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คำนำ
เอกสารฉบับนี้จัดทําขึ้นเพื่อรายงานผลการดําเนินโครงการจัดการความรู้ ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ของ วศ. ตามนโยบายการจัดการความรู้ “พัฒนาองค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับ
สากล” ซึ่งได้มีการจัดกิจกรรมต่าง ๆ ภายใต้โครงการจัดการความรู้หลายกิจกรรม อาทิ กิจกรรม (ความ) สุข
กับ Science กิจกรรมชุมชนนักปฏิบัติ การฝึกอบรมให้ใช้โปรแกรมมีเดียวิกิ (MediaWiki) เพื่อการจัดการ
ความรู้ การสัมมนาการจัดการความรู้ภายใต้หัวข้อ “Learning & Sharing by Heart” และกิจกรรมวันแห่ง
การจัดการความรู้ (KM day) ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช โฮเต็ล แอนด์
สปา จังหวัดชลบุรี โดยรูปแบบในการจัดกิจกรรม ประกอบด้วย การประกวดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) โดย
การนําเสนอผลงานในรูปแบบรายงานและการแสดงบนเวที การประกวดโปสเตอร์ อิเล็กทรอนิกส์ ในรูปแบบ
ของ Infographic และกิจกรรมสานสัมพันธ์ พร้อมมอบรางวัลและเกียรติบัตรมากมาย ในปีนี้มีความพิเศษ
สําหรับของที่ระลึกงาน KM day เป็นกล่องอาหารสุดหรูคุณภาพดีเพื่อ ตอบสนองนโยบายลดและเลิกใช้
ถุงพลาสติก ด้วยการสนับสนุนเงินจากสวัสดิการกรมวิทยาศาสตร์บริการ (สวศ.)
การจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากคณะผู้บริหาร วศ.
และ บุคลากร วศ. ทั้งจากการเข้าร่วมกิจกรรมต่าง ๆ การนําเสนอผลงาน ถ่ายทอดความรู้อย่างทุ่มเทและตั้งใจ
ตลอดจนการแสดงความคิดเห็นแลกเปลี่ยนความรู้ในประเด็นต่าง ๆ ร่วมกัน รวมทั้งความร่วมแรงร่วมใจจาก
คณะกรรมการ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ (KM) และคณะทํางานจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการ
ความรู้ของ วศ. ที่ช่วยกันจัดกิจกรรมฯ ให้สําเร็จลุล่วงด้วยดีบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ได้ตั้งไว้
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iii
บทสรุปสำหรับผู้บริหำร
โครงการจั ดการความรู้ ของ วศ. จัดขึ้นตามนโยบายการจัดการความรู้ ประจาปี งบประมาณ
๒๕๖๑ คือ “พัฒนาองค์ความรู้ สรรค์สร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล” ประกอบด้วยกิจกรรมต่าง
ๆ จานวน ๕ กิจกรรม เพื่อผลักดันให้นโยบายดังกล่าวสามารถดาเนินการบรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ ได้แก่
๑) กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ที่ทุกหน่วยงานได้หมุนเวียนร่วมกันจัดในลักษณะของ
กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จานวน ๕ ครั้ง ตั้งเป้าหมายไว้ ๕๕๐ คน มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมทั้งสิ้น ๕๙๑ คน และมี
ระดับความพึงพอใจมากที่สุดทุกครั้ง
๒) กิจกรรมคัดเลือก CoPs ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีกลุ่มที่ผ่านการคัดเลือกเข้าประกวด
ในรอบชิงชนะเลิศ จานวน ๖ กลุ่มจากทั้งหมด ๑๕ กลุ่ม เรียงตามลาดับการประกวด ดังนี้ Change (อว)
ชนะเลิศ รับรางวัล ๔,๐๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับ ๑ คือ เคมี Ishiki (อว.) รับรางวัล ๓,๐๐๐ บาท รอง
ชนะเลิศอันดับ ๒ คือ All for one one for all รับรางวัล ๒,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย จานวน ๓ รางวัลๆ ละ
๑,๕๐๐ บาท คือ Safety Lab@BLPD (พศ.) Beyond (วว.) และ สานักงานเลขานุการกรม (สล.)
๓) กิจกรรมฝึกอบรมใช้โปรแกรมมีเดียวิกิ (MediaWiki) มีวัตถุประสงค์ให้บุคลากร วศ.
สามารถใช้โปรแกรมมีเดียวิกิ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยได้เชิญบุคลากร
จากฝ่ายเทคโนโลยีดิจิทัล สานักงานเลขานุการกรม มาเป็นวิทยากรให้ความรู้ โดยจัดอบรมระหว่างวันที่ ๘-๒๔
พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น ๑๙๓ คน และมีผู้ที่แจ้งชื่อแล้วไม่สามารถ
เ ข้ า รั บ ก า ร อ บ ร ม ไ ด้ จ า น ว น ๓ ๑ ค น ทั้ ง นี้ บุ ค ล ก า ร ว ศ . ส า ม า ร ถ เ ข้ า ถึ ง อ ง ค์ ค ว า ม รู้ ไ ด้ ที่
http://ethan.dss.local/kmdss/
๔) กิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง Learning & Sharing by Heart ในวันที่
๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยเชิญวิทยากรจากหน่วยงานภายนอกมาให้ความรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ใน
การดาเนินการด้านการจัดการความรู้ และเป็นแนวปฏิบัติที่ดี (Best Practice) ซึ่งวิทยากรจากฝ่ายบริการ
ความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. ได้ให้ความรู้ เรื่อง KM ยุค Thailand 4.0: IT กับการพัฒนางาน
KM และการถอดบทเรียนการจัดทา CoP/KM ของ สวทช. และวิทยากรจากกรมปศุสัตว์ ได้ให้ความรู้เรื่อง กล
ยุ ท ธ์ ก ารจั ดการความรู้ ข ององค์ก รให้ มี ก ารพั ฒ นาอย่า งต่ อ เนื่ อง ยั่ ง ยื น และการถอดบทเรี ยนการจั ด ท า
CoP/KM ของ กรมปศุสัตว์ ซึ่งวิทยากรทั้งสองท่านได้ให้ข้อคิดเห็นว่าการจัดการความรู้ขององค์กรจะสาเร็จ
หรือไม่ ผู้นาถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรประสบความสาเร็จในการทา KM โดยผู้นาต้องมีบทบาทในการ
ผลักดันให้เกิดการเรียนรู้ สร้างบรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และมีการ
ปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง
๕) กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. (KM Day) จัดขึ้นเป็นประจาทุกปี สาหรับ
ปีนี้ได้จัดให้มีขึ้นในระหว่างวันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ณ โรงแรมลองบีช โฮเต็ล แอนด์ สปา จังหวัดชลบุรี
โดยรู ปแบบในการการจั ดกิจกรรม ได้แก่ การนาเสนอผลงานการจัดการความรู้โดยกลุ่ ม ชุมชนนักปฏิบัติ
(CoPs) แบ่งเป็น การประกวด CoPs ที่ผ่านรอบคัดเลือกมานาเสนอบนเวทีในรอบตัดสิน จานวน ๖ กลุ่ม และ
การประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ในรูปแบบของ Infographic จานวน ๙ กลุ่ม พร้อมมอบรางวัลและเกียรติ
บัตร ซึ่งมีวัตถุประสงค์เพื่อบูรณาการและรวมพลังกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติจากทุกหน่วยงาน เพิ่มทักษะด้านการ
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จัดการความรู้แก่บุคลากร การทางานเป็นทีม ความสามัคคีในหมู่คณะ การพัฒนาองค์ความรู้ต่อยอดจากการ
แลกเปลี่ยนเรี ยนรู้ รวมทั้งเผยแพร่ กิจกรรมในภารกิจของแต่ละหน่วยงาน การจัดกิจกรรมฯ ครั้งนี้ได้แจก
แบบสอบถามให้แก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ รวมทั้งสิ้น ๒๙๗ คน ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน ๒๘๐ คน คิดเป็น
ร้อยละ ๙๔.๒๗ ของผู้ตอบแบบสอบถามทั้งหมด ผลการประเมินพบว่า ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีความ
พึงพอใจโดยรวม ต่อการจัดกิจกรรมฯ อยู่ในระดับพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๔ (ร้อยละ ๘๐.๙๐)
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีค่าใช้จ่ายในการดาเนินงานรวมทั้งสิ้น ๑,๐๖๒,๘๒๐ บาท จากที่
ขอตั้งไว้ จานวน ๑,๕๐๐,๐๐๐ บาท และผลจากการจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
พบว่า บุ คลากร วศ. เกิดความตระหนั ก รู้ มี การบูรณาการสื่ อ สารระหว่างหน่ว ยงาน ท างานเป็ นทีม เกิ ด
วัฒนธรรมการมีส่วนร่วมเพื่อ จัดเก็บองค์ความรู้และแลกเปลี่ยนเรียนรู้ผ่าน KM Portal ที่แบ่งสาขาตามองค์
ความรู้ของทุกหน่วยงานในรูปแบบของหนังสือดิจิทัล MediaWiki ให้บุคลากรสามารถเข้าถึงเพื่อถ่ายทอดและ
แลกเปลี่ยนองค์ความรู้กับหน่วยงานอื่นๆ ภายในองค์กรอย่างต่อเนื่องและยั่งยืน นอกจากนี้ยังแสดงให้เห็นถึง
การร่วมแรงร่วมใจกัน มีการทางานเป็นทีม ตลอดจนมีการนากิจกรรมกลุ่ม CoPs มาใช้ประโยชน์เพื่อร่วมกัน
แก้ไขปัญหาและพัฒนาการปฏิบัติงานให้มีประสิทธิภาพยิ่งขึ้นต่อไป และทาให้ วศ. มุ่งสู่การเป็นองค์กรแห่งการ
เรียนรู้อย่างแท้จริง
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โครงการ การจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ( วศ. ) มีวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นาในการให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรมเพื่อเพิ่ม
ขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล” และมีนโยบายการจัดการความรู้ประจา ปีพศ. ๒๕๖๑ คือ “พัฒนา
องค์ความรู้ สร้างสรรค์นวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล” การที่ วศ. จะบรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบาย
ขององค์กรดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะและความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากร
บุ ค ลากรให้ มี คุ ณภาพอย่ า งต่ อ เนื่ อ งจึ ง มี ค วามส าคั ญ และเป็ น ความจ าเป็ น อย่ างมาก ซึ่ ง ผู้ บ ริ ห าร วศ. ได้ ใ ห้
ความส าคัญ และด าเนิ น การเรื่ อ งนี้ ม าตลอดและต่อ เนื่ อ งตั้ง แต่ อ ดี ต จนถึ ง ปั จ จุ บัน โดยได้ ก าหนดเรื่ อ งนี้ เ ป็ น
วัฒนธรรมขององค์กรอยู่ในด้านการพัฒนาองค์กร โดยให้ทุกสานั ก/กองมีแผนการดาเนินงานจัดการความรู้ทั่วทั้ง
องค์กร ส่งเสริมและเปิดโอกาสให้บุคลากร วศ. มีเวทีในการแสดงความสามารถ พัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน
และองค์กรให้มีความเข้มแข็งและอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้โอกาสได้จัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ.
ขึ้นเป็นประจาทุกปี โดยในปีนี้จะเป็นวันที่ทุกหน่วยงานภายใน วศ. นาเสนอผลงานความสาเร็จของการจัดการ
ความรู้ของหน่วยงานตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ภายในองค์กรโดยผ่านผู้บริหารของ วศ. และชุมชนนัก
ปฏิบัติ รวมทั้งเป็นเวทีมอบรางวัลความสาเร็จการมีส่วนร่วมกิจกรรมเพื่อยกย่องชมเชยแก่ชุมชนนักปฏิบัติที่มีส่วนช่วยกัน
ขับเคลื่อนผลักดันให้ วศ. เกิดเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง” (Learning Organization : LO)
๑. วัตถุประสงค์ เพื่อ :
๒.๑ พัฒนากรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ พัฒนาบุคลากร วศ. ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้
๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรโดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการความรู้เพิ่มคุณภาพงาน
๒.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร วศ.
๒. กลุ่มเป้าหมาย :
บุคลากร วศ.
๓. โครงการจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ประกอบด้วย :
๓.๑ กิจกรรม (ความ) สุข กับ Science
๓.๒ กิจกรรมคัดเลือก CoPs
๓.๓ กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ Wiki เพื่อการจัดการ KM วศ.
๓.๔ กิจกรรม สัมมนาจัดการความรู้
๓.๕ กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. (KM Day)
๓.๖ การจัดประชุมคณะกรรมการ และคณะอนุกรรมการ
๔. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ
๔.๑ บุคลากร วศ. เกิดการตระหนักรู้ มีการบูรณาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ทางานเป็นทีม เกิด
วัฒนธรรม ค่านิยม ในการปฏิบัติงานขององค์กร
๔.๒ บุคลากร วศ. เกิดการเรียนรู้ สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้พัฒนางานให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์
ยิ่งขึ้น นาวศ. ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
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๔.๓ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : COPs) ทุกสานัก/กอง สามารถถ่ายทอด /
แลกเปลี่ยนความรู้เกิดการบูรณาการความรู้ทั่วทั้งองค์กร
๕. งบประมาณโครงการเป็นจานวนเงินทั้งสิ้น
๑,๕๐๐,๐๐๐บาท (หนึ่งล้านห้าแสนบาทถ้วน)
๖. ที่ปรึกษาโครงการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๗. ผู้รับผิดชอบโครงการ
๗.๑ คณะกรรมการการจัดการความรู้ของ วศ.
๗.๒ คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ วศ.
๗.๓ คณะทางานการจัดการความรู้ของสานัก/โครงการ/ศูนย์
๗.๔ คณะทางานจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
------------------------------------
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กิจกรรมการจัดการความรู้ ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วศ. มีการจัดกิจกรรมการจัดการความรู้ในรูปแบบต่างๆ สรุปได้ดังนี้
กิจกรรม
๑. กิจกรรม (ความ) สุข กับ
Science
๒. กิจกรรมประกวด CoPs
- รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๔,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๓,๐๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๒,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆละ
๑,๕๐๐ บาท
๓. กิจกรรมประกวดโปสเตอร์
อิเล็กทรอนิกส์
- รางวัลที่ ๑ เป็นเงิน ๑,๕๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๒ เป็นเงิน ๑,๒๐๐ บาท
- รางวัลที่ ๓ เป็นเงิน ๑,๐๐๐ บาท
- รางวัลชมเชย ๖ รางวัลๆละ
๕๐๐ บาท
๔. กิจกรรมฝึกอบรม
๕. กิจกรรม สัมมนาจัดการความรู้
๖. กิจกรรมวันแห่งการจัดการ
ความรู้ของ วศ. (KM Day)
๗. การจัดประชุมคณะกรรมการ
และคณะอนุกรรมการ
รวมทั้งสิ้น

