ 
12. นางสาวอัมพา สําโรงทอง   จพธ.ปง.  คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

• โครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ 
1. ผู้อํานวยการโครงการวิทยาศาสตร์ชีวภาพ หัวหน้าคณะทํางาน 
2. นางสุพรรณี เทพอรุณรัตน์ นว. ชพ คณะทํางาน 
3. นางบังอร บุญชู นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางสาวนงนุช  เมธียนต์พิริยา นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นางสาวสุภัตรา เจริญเกษมวิทย์ นว. ชพ คณะทํางาน 
6. นายเอกชัย  เรืองดํา นว. ชก คณะทํางาน 
7. นางสาวนพมาศ  สะพู นว. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 
8. นางวิภาวรรณ ศรีมุข นว.ชก คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

• โครงการเคมี 
1. ผู้อํานวยการโครงการเคมี หัวหน้าคณะทํางาน 
๒. นางสาวดวงกมล  เชาวน์ศรีหมุด นว. ชพ.  คณะทํางาน 
๓. นางอรวรรณ  ศรีคุ้มวงษ์ นว. ชพ.  คณะทํางาน 
๔. นางสาวพิชญาภา  ราชธรรมา นว.ปก.  คณะทํางาน 
๕. นางสาววงศ์กนก  อยู่สงค์ นว. ปก.  คณะทํางาน 
๖. นายชัชรภูมิ  บุญเทพ  นว. ปก.  คณะทํางาน 
๗. นายวชิรพันธุ์  พันธุ์กระวี นว. ปก.  คณะทํางาน 
๘. นางสาวดวงนภา  สุวรรณ นว.ปก.  คณะทํางาน 
๙. นางอังสนา  ฉ่ัวสุวรรณ์ นว. ชพ คณะทํางานและเลขานุการ 
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คณะท่ี 2 คณะทํางานจัดการความรู้ด้านการวิจัยและพัฒนา ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการสํานักเทคโนโลยีชุมชน หัวหน้าคณะทํางาน 
2. นางสาวลดา  พันธ์สุขุมธนา นว. ชพ คณะทํางาน 
3. นางวรรณา  ต. แสงจันทร์ นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางชลัย ศรีสุข นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นายวินัต  สุนทรวุฒิคุณ นว. ชพ คณะทํางาน 
6. นายชัยวัฒน์ ธานีรัตน ์ นว. ชพ. คณะทํางาน 
7. นางวรรณดี  มหรรณพกุล นว. ชพ คณะทํางาน 
8. นางสาวปริชญา พิรายางกูร จพธ.ชง. คณะทํางาน 
9. นางสาวอรุณศรี เตปิน จพธ.ชง. คณะทํางาน 
10. นางพิศมัย  เลิศวัฒนะพงษ์ชัย นว. ชพ คณะทํางานและเลขานุการ 
10. นางจิตต์เรขา ทองมณี นว. ชก คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะท่ี 3 คณะทํางานจัดการความรู้ด้านการบริหารจัดการห้องปฏิบัติการ ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการสํานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ หัวหน้าคณะทํางาน 
2. นางรวิวรรณ อาจสําอาง ผบท. คณะทํางาน 
3. นางสุดา นันทวิทยา นว. ชพ. คณะทํางาน 
4. นางดุษฎี  ม่ันความดี นว. ชพ. คณะทํางาน 
5. นางจันทรัตน์ วรสรรพวิทย์ นว. ชพ. คณะทํางาน 
6. นางศรีสุดา หร่มระฤก นว. ชพ. คณะทํางาน 
7. นางรัชดา เหมปฐวี  นว. ชพ. คณะทํางาน 
8. นางวรรณี  อู่ไพบูรณ์  นว. ชพ. คณะทํางาน 
9. นางสาวจิราวรรณ หาญวัฒนกุล นว. ชพ. คณะทํางาน 
10. นายนวรัฐ เทศพิทักษ์ นว. ปก. คณะทํางาน 
11. นายปรีชา คําแหง   นว. ปก.  คณะทํางาน 
12. นางสาวขนิษฐา อัศวชัยณรงค์      นว. ชก.  คณะทํางานและเลขานุการ  
13. นางสาวสุกัลยา พลเดช นว. ชก. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
14. นางสาวพรพรรณ ปานทิพย์อําพร   นว. ชก. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ  
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คณะท่ี 4 คณะทํางานจัดการความรู้ด้านการพัฒนากําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี   
ประกอบด้วย 