แผนการใช้
จ่าย
(บาท)
๑๖,๕๐๐

ผลการใช้
จ่ายจริง
(บาท)
๑๕,๙๖๐

หมายเหตุ

-

๑๓,๕๐๐

๙ กลุ่ม

-

๖,๗๐๐

-แหล่งเงิน: สวศ.
และเงินผู้บริหาร
สมทบอีก ๑,๕๐๐
บาท
- ผ่านการคัดเลือก
จานวน ๖ CoPs
- จานวน ๙ CoPs
ที่ไม่ผ่านการ
คัดเลือกในรอบ
การประกวด
- แหล่งเงิน: สวศ.

๓๐๐ คน ๑๙๘ คน

-

-

เป้าหมาย เข้าร่วม
๕๕๐ คน/
๕ ครั้ง

๕๙๑
คน/
๕ ครั้ง
๑๕ กลุ่ม ๑๕ กลุ่ม

๙ กลุ่ม

๓๓๐ คน
๔๕๐/๑

- วิทยากร จาก
ทด.

๒๕๙
๓๗,๒๕๐
๑๐,๙๐๐
๕๐๓/๑ ๑,๔๓๖,๐๕๐ ๑,๐๓๒,๖๖๐ - จัดที่ จ.ชลบุรี

๗ ครั้ง

๗ ครั้ง

-

-

๑๐,๒๐๐

๓,๓๐๐

-

๑,๕๐๐,๐๐๐ ๑,๐๘๓,๐๒๐
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แผน-ผลปฏิบัติงานการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์ บริ การ ประจาปี งบประมาณ 2561
ระยะเวลาปฏิบตั งิ าน ต.ค. 60 - ก.ย. 61
หน่ วยนับ เป้าหมาย แผน / ผล
ต.ค พ.ย. ธ.ค. ม.ค. ก.พ. มี.ค. เม.ย. พ.ค. มิ.ย. ก.ค.
ต่ อปี

รายละเอียดการดาเนินงาน
1. ประชุมคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ วศ.

ครัง้

4

ครัง้

3

3. ประกาศนโยบายจัดการความรู้ของ วศ.

ครัง้

1

4. จัดทาแผนปฏิบตั ิงานการจัดการความรู้ของ วศ.

ครัง้

1

2. ประชุมคณะกรรมการจัดการความรู้ วศ.

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

20ก.พ.

30เม.ย.

31พ.ค. 6 มิย61

28ก.พ.

30เม.ย.

18มิ.ย.

ส.ค. ก.ย.

ผู้รับผิดชอบ
คณะอนุกรรมการ

14 กย61

คณะกรรมการฯ
คณะกรรมการฯ

20มีค

คณะกรรมการ/อนุกรรมการฯ
21มีค

5. กิจกรรมการจัดการความรู้ทวั่ ทั ้งองค์กร
5.1 กิจกรรม(ความ)สุขกับ Science แลกเปลีย่ นเรียนรู้กับชาว
วศ./ นาเสนอองค์ความรู้
5.2 กิจกรรมคัดเลือก CoPs

ครัง้

5

ครัง้ /CoPs

1/15

5.3 กิจกรรม CoPs สานัก/กอง

CoPs

15

5.4 กิจกรรมฝึ กอบรม Wiki เพื่อการจัดการองค์ความรู้ วศ.

ครัง้ /คน

15/300

แผน

คอ/พศ.

ผล

4พค. 17พค 1 มิ.ย.
102 คน 120 คน 150 คน 131 คน
5เมย

แผน

สมัคร คัดเลือก

ผล
แผน
ผล
แผน

แจ้งเกณฑ์ 26 เม.ย.

ครัง้ /คน

1/330

5.6 กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ.(KM Day)
- สานสัมพันธ์ / นิทรรศการโปสเตอร์

ครัง้

1

6. กิจกรรมเผยแพร่ ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร KM
6.1 ประชาสัมพันธ์ข่าวสารการจัดการความรู้ของ วศ./ ติด
ประกาศ/ส่ง e-mail
6.2 ปรับปรุงข้ อมูลในเว็บไซต์ KM (http://km.dss.go.th)

ครัง้

5

ครัง้

5

ครัง้

1

ให้ เป็ นปั จจุบนั
7. สรุปผลการดาเนินงานประจาปี งบประมาณ 2561
ค่าใช้ จา่ ยในการดาเนินงานทั ้งสิ ้น จานวน 1,500,000 บาท

ณ 14 ก.ย. 61:

แผน
ผล
ใช้จา่ ยต่ากว่าแผน

8 มิ.ย.

25-29มิ.ย.

สล.

คณะอนุกรรมการ

20 ก.ค.
88 คน
ประกาศผล ประกาศผล
รอบคัดเลือก รอบชิงฯ

3 ก.ค.

3 ส.ค.

วิทยากร จาก ทด.สล.
8-24 พค
198 คน

แผน
ผล
แผน
ผล

คณะอนุกรรมการ

28พค
259 คน

-จัดแสดง
โปสเตอร์

5 มิ.ยสำรวจพื้นที่

3-4 ส.ค.

แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล
แผน
ผล

คณะกรรมการ/อนุกรรมการ
คณะทางาน KM สานัก/กอง
คณะทางาน KM สานัก/กอง

ผล
5.5 กิจกรรมสัมมนาจัดการความรู้

บร/ทช. สท/อว. วว/สผ.

คณะกรรมการ/ คณะอนุกรรมการ/
คณะทางาน KM day

คณะอนุกรรมการ
คณะอนุกรรมการ/คณะทางาน
KM สานัก/กอง
คณะอนุกรรมการฯ
0
0

0
0

0
0

0
0

1,050 4,350 3,300 41,000 6,050 1,439,350 2,100 2,800
870 3,240 3,840 15,010 8,110 3,300 1,028,450 750

1,500,000
1,063,570

1,500,000
1,063,570
436,430 (แจ้งคืนเงิน DGให้ หฝค. ทราบ ครั้ งที่ 1 เมื่อ 5 ก.ค. 61 จานวน 326,530 บาท และ ครั้ งที่ 2 เมื่อวันที่ 22 ส.ค. 61 จานวน 109,900 บาท)
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Action Plan2561 (14ก.ย.61)

กิจกรรมจัดการความรู้ วศ.
 กิจกรรม (ความ) สุขกับScience
 กิจกรรมคัดเลือก CoPs
 กิจกรรมฝึกอบรมการใช้ Wiki
 กิจกรรมสัมมนาจัดการความรู้
 กิจกรรม KM day

 กิจกรรม (ความ)สุขกับ Science
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กาหนดจัดกิจกรรม (ความ) สุขกับ Science จานวน ๕ ครั้ง โดยมีเป้าหมาย
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมครั้งละประมาณ ๑๑๐ คน รวมเป็น ๕๕๐ คน ซึ่งผลการดาเนินงานจัดกิจกรรมทั้งหมด ๕
ครั้ง และมีผู้เข้าร่วมกิจกรรมรวมทั้งสิ้น ๕๙๑ คน สรุปได้ดังนี้
เป้าหมาย

กิจกรรม

(คน/ครั้ง)

๑. The Science of Music (Episode
III) Science Music and Life
(เมื่อวันที่ ๕ เมษายน ๒๕๖๑)

๑๑๐

๒. The Secret of Salt
(เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑

๑๑๐

๓. งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด
(เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑)

๑๑๐

๔. มารู้จักอาวุธเคมีกัน เป็นเรื่องไกลตัว
จริงหรือ
(เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑)

๑๑๐

๕. Big data & Blockchain เมื่อโลก
ขยับตัว วศ. ขยับตาม
(เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

๑๑๐

ร้อยละ

ผู้รับผิดชอบ

(คน)

ค่าเฉลี่ย
ความพึง
พอใจ
โดยรวม

๑๐๒

๔.๓๕

๘๖.๙๖

คอ./ พศ.

.๙๐.๘๔

ทช./ บร.

๙๑.๒๐

สท./ อว.

๙๔.๓๘

วว./ สผ.

๘๗.๔๐

สล.

๙๐.๑๕

-

ผู้เข้าร่วม
กิจกรรม

(มากที่สุด)
๑๒๐

๔.๕๔
(มากที่สุด)

รวม

๑๕๐

๔.๕๖
(มากที่สุด)

๑๓๑

๔.๗๒
(มากที่สุด)

๘๘

๔.๓๗
(มากที่สุด)