1. ผู้อํานวยการสํานักพัฒนาศักยภาพ หัวหน้าคณะทํางาน    
   นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ 
2. นางอุมาพร สุขม่วง นว. ชพ คณะทํางาน 
3. นางสาวอรทัย ลีลาพจนาพร  นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางสาวปัทมา นพรัตน์ นว. ชพ คณะทํางาน 
5. นางอําไพพรรณ ศักด์ิศิริ จพธ ชง คณะทํางาน 
6. นายสมบัติ คงวิทยา นว. ชก. คณะทํางาน 
7. นายปัญญา คําพยา นว. ปก. คณะทํางาน 
8. นายชนก ท่วมจร นว. ปก คณะทํางาน 
9. นางสาวนวพร เลิศธาราทัต นวค. ชก. คณะทํางาน 
10. นางสาวปวีณา เครือนิล นว.ปก. คณะทํางาน 
11. นางอารีย์ คชฤทธิ์ นว. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 
12. นางสาวเบญจพร บริสุทธิ์ นว. ชก คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
คณะท่ี 5 คณะทํางานจัดการความรู้ด้านสารสนเทศทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

ประกอบด้วย 
1. ผู้อํานวยการสํานักหอสมุดและ                         หัวหน้าคณะทํางาน 
    ศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
2. นางสาวเบญจภัทร์ จาตุรนต์รัศมี    บณ. ชพ คณะทํางาน 
3. นางเพ็ญพิชชา เข็มเงิน นว. ชพ คณะทํางาน 
4. นางอัญญาดา ต้ังดวงดี นว. ชพ. คณะทํางาน 
5. นางจารุนี ฉัตรกิติพรชัย นว. ชพ คณะทํางาน 
6. นางกุหลาบ เลขาขํา บณ. ชก คณะทํางาน 
7. นางสาวอัคริมา บุญอยู่ นวค. ปก. คณะทํางาน 
8. นายทวีศักด์ิ  แก้วบุรี บณ. ปก. คณะทํางาน 
9. นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาน นว ชก คณะทํางานและเลขานุการ 
10. ว่าท่ี ร.ต. ธนกร ศิริกิจ บณ. ปก. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
11. นางสาวฐิตฺพร  แก้วสุวรรณ บณ. ปก. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสาวนฤมล ใจม่ัน นจก. ปก. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
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คณะท่ี 6 คณะทํางานจัดการความรู้ด้านงานบริหารท่ัวไป  ประกอบด้วย 
1. เลขานุการกรม ประธานคณะทํางาน 
2. หัวหน้าฝ่ายการคลัง  คณะทํางาน 
3. หัวหน้าฝ่ายแผนงาน  คณะทํางาน 
4. หัวหน้าฝ่ายประชาสัมพันธ์  คณะทํางาน 
5. หัวหน้าฝ่ายการเจ้าหน้าท่ี  คณะทํางาน 
6. หัวหน้าฝ่ายช่าง  คณะทํางาน 
7. หัวหน้าฝ่ายสารบรรณ  คณะทํางาน 
8. หน้าหน้าฝ่ายเทคโนโลยีสารสนเทศ  คณะทํางาน 
9. หัวหน้ากลุ่มช่วยอํานวยการ  คณะทํางาน 
10. นางเครือวัลย์ พิพุธวัฒน์ บค. ชก คณะทํางานและเลขานุการ 
11. นายสุรศักด์ิ  นิลโท นวค. ปก คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 
12. นางสุภาพรรณ  อินลักษณะ นวค.ปก. คณะทํางานและผู้ช่วยเลขานุการ 