๕๕๐

๕๙๑

๔.๕๐
(มากที่สุด)
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กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ ๑
เรื่อง The Science of Music (Episode III) Science Music and Life
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. ผู้จัดกิจกรรม: สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ และกองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค
๒. สถานที่จัด : ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น ๑
๓. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม : วันที่ ๕ เมษายน พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วิทยากร : นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ (คอ.)
๕. พิธีกร : ดร.ปวีณา เครือนิล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ (พศ.)
๖. สรุปสาระสาคัญ/องค์ความรู้
The Science of Music มีที่มา จาก The Sound of Music ดังนั้นคาว่า Science Music และ
Sound ก็มีความสัมพันธ์กัน เพราะว่าดนตรีนั้นจะเกี่ยวกับเสียงล้วนๆ ซึ่งก็คือ Sound ของดนตรีนั่นเอง
วิทยาศาสตร์ของดนตรี ก็คือวิทยาศาสตร์ของเสียง เพราะว่าเสียงเป็นวิทยาศาสตร์ทางกายภาพ ดนตรีก็เป็น
วิทยาศาสตร์ที่ว่าด้วยการเกิดของเสียงว่าเกิดได้อย่างไร และสามารถอธิบายสาเหตุของเสียงสูง เสียงต่า เสียง
ดัง และเสียงเบา ดังนั้นวิทยาศาสตร์การดนตรี ก็เป็นการศึกษาวิธีการเกิดเสียง
การสร้างเสียง
เสียงทุกชนิดเกิดจากการสั่นสะเทือนกลับไปกลับมา ซึ่งสามารถแสดงให้เห็นภาพว่าเสียงมีลักษณะอย่างไร
ได้โดยเอาไม้เมตรวางบนโต๊ะ ให้ยื่นออกมาจากขอบโต๊ะสักครึ่งหนึ่ง เอามือข้างหนึ่งกดไม้เมตรบนโต๊ะให้แน่น
แล้วเอามืออีกข้างหนึ่ง ตีที่ปลายไม้ส่วนที่ยื่นออกจากขอบโต๊ะ ไม้จะเริ่มสั่น แต่เราจะมองภาพได้ดีขึ้น โดยเอา
ดินสอแท่งหนึ่งผูกติดปลายไม้ แล้วตีที่ปลายไม้เมตรอีกครั้ง ในขณะทีไม้สั่นสะเทือน ก็ให้นากระดาษมาลาก
ผ่านปลายดินสอแท่งนั้น จะเห็นภาพปรากฏบนกระดาษและมีลักษณะเหมือนคลื่นเสียงที่เรามองไม่เห็น
แต่เสียงที่เกิดขึ้นทุกประเภทนั้น ก็ไม่เหมือนกัน บางเสียงดัง บางเสียงเบา เช่นเสียงตะโกน เสียงกระซิบ
บางเสียงมีระดับเสียงสูง บางเสียงมีระดับเสียงต่า เช่น ฟลุ๊ตให้เสียงสูง เบสให้เสียงต่า คุณภาพเสียง ทาให้เรา
สามารถจาแนกได้ว่าเป็นเสียงเครื่องดนตรีชนิดใด เช่น เสียงเปียโน เสียงกีต้าร์
ความดังของเสียง
การสั่นสะเทือนที่มีขนาดใหญ่กว่า จะเกิดเสียงดังกว่า แอมปลิจูดขนาดใหญ่ มียอดสูง การสั่นสะเทือนที่มี
ขนาดเล็กกว่า จะเกิดเสียงเบากว่า แอมปลิจูดขนาดเล็ก มียอดต่า ขนาดของวัตถุจะมีผลต่อความดังด้วยเช่นกัน
ระดับของเสียง
ถูกกาหนดด้วยความเร็วที่วัตถุสั่นสะเทือน ซึ่งเรียกว่าความถี่ สั่นสะเทือนด้วยความเร็วสูง ก็จะมีความถี่สูง
ระดับเสียงก็จะสูง สั่นสะเทือนด้วยความเร็วต่า ก็จะมีความถี่ต่า ระดับเสียงก็จะต่า
คุณภาพของเสียง
เครื่องดนตรีแต่ละชนิดจะมีเสียงเฉพาะของตนเอง การจาแนกได้ว่าเสียงนั้นเป็นเสียงของอะไร เรียกว่า
คุณภาพของเสียงลักษณะของเสียงทั้ง ๓ ประการที่กล่าวมา ทั้งเสียงดังเบา สูงต่า โดยใช้เครื่องกาเนิดเสียง
หรือเครื่องดนตรีที่ต่างกันนั้นเมื่อนาเสียงนั้นๆ มาเรียบเรียงต่อกันเป็นท่วงทานอง ก็จะได้เป็นเสียงดนตรีที่มี
ความหลากหลายแตกต่างกันไป
๗. จานวนผู้เข้าร่วม : ๑๐๒ คน ได้รับตอบแบบสอบถาม จานวน ๗๔ ใบ
๘. งบประมาณที่ใช้ : ๒,๗๖๐ บาท (สองพันเจ็ดร้อยเก้าสิบบาทถ้วน)
๙.. ผู้บันทึก/รายงาน : นายชนินทร์ เลิศคณาวนิชกุล
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กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ ๒
เรื่อง The Secret of Salt
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. ผู้จัดกิจกรรม: สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ ร่วมกับสานักเทคโนโลยีชุมชน
๒. สถานที่จัด : ลานกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ หอสมุดวิทยาศาสตร์ ดร.ตั้ว ลพานุกรม ชั้น ๑
๓. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม : ๔ พฤษภาคม พ.ศ.๒๕๖๑
๔. วิทยากร : นางวรรณดี มหรรณพกุล นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ (ทช.)
๕. พิธีกร: นายสุทธิศักดิ์ กลิ่นแก้วณรงค์ นักวิชาการออกแบบผลิตภัณฑ์ปฏิบัติการ (ทช.)
๖. สรุปสาระสาคัญ/องค์ความรู้
เกลือบริโภคหรือเกลือแกง (table salt) คือสารประกอบไออนิกชนิดหนึ่ง โครงสร้างมาจากโซเดียม
ไอออนบวกเข้ามาสร้างพันธะเคมีกับ คลอไรด์ไออนลบ โดยแบ่งชนิดได้เป็นเกลือสมุทรหรือเกลือทะเล ได้จาก
การสูบน้าทะเลเข้ามาขังไว้ในที่นาและพักไว้ ปล่อยให้น้าระเหยออกไปด้วยการตากด้วยแสงอาทิตย์และลม
ช่วงเวลาเหมาะสมสาหรับทานาเกลือคือช่วงเดือนตุลาคมถึงเดือนพฤศจิกายน เกลืออีกชนิดคือเกลือสินเธาร์
หรือเกลือหิน ได้จากดินเค็มโดยการนาน้าเกลือที่ได้จากการนาดินมาละลายน้า หรือการละลายหินเกลือที่อยู่ใต้
ดิน รวมถึงน้าบาดาลและบ่อเกลือ จากนั้นสูบน้าที่มีเกลือละลายขึ้นมาสู่กระบวนการผลิต นามาต้มเคี่ยวจนได้
เกลือที่มีเนื้อละเลียดสีขาว ซึ่งพบเห็นในทางภาคเหนือและภาคตะวันออกเฉียงเหนือ
เกลือนอกจากใช้ปรุงแต่งรสชาติ เป็นส่วนประกอบเครื่องปรุงรสหรือใช้กระบวนการถนอมอาหาร
คุณประโยชน์และบทบาทของเกลือยังมีหลากหลาย อาทิ ใช้เป็นยาสมุนไพรโบราณที่มีฤทธิ์เย็น ช่วยถอนพิษ
และทาให้เลือดเย็น บรรเทาอาการอาเจียน ใช้รักษาโรคกระเพาะอาหาร ใช้เป็นส่วนผสมของน้าดื่มเกลือแร่ ใช้
เป็นน้าเกลือที่ผ่านการเจือจางเพื่อล้างจมูกและฆ่าเชื้อ
การบริโภคเกลือแกงหรือโซเดียมคลอไรด์ ต้องพึงระวังการบริโภคอาหารที่มีรสเค็มหรือมีเกลือเป็น
ส่วนประกอบ การบริโภคโซเดียมและสะสมในร่างกายในปริมาณสูงเป็นปัจจัยเสี่ยงให้เกิดภาระความดันโลหิต
สูง ซึ่งส่งผลให้เกิดโรคหลอดเลือดเลี้ยงหัวใจ หรือโรคหลอดเลืองสมอง โดยแต่ละวันร่างกายควรได้รับปริมาณ
โซเดียมไม่เกิน ๑,๕๐๐ มิลลิกรัม และเกลือบริโภคต้องมีปริมาณไอโอดีนระหว่าง ๒๐-๔๐ มิลลิกรัมต่อเกลือ
บริโภค ๑ กิโลกรัม
ดอกเกลือ (Flower of Salt) คือเกลือชนิดหนึ่งที่จัดว่าเป็นเกลือที่ดีที่สุดในส่วนของอุตสาหกรรมการ
ผลิตเกลือ โดยเกลือที่ได้จะมีความอร่อยกว่าเกลือทั่วไป อีกทั้งมีแร่ธาตุและคุณค่าทางโภชนาการสูงกว่าใน
เกลือปกติทั่วไปโดยกระบวนการจะได้ดอกเกลือมานั้นผู้ผลิตเกลือจะต้องตื่นมาแต่เช้าตรู่เพื่อตักดอกเกลือที่
ลอยแพอยู่บนผิวน้า ซึ่งต้องได้จังหวะที่เหมาะสม ทั้งเวลา อุณหภูมิ และอากาศ เพราะหากเลยไปกว่านั้น ดอก
เกลือก็จะจมกลับไปผสมอยู่กับเกลือทั่วไป
วศ. ได้พัฒนาสารทดแทนเกลือที่มีโซเดียมต่า โดยใช้เกลือแกงมาลดขนาดอนุภาคลง ผสมกับ โปแต
สเซียมคลอไรด์ และเติมสารปรับแต่งธรรมชาติ ประเภทกรดอ่อนและกรดอะมิโน ซึ่งพัฒนาจนได้สูตรซุปเห็ด
สาเร็จรูปที่มีเกลือโซเดียมต่า คือมีโซเดียมไม่เกิน ๓๕ มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค และพัฒนาขนมขบเคี้ยว
คือกล้วยทอดกรอบและไรซ์สแนค ที่มีโซเดียมไม่เกิน ๑๔๐ มิลลิกรัมต่อหนึ่งหน่วยบริโภค
ในระหว่างการเสวนาในครั้งนี้ วิทยากรได้นาไรซ์สแนคมาให้ผู้เข้าร่วมงานได้ทดลองชิมรสเค็มในแต่ละ
สูตรอีกด้วย
๗. จานวนผู้เข้าร่วม: ๑๑๒ คน ได้รับตอบแบบสอบถาม จานวน ๙๓ ใบ
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๘. งบประมาณที่ใช้ : ๓,๓๐๐ บาท บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๙. ผู้บันทึก/รายงาน : นายปรีชา คาแหง
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กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ ๓
เรื่อง งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. ผู้จัดกิจกรรม: สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี และกองผลิตภัณฑ์อาหาร
และวัสดุสัมผัสอาหาร
๒. สถานที่จัด: ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๓. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม: วันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ (เวลา ๙.๐๐-๑๒.๐๐ น.)
๔. วิทยากร: นางอรสา อ่อนจันทร์ นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ (วว.)
นางจริยาวดี ศิริจันทรา นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ (วว.)
นายกนิษฐ์ ตะปะสา นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ (วว.) และ
นางจุฑาทิพย์ ลาภวิบูลย์สุข นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ (อว.)
๕. ผู้ดาเนินรายการ: นางสาวอุดมลักษณ์ เวียนงาม นักวิทยาศาสตร์ชานาญการ (สท.)
๖. สรุปสาระสาคัญ/ องค์ความรู้
เพื่อเป็นช่องทางถ่ายทอดองค์ความรู้เชิงลึกด้านการกาหนดปัญหางานวิจัย กระบวนการทาวิจัยที่
สาคัญ และปัจจัยความสาเร็จของการทาวิจัยระหว่างนักวิจัยที่มีประสบการณ์ความสาเร็จในการวิจัยและ
พัฒนางานวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีด้านต่างๆ กับนักวิทยาศาสตร์รุ่นใหม่ของ วศ. สาระสาคัญในประเด็น
ต่างๆ สรุปได้ดังนี้
 การกาหนดปัญหา/ หัวข้องานวิจัย ผู้วิจัยอาจกาหนดจากประเด็นต่าง ๆ ดังนี้
- การศึกษานโยบายของประเทศ ยุทธศาสตร์ขององค์กร
- ความต้องการ/ ปัญหาของผู้ประกอบการ
- ปัญหาจากการทางาน
- ปัญหาที่เกิดจากการศึกษาค้นคว้า การอ่านงานวิจัยอื่น ๆ นามาต่อยอดหรือสร้าง
นวัตกรรมใหม่
- ความเชี่ยวชาญของตนเอง
 กระบวนการทาวิจัยที่สาคัญ ต้องมีการเริ่มต้นที่ดี กาหนดเป้าหมายที่ชัดเจน ศึกษาและวิจัย
ในเรื่องที่เชี่ยวชาญ สอดคล้องกับความต้องการขององค์กรและประเทศ ทั้งนี้การมีผู้ร่วมงานวิจัย เช่น บริษัท
ผู้ประกอบการ องค์กร เพื่อนร่วมงานที่ดี ก็เป็นส่วนสาคัญที่จะช่วยให้งานวิจัยนั้นบรรลุเป้าหมายได้ การขอทุน
สนับสนุนการวิจัยจากภายนอก เป็นส่วนหนึ่งที่จะช่วยให้องค์กรเป็นที่รู้จัก โดยสามารถยื่นขอรับทุนสนับสนุน
การวิจัยผ่านเครือข่ายองค์กรบริหารงานวิจัยแห่งชาติ (ศอบช.) ที่ประกอบด้วย สานักงานคณะกรรมการวิจัย
แห่งชาติ (วช.) สานักงานพัฒนาวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ (สวทช.) สานักงานกองทุนสนับสนุน
การวิจัย (สกว.) สานักงานคณะกรรมการการอุดมศึกษา (สกอ.) สานักงานคณะกรรมการนโยบาย
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมแห่งชาติ (สวทน.) สานักงานพัฒนาการวิจัยการเกษตร (สวก.) และ
สถาบันวิจัยระบบสาธารณสุข (สวรส.) ซึ่งการพิจารณาให้ทุนของหน่วยงานต่าง ๆ เหล่านี้จะพิจารณาจาก
ความเป็นไปได้ ประโยชน์ และความสอดคล้องกับนโยบายประเทศ การเขียนโครงการวิจัยเพื่อให้ได้รับทุนวิจัย
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หรือได้รับการอนุมัติโครงการ ผู้บังคับบัญชา หรือหัวหน้างานมีส่วนสาคัญในการให้คาแนะนา เทคนิคการเขียน
ผู้วิจัยต้องมีข้อมูลสนับสนุนให้มาก ทาแล้วใครนาไปใช้ประโยชน์ การเขียนที่มา ความสาคัญของปัญหา วิธีการ
แก้ ไขปั ญหา ควรมี ความต่ อเนื่ องกั น ทั้ง นี้ อาจเริ่ มจากการพั ฒ นางานประจ าสู่ ง านวิ จัย (Routine to
Research) ซึ่ง ไม่ได้มุ่งหวังเพีย งแค่ได้ผ ลงานวิจัยเท่านั้นแต่มีเป้าหมายที่จะนาผลงานวิจัยไปใช้พัฒนางาน
ประจานั้นๆ ด้วย
 ช่องทางการนาเสนอผลงานวิจัย
- การนาเสนอผลงานวิจัยในการประชุม/ สัมมนา/ นิทรรศการ ระดับชาติและนานาชาติ
เช่น ICG-International Commission on Glass, Thailand Tech Show, Further
Tech Expo การนาเสนอผลงานวิจัยผ่านวีดีโอ โปสเตอร์ ซึ่งการเข้าร่วมประชุมสัมมนา
หรือแสดงผลงานวิจัยในงานเหล่านี้จะทาให้เกิดเครือข่ายความร่วมมือ หน่วยงานเป็นที่
รู้จักมากขึ้น
- การยื่นขอจดอนุสิทธิบัตร สิทธิบัตร
- การเขียนบทความวิจัย บทความวิชาการ
 เทคนิคการเขียนบทความวิจัยเพื่อให้ได้รับคัดเลือกตีพิมพ์
- ศึกษาวัตถุประสงค์ของวารสารที่จะตีพิมพ์
- ศึกษารูปแบบวิธีการเขียนของแต่ละวารสาร
- พิจารณาค่า Impact Factor หรือดัชนีผลกระทบการอ้างอิงวารสาร ซึ่งวารสาร
ต่างประเทศจะมี Impact มากกว่า
- อ่านบทความ งานวิจัย ที่เกี่ยวข้องให้มาก
- ใช้โปรแกรมการจัดการบรรณานุกรม เช่น EndNote
- เขียนบทความภาษาอังกฤษ
- เขียนให้เป็นไปตามขั้นตอน อ่านเข้าใจง่าย
 ปัจจัยความสาเร็จของการทาวิจัย
- มีความมุ่งมั่น ตั้งใจ จริงใจ (ทาเพราะอยากทา) ไม่ท้อ
- มีองค์ความรู้
- มีจินตนาการ สร้างสรรค์ นอกกรอบ เป็นนักคิดอยู่ตลอดเวลา
- มองอุปสรรค/ ปัญหา เป็นโอกาส
- มีทัศนคติ เป้ าหมายของชี วิต เช่น อยากเป็นผู้ ที่มี ความเชี่ ยวชาญ อยากเป็ นคนเก่ ง
ปรับทัศนคติ พัฒนางานของตนเองเพื่อให้ไปถึงเป้าหมายที่ตั้งไว้
- มี ที ม งานที่ ดี เช่ น ได้ รั บ การสนั บ สนุ น จากผู้ บ ริ ห าร/หั ว หน้ า งาน ผู้ ใ ต้ บั ง คั บ บั ญ ชา
ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย และเพื่อนร่วมงานช่วยให้ข้อคิดเห็น ข้อเสนอแนะและ
ความช่วยเหลือ
- ให้มีความสุขกับการทางาน
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๗. จานวนผู้เข้าร่วม: ๑๕๐ คน (ได้รับตอบแบบสอบถาม ๑๒๓ ใบ)
๘. งบประมาณที่ใช้: ๓,๓๐๐ บาท (สามพันสามร้อยบาทถ้วน)
๙. ผู้บันทึก/ ตรวจสอบรายงาน นางสาวจอย ผิวสะอาด / นางอัญญาดา ตั้งดวงดี
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กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ ๔
เรื่องมารู้จักอาวุธเคมีกัน เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. ผู้จัดกิจกรรม : .กองวัสดุวิศวกรรมและกองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์
๒. สถานที่จัด : ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม
๓. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม: วันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑
๔. วิทยากร : ดร. ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ กองวัสดุวิศวกรรม.
๕. สรุปสาระสาคัญ/องค์ความรู้
อาวุธเคมีก็คือสารเคมีที่ถูกนามาใช้เป็นเครื่องมือหรืออาวุธในการทาร้าย ซึ่งมีการใช้อาวุธประเภทนี้
มาตั้งแต่ครั้ งอดีตกาลนานนั บ กว่าพัน ปี มีการใช้ธนูอาบยาพิษ ไอพิษ ควันไฟที่มีไอสารหนู หรือน้ามันดิน
ต้มเดือด จากนั้นก็ได้พัฒนาเรื่อยมาให้มีอานุภาพรุนแรงขึ้นอย่างต่อเนื่อง สารพิษที่อยู่ในอาวุธเคมีจะทาลาย
สุขภาพร่ างกายของมนุษย์ และอาจรุ นแรงจนถึงขั้นเสียชีวิต สารเคมีเหล่ านี้ได้ถูกแบ่งหรือจัดเป็นกลุ่มได้
5 กลุ่ม คือ กลุ่ มสารเคมีที่ทาลายระบบหายใจ กลุ่มสารเคมีที่ทาให้พุพอง กลุ่ มสารเคมีทาลายโลหิ ต กลุ่ ม
สารเคมีท าลายประสาท กลุ่ มสารเคมีที่ ใช้ก ารควบคุ มการจลาจล (ที่ รู้จัก กันเช่น แก๊ส น้าตา และสเปรย์
พริกไทย)
อานุภาพความรุนแรงของอาวุธเคมีนั้นมีให้เห็นอย่างชัดเจนในการทาศึกสงครามกัน ยกตัวอย่างเช่น
ชาวสปาร์ตาน (Spartan) เผาสารก่อควันและกามะถันเพื่อใช้เป็นสารพิษรมศัตรูในสงครามเพโลพอนนีเซียน
(Peloponnesian War) ในสงครามโลกครั้งที่ ๑ มีการใช้อาวุธเคมีอย่างกว้างขวางเพื่อการทาลายล้างศัตรู
ทหารจานวนมากตาบอดจากการถูกก๊าซพิษ กว่าล้านคนที่ได้รับบาดเจ็บแม้จะไม่ตายแต่ต้องทนใช้ชีวิตอยู่อย่าง
ทุกข์ทรมานตลอดชีวิต ส่วนที่เสียชีวิตก็มีมากกว่า ๙๐,๐๐๐ นาย และในสมัยสงครามโลกครั้งที่ ๒ ฝ่ายนาซี
เยอรมันใช้สารพิษสังหารหมู่ชาวยิวในค่ายกักกัน และเรายังคงเห็นการใช้อาวุธเคมีกันอย่างต่อเนื่อง ไม่ว่าจะ
เป็นสงครามเวียดนามที่มีการใช้แก๊สน้าตาและสารก่อใบไม้ร่วง การสู้รบระหว่างประเทศอียิปต์และเยเมนโดย
ประเทศอียิปต์ใช้ฟอสจีนที่เป็นสารทาลายระบบหายใจ สงครามในประเทศอิหร่านที่โดนประเทศอิรักโจมตีด้วย
ก๊าซมัสตาร์ด หรือแม้แต่สงครามในประเทศแถบเอเชียเช่นประเทศลาวและกัมพูชาก็เคยโดนสารฝนเหลือง
(Yellow rain)
นอกจากนี้อาวุธเคมียังถูกใช้ในการก่อการร้ายและก่ออาชญากรรม เช่น สมาชิกขบวนการคลั่งลัทธิ
โอม ชินริเกียว (Aum Shinrikyo) ใช้ซารินก่อเหตุในรถไฟใต้ดินที่ประเทศญี่ปุ่น ทาให้ประชาชนได้รับบาดเจ็บ
และตายเป็นจานวนมาก การสังหารนาย คิม จอง–นัม พี่ชายต่างมารดาผู้นาสูงสุดเกาหลีเหนือด้วยก๊าซวีเอ็กซ์
ณ ท่าอากาศยานนานาชาติกัวลาลัมเปอร์ ๒ ของประเทศมาเลเซีย และกลุ่มที่เรียกตนเองว่ากลุ่มรัฐอิสลาม (ไอ
เอส) ก็ก่อเหตุร้ายด้วยการใช้ซัสเฟอร์มัสตาร์ดในซีเรีย
ความรุนแรงและความน่ากลัวของภัยจากอาวุธเคมีนั้นทาให้นานาประเทศพยายามที่จะผลักดันให้มี
อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมี (Chemical Weapons Convention, CWC) และเมื่อปี ค.ศ. ๑๙๙๓ มีจานวน
ทั้งหมด ๑๓๐ ประเทศที่ร่วมลงนามรับรองอนุสัญญาฯ โดยมีองค์การห้ามอาวุธเคมี (Organisation for the
Prohibition of Chemical Weapons, OPCW) ทาหน้าที่บริหารจัดการเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์ตาม
อนุสัญญาฯ คือ ห้ามการพัฒนา ผลิต เก็บ และใช้อาวุธเคมี จัดให้มีการทาลายอาวุธเคมีที่มีอยู่เดิมภายในกรอบ
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ระยะเวลาที่กาหนด และกลุ่มประเทศภาคีอนุสัญญาจะต้องจัดทาคาประกาศและให้มีการตรวจสอบยืนยัน
(Verification) ตามที่รัฐภาคีแจ้ง หรือ ตามคากล่าวหา โดยเฉพาะสารเคมีที่สามารถใช้ในการผลิตอาวุธเคมีใน
ภาคอุตสาหกรรมการแพทย์ เภสัชกรรม การวิจัย หรือความมุ่งหมายอื่นๆ ในทางสันติ ซึ่งองค์การห้ามอาวุธ
เคมีจะมีการส่งผู้ตรวจติตาม (Inspector) เพื่อตรวจสอบข้อเท็จจริงตามคาประกาศของรัฐภาคีอย่างสม่าเสมอ
ในปัจจุบันนี้อนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีมีรัฐภาคีทั้งสิ้น ๑๙๒ ประเทศ และประเทศไทยเข้าเป็นรัฐภาคี
ของอนุสัญญาห้ามอาวุธเคมีเมื่อวันที่ ๙ มกราคม ๒๕๔๖ และปฏิบัติตามพันธกรณีอย่างเคร่งครัด แม้ว่า
ประเทศไทยจะไม่มีอาวุธเคมี แต่ก็ให้ความร่วมมือกับองค์การห้ามอาวุธเคมี ในการตรวจสอบอุตสาหกรรมเคมี
ทาให้ได้ประโยชน์ในการพัฒนาทางเศรษฐกิจและสังคม รวมถึงการพัฒนาบุคลากรด้วย
องค์การห้ามอาวุธเคมีได้มีโครงการ “Flagship” ซึ่งจะจัดฝึกอบรมเชิงปฏิบัติการ OPCW Associate
Programme เป็นประจาทุกปี และในปี พ.ศ. ๒๕๖๐ นี้ ดร.ภูวดี ตู้จินดา นักวิทยาศาสตร์ชานาญการพิเศษ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้รับการคัดเลือกจากผู้สมัครจานวนกว่า ๖๐๐ คนจากรัฐภาคีทั่วโลก เป็นตัวแทน
ของประเทศไทย เข้าร่วมอบรมในโครงการดังกล่าว โดยมีผู้ร่วมโครงการฯ ทั้งหมด ๓๒ คนจาก ๓๑ ประเทศ
ทั่วโลก ซึง่ จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ กรกฎาคม – ๒๙ กันยายน ๒๕๖๐ ณ กรุงเฮค ประเทศเนเธอร์แลนด์
ประเทศสหราชอาณาจักร และประเทศเยอรมนี ผู้ได้รับการอบรมทุกคนจะมีส่วนร่วมในการผลักดันให้การ
ดาเนินงานขององค์การห้ามอาวุธเคมีสาเร็จบรรลุผลตามวัตถุประสงค์
เพื่อหยุดยั้งการทาลายชีวิตคนด้วย
สารพิษและส่งเสริมการใช้สารเคมีในทางทีเ่ กิดประโยชน์
๗. จานวนผู้เข้าร่วม: ๑๓๑ คน
๘. งบประมาณที่ใช้: ๓,๓๐๐ บาท
๙. ผู้บันทึก/รายงาน: นางอัจฉราวรรณ วัฒนหัตถกรรม
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กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science ครั้งที่ ๕
เรื่อง Big Data & Blockchin
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑. ผู้จัดกิจกรรม : .สานักงานเลขานุการกรม
๒. สถานที่จัด : ห้องประชุมวิทยวิถี ชั้น ๖ อาคารตั้ว ลพานุกรม
๓. วัน/เดือน/ปีที่จัดกิจกรรม: วันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๔. วิทยากร : กรณฑ์พัทธ์ คุ้มพันธ์ นักวิชาการคอมพิวเตอร์ปฏิบัติการ สานักงานเลขานุการกรม
๕. สรุปสาระสาคัญ/องค์ความรู้:
Data Scientist & Data Mining การทาเหมืองข้อมูล (data mining) คือ กระบวนการที่กระทากับ
ข้อมูล (โดยส่วนใหญ่จะมีจานวนมาก) เพื่อค้นหารูปแบบ แนวทาง และความสัมพันธ์ ที่ซ่อนอยู่ในชุดข้อมูลนั้น
โดยอาศัยหลักสถิติ การรู้จา การเรียนรู้ของเครื่อง และหลักคณิตศาสตร์ ความรู้ที่ได้จากการทาเหมืองข้อมูลมี
หลายรูปแบบ เช่น Association rule, Data classification, และ Data clustering มีรายละเอียด ดังนี้
๑. กฎความสัมพันธ์(Association rule) แสดงความสัมพันธ์ของเหตุการณ์หรือวัตถุ ที่เกิดขึ้นพร้อมกัน
ตัวอย่างของการ ประยุกต์ใช้กฎเชื่อมโยง เช่น การวิเคราะห์ข้อมูลการขายสินค้า โดยเก็บข้อมูลจากระบบ แล้ว
พิจารณาสินค้าที่ผู้ซื้อมักจะซื้อพร้อมกัน เช่น ถ้าพบว่าคนที่ซื้อยาสระผมมักจะซื้อ โฟมล้างหน้าด้วย ร้านค้าก็
อาจจะจัดร้านให้สินค้า สองอย่างอยู่ใกล้กัน เพื่อเพิ่มยอดขาย หรืออาจจะพบว่าหลังจากคนซื้อหนังสือ ก แล้ว
มักจะซื้อหนังสือ ข ด้วย ก็สามารถ นาความรู้นี้ไปแนะนาผู้ที่กาลังจะซื้อหนังสือ ก ได้
๒. การจาแนกประเภทข้อมูล (Data classification) หากฎเพื่อระบุประเภทของวัตถุจากคุณสมบัติ
ของวัตถุ เช่น หาความสัมพันธ์ระหว่าง ผลการตรวจร่างกายต่าง ๆ กับการเกิดโรค โดยใช้ข้อมูลผู้ป่วยและการ
วินิจฉัยของแพทย์ ที่เก็บไว้ เพื่อนามาช่วยวินิจฉัยโรคของผู้ป่วย หรือการวิจัยทางการแพทย์ ในทางธุรกิจจะใช้
เพื่อดูคุณสมบัติของผู้ที่ จะก่อหนี้ดีหรือหนี้เสีย เพื่อประกอบการพิจารณาการอนุมัติเงินกู้ มีทฤษฎีที่นามาใช้
เช่น Decision Tree, Naïve Bayes และ K-NN
๓. การแบ่งกลุ่มข้อมูล (Data clustering) แบ่งข้อมูลที่มีลักษณะคล้ายกันออกเป็นกลุ่ม เช่น แบ่งกลุ่ม
ผู้ป่วยที่เป็นโรคเดียวกันตาม ลักษณะอาการ เพื่อน าไปใช้ประโยชน์ในการวิเคราะห์หาสาเหตุของโรค ขั้นตอน
วิธีที่ใช้ใน การแบ่งกลุ่มจะอาศัยความเหมือน (similarity) หรือ ความใกล้ชิด (proximity) โดยค านวณจาก
การวัดระยะระหว่าง เวกเตอร์ของข้อมูลเข้า โดยใช้การวัดระยะแบบต่าง ๆ เช่น การวัดระยะแบบยูคลิด
(Euclidean distance) การวัดระยะแบบแมนฮัตตัน (Manhattan distance) การวัดระยะแบบเชบิเชฟ
(Chebychev distance) การแบ่งกลุ่มข้อมูลจะแตกต่างจากการแบ่งประเภทข้อมูล (classification) โดยจะ
แบ่ง กลุ่มข้อมูลจากความคล้าย โดยไม่มีการกาหนดประเภทของข้อมูลไว้ก่อน จึงกล่าวได้ว่าการแบ่งกลุ่มข้อมูล
เป็นการเรียนรู้แบบไม่มีผู้สอน
๖. จานวนผู้เข้าร่วม : ๘๘ คน
๗. งบประมาณที่ใช้ : ๑,๕๐๐ บาท
๘. ผู้บันทึก/รายงาน : นายธนากร ปัญญาฤดีพร
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กิจกรรมคัดเลือก CoPs
Community of Practice: CoP หรือ ชุมชนนักปฏิบัติ คือ กลุ่มของคนซึ่งมาแลกเปลี่ยน
ความรู้ ปัญหา หรือความสนใจในหัวข้อใดหัวข้อหนึ่ง และเรียนรู้วิธีการเพื่อให้สามารถปฏิบัติหรือทาให้ดีขึ้น
กว่าเดิม เป็นการแลกเปลี่ยน และสร้างทักษะ สร้างความรู้ และความเชี่ยวชาญให้เกิดขึ้นในกลุ่ม ถือเป็น
เครื่องมือในการจัดการความรู้ทสี่ ามารถกอใหเกิดการเปลี่ยนแปลงทางความคิด ความเชื่อและพฤติกรรม ทาให
คนในองคกรมีการแลกเปลี่ยน เรียนรูตลอดเวลา จนกลายเปนวัฒนธรรมขององคกร นาไปสู่การเป็นองค์กร
แห่งการเรียนรู้อย่างยั่งยืน ซึ่งกรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) ได้นา CoP มาใชในการจัดการความรู้ และมีการ
จัดประกวด CoP โดยกาหนดเกณฑ์การคัดเลือกซึ่งพิจารณาจาก เนื้อหา องค์ความรู้ที่ได้ ตรงกับวัตถุประสงค์
สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้ การมีส่วนร่วมของสมาชิก แนวโน้มการนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้
ในการปฏิบัติงานจริง และมีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน โดยในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วศ. มีการจดทะเบียน
ชุมชนนักปฏิบัติจานวนทั้งสิ้น ๑๕ CoPs ดังนี้
ลำดับ
CoPs
เลขทะเบียน CoPs
สำนัก/กอง
1
เคมี Ishiki
วศ.ชป.01/2561
คอ.
2
Smart Fast Services
วศ.ชป.02/2561
สท.
3
สารสนเทศดิจิทัล
วศ.ชป.03/2561
สท.
4
สท.มุ่งมั่น สร้างสรรค์ e-library
วศ.ชป.04/2561
สท.
5
Safety Lab@BLPD
วศ.ชป.05/2561
พศ.
6
Test and Measurement Talk (TMT)
วศ.ชป.06/2561
สผ.
7
ALL FOR ONE -ONE FOR ALL
วศ.ชป.07/2561
สผ.
8
Change
วศ.ชป.08/2561
อว.
9
อว.4.0
วศ.ชป.09/2561
อว.
10 Beyond
วศ.ชป.10/2561
วว.
11 DIY จากพลาสติกใกล้ตัว
วศ.ชป.11/2561
วว.
12 Simply Rubber
วศ.ชป.12/2561
วว.
13 ชุมชนนักปฏิบัติสานักงานเลขานุการกรม
วศ.ชป.13/2561
สล.
14 The Power of ทช.
วศ.ชป.14/2561
ทช.
15 STRONG ACCREDITATION
วศ.ชป.15/2561
บร.
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คณะกรรมการได้กาหนดเกณฑ์การประกวด โดยสรุปดังนี้
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๑. วัตถุประสงค์
เพื่อส่งเสริมให้บุคลากรมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ รูปแบบชุมชนนักปฏิบัติภายในหน่วยงาน
๒. ขอบเขต
เป็นการประกวด เพื่อการนาเสนอผลงาน สร้างสรรค์องค์ความรู้ นวัตกรรมด้านการจัดการความรู้
ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ กรมวิทยาศาสตร์บริการ
๓. กติกำกำรส่งผลงำนรอบคัดเลือก
๓.๑ เป็นกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่มีการขึ้นทะเบียน CoPs ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๓.๒ ยื่นแบบฟอร์มการส่งผลงานการประกวดชุมชนนักปฏิบัตดิ ีเด่น ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ที่ผู้แทน
คณะอนุกรรมการของแต่ละสานัก/กอง ภายในวันที่.. ๘ มิถุนายน ๒๕๖๑ .
๓.๓ ประกาศผลการคัดเลือก จานวน ๘ CoPs (โดยยังไม่จัดลาดับรางวัล) ในวันที…่ ๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑
๓.๔ ชุมชนนักปฏิบตั ิที่ผ่านรอบคัดเลือก ต้องนาเสนอผลการดาเนินกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรูต้ ่อคณะกรรมการ
ตัดสินฯ ในงาน KM Day ๒๕๖๑ ...ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ .
๓.๕ ชุมชนนักปฏิบตั ิ ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ให้จัดทาโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์ ขนาด ๙๐ x ๑๒๐ ซม. เสนอต่อ
คณะกรรมการตัดสินฯ พิจารณาคัดเลือกโปสเตอร์ เพื่อเข้ารับรางวัลในงาน KM Day ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่
๓ – ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑ ต่อไป
๓.๖ ผลการตัดสินของคณะกรรมการตัดสินฯ ถือเป็นทีส่ ิ้นสุด
๔. กำรพิจำรณำให้คะแนนกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยคณะกรรมกำรตัดสินฯ
๔.๑ รอบคัดเลือก (พิจารณาองค์ความรู้ที่ปรากฏใน WiKi) ๑๐๐ คะแนน
๓๐ คะแนน
 เนื้อหา องค์ความรู้ที่ได้ ตรงกับวัตถุประสงค์ สอดคล้องกับนโยบาย
การจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๐ คะแนน
 การมีส่วนร่วมของสมาชิก
๔๐ คะแนน
 แนวโน้มการนาความรู้ทไี่ ด้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบตั ิงานจริง
๒๐ คะแนน
 มีแผนการดาเนินงานที่ชัดเจน
๔.๒ การประกวดรอบชิงชนะเลิศ
๑๐๐ คะแนน
 การมีส่วนร่วมของสมาชิกในชุมชนนักปฏิบัติ
๑๐
คะแนน
 องค์ความรู้ที่ได้ในการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ (ตรงกับเป้าหมายที่ตั้งไว้หรือดีกว่า)
๒๐
คะแนน
 การนาความรู้ที่ได้ ไปประยุกต์ใช้ในการปฏิบัติงานจริง
๓๐
คะแนน
 การบริหารจัดการองค์ความรู้ที่ได้รับ
๒๐
คะแนน
 การนาเสนอ
๒๐
คะแนน
มีความเหมาะสมกับผู้ฟัง ดึงดูดความสนใจมีการเรียบเรียงลาดับการใช้สื่อ
ประกอบการนาเสนอถูกต้อง และองค์ประกอบอื่นๆ เช่น การรักษาเวลา
การตอบข้อซักถามชัดเจนตรงประเด็น
๕. คณะกรรมกำรตัดสินกำรประกวด
รอบคัดเลือก
ผู้อานวยการสานัก/กอง/ นว.ชช.
รอบชิงชนะเลิศ
ผู้ที่ได้รับมอบหมายจาก อวศ.
๖. กำหนดกำร
 แจ้งเวียนหลักเกณฑ์การคัดเลือก
ภายในวันที่ .๒๓ เม.ย. ๖๑.
 ส่งชื่อเรื่องและเอกสารประกอบการนาเสนอรอบคัดเลือก
ภายในวันที่ ๘ มิ.ย. ๖๑
 ประกาศผลการคัดเลือก
ภายในวันที่ ๓ ก.ค. ๖๑
 นาเสนอผลงานเข้าประกวดรอบชิงชนะเลิศ ในงาน KM Day ๒๕๖๑ ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ ส.ค. ๖๑
๗. สถำนที่รับสมัคร
ส่งใบสมัคร พร้อมข้อมูลประกอบการสมัครที่ผู้แทนคณะอนุกรรมการของแต่ละสานัก/กอง
๘. สอบถำมรำยละเอียดเพิ่มเติม
หากมีข้อสงสัยติดต่อสอบถามได้ที่ ผู้แทนคณะอนุกรรมการของแต่ละสานัก/กอง ดูรายละเอียดได้จากบอร์
20ด
ประชาสัมพันธ์ และเว็บไซต์การจัดการความรู้ของ วศ. (http://km.dss.go.th)

เลขที่…………..
แบบส่งผลงำนกำรประกวดชุมชนนักปฏิบัติรอบคัดเลือก
ประจำปีงบประมำณ ๒๕๖๑
ชื่อชุมชนนักปฏิบัติ.............................................……………………………………………………………………………………
สำนัก/กอง.....……………………………………………………………..……………………………หมำยเลข CoPs ……………….
ชื่อเรื่องที่ดำเนินกำร ............................................................................................................................. .............
.............................................................................................................................................................................
รำยชื่อและบทบำทหน้ำที่ของสมำชิก
1. ………………………………………………………………………………………………
2. ………………………………………………………………………………………………
จานวน ............ คน
ผู้ประสำนงำน ชื่อ....................................................นามสกุล...........................................................................
โทรศัพท์ติดต่อ.............................................................อีเมล.................................................................................
วัตถุประสงค์…………………………………………………………………………………………………...........................................
.............................................................................................................................................................................
แผนกำรดำเนินงำน ……………………………………………………………………………………………………………………………
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
รำยละเอียดกิจกรรมที่ได้ดำเนินกำร
(ผลกำรดำเนินงำน วัน/เวลำ/สถำนที่/ผู้เข้ำร่วมกิจกรรม/ควำมรู้ที่ได้รับ/ภำพกิจกรรม)
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
องค์ควำมรู้ที่ได้
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
กำรนำไปใช้ประโยชน์
.............................................................................................................................................................................
.............................................................................................................................................................................
ได้ตรวจสอบแล้วขอรับรองว่ำผลงำนดังกล่ำวข้ำงต้นถูกต้องตรงกับควำมเป็นจริงทุกประกำร
ลงชื่อ ..........................................................
(
)
ลสล./ผอ.สานัก
........ / .......... / ..........
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ผลกำรประกวด CoPs รอบคัดเลือก
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ผลกำรประกวด CoPs รอบชิงชนะเลิศ
การจัดการประกวดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ประจาปี ๒๕๖๑ มีกลุ่มที่ผ่าน
การคัดเลือกเข้าประกวดในรอบชิงชะเลิศจานวน ๖ กลุ่ม (จากทั้งหมด ๑๕ กลุ่ม) คือ กลุ่ม Change (อว.) All
for one one for all (สผ.) เคมี Ishiki (คอ.) Beyond (วว.) Safety Lab@BLPD (พศ.) และสานักงาน
เลขานุการกรม (สล.) โดยผลการประกวดรอบชิงชนะเลิศสรุปได้ดังนี้
ประเภทรำงวัล1

กลุ่มที่ได้รับรำงวัล

ชนะเลิศ (๔,๐๐๐ บาท)

Change (อว.)

รองชนะเลิศอันดับ ๑ (๓,๐๐๐บาท) เคมี Ishiki (คอ.)

เรื่องที่นำเสนอ
เสี่ยงไม่กลัว กลัวไม่เสี่ยง
SDS การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย

รองชนะเลิศอันดับ ๒ (๒,๐๐๐ บาท) All for one one for all(สผ.) Money Transfer เอ้อเหอง่ายจัง
รางวัลชมเชย (๑,๕๐๐ บาท)

Safety Lab@BLPD (พศ.)

Safety Lab

รางวัลชมเชย (๑,๕๐๐ บาท)

Beyond (วว.)

วัสดุธรรมชาติเส้นใย

รางวัลชมเชย (๑,๕๐๐ บาท)

สานักงานเลขานุการกรม (สล.) Wiki สล.

ภาพการรับรางวัลชนะเลิศของกลุ่ม Change(อว.)
1

ได้ รับการสนับสนุนเงินรางวัลจาก สวศ.
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ภาพการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับหนึ่งของกลุ่ม เคมี Ishiki (คอ.)

ภาพการรับรางวัลรองชนะเลิศอันดับสองของกลุ่ม All for one one for all (สผ.)
24

ภำพกำรรับรำงวัลชมเชยของกลุ่ม Safety Lab@BLPD (พศ.)

ภำพกำรรับรำงวัลชมเชยของกลุ่ม Beyond (วว.)
25

ภำพกำรรับรำงวัลชมเชยของกลุ่ม สานักงานเลขานุการกรม (สล.)
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กิจกรรมฝึกอบรม Wiki เพื่อการจัดการความรู้ วศ.
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ วศ. ได้พัฒนาให้สามารถจัดเก็บองค์ความรู้ของสานัก/กอง และ
CoPs ได้ด้วยตนเองโดยใช้โปรแกรมมีเดียวิกิ (MediaWiki) เช่นเดียวกับเว็บไซต์วิกิพีเดีย ซึ่งโปรแกรม
ดังกล่าวถูกพัฒนาโดยภาษาพีเอสพี ร่วมกับระบบฐานข้อมูล MySQL และจะติดตั้งใช้งานบนเครื่อง
คอมพิวเตอร์แม่ข่ายแบบเสมือนของ วศ. เช่นเดียวกับระบบการประชุมอิเล็กทรอนิกส์ของ วศ.
สามารถเข้าถึงระบบได้ที่ http://ethan.dss.local/kmdss/ โดยมีหน้าจอดังภาพข้างล่างนี้

ในการนี้ ได้รับความอนุเคราะห์จาก สล.ทด. เป็นวิทยากรจัดอบรมการใช้งานโปรแกรม
มีเดียวิกิ ระหว่างวันที่ ๘ – ๒๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รวมทั้งสิ้น ๑๖ ครั้ง มีผู้เข้ารับการอบรมทั้งสิ้น
๑๙๘ คน มีผู้แจ้งชื่อแล้วไม่สามารถเข้ารับการอบรม จานวน ๓๑ คน จาแนกข้อมูลตามสานัก/กอง/
กลุ่ม ได้ดังนี้
ลาดับที่

กอง/สานัก/โครงการ

1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12

ตน.
พร.
อจ.
สล.
ทช.
บร.
พศ.
สท.
คอ.
วว.
อว.
สผ.
รวม

จานวนรายชื่อผู้แจ้ง
เข้าอบรม
0
3
3
35
20
3
17
23
69
10
33
13
229

จานวนผู้เข้าร่วม

จานวนผู้ที่ไม่ได้เข้าร่วม

0
3
3
33
13
1
13
23
61
10
29
9
198

0
0
0
2
7
2
4
0
8
0
4
4
31
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ภาพบรรยากาศการอบรมการใช้โปรแกรมมีเดียวิกิ (Media Wiki)
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กิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กาหนดจัดกิจกรรมฝึกอบรม / สัมมนาการจัดการความรู้ เรื่อง Learning &
Sharing by Heart ในวันที่ ๒๘ พฤษภาคม ๒๕๖๑ โดยได้รับเกียรติจาก นายบุญเลิศ อรุณพิบูลย์ ผู้อานวยการ
ฝ่ายบริการความรู้ทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี สวทช. และนายทวีสิฎฐ์ บุญญาภิบาล นักวิเคราะห์นโยบาย
และแผนเชี่ยวชาญ/หัวหน้ากลุ่มพัฒนาระบบริหารกรมปศุสัตว์ เป็นวิทยากรผู้ให้ความรู้ รายละเอียดดังนี้
๑. KM ยุค Thailand 4.0: IT กับการพัฒนางาน KMและการถอดบทเรียนการจัดทา
CoP/KM ของ สวทช.
การดาเนินงาน KM ของ สวทช. เริ่มตั้งแต่ ปี ๒๕๔๘ เป็นต้นมาจนถึงปัจจุบัน
โดย
ในระยะแรก สวทช. ได้ศึกษาแนวทางการดาเนินการจากหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ
เพื่อนามาประยุกต์ใช้ โดยเลือกแนวทางให้สอดคล้องกับบุคลิก ลักษณะขององค์กร การทา KM ของ สวทช. มี
การแต่งตั้งคณะกรรมการ ประชุมผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย ทา SWOT ซึ่งในระยะแรกของการทาKMเน้นไปที่การ
จัดเก็บความรู้ของนักวิจัยเป็นส่วนสาคัญ โดยกาหนดนโยบายนาทาง วัฒนธรรมความรู้ สวทช. และแผนที่นาทาง
ซึ่งใช้เทคโนโลยีสารสนเทศในการจัดการระบบ โดยศึกษามาตรฐานที่เกี่ยวข้อง วัฒ นธรรมความรู้ เพื่อช่วยให้
ระบบลดความซ้าซ้อน และผลจากการทา KM สามารถสนับสนุนการตัดสินใจของผู้บริหาร เช่น การวางแผน
การโยกย้าย อัตรากาลังคน การทา KM ของ สวทช. แบ่งเป็น 2 ระยะดังนี้
ระยะที่1 - ศึกษาว่านักวิจัยสร้าง Knowledge อะไรบ้าง
- เก็บรวบรวม Knowledge ทีน่ ักวิจัยทา โดยจัดเก็บเป็นคลังความรู้
ระยะที่ 2 myPerformance
myPerformance คือคลังความรู้และทุนปัญญาสาคัญของ สวทช. ที่รวบรวม
และจัดเก็บ สืบค้น แลกเปลี่ยน และบริการองค์ความรู้สาคัญของ สวทช. จุดเดียว (One – Stop Service) เป็น
การใช้ IT เป็นตัวช่วยให้เกิดการสะสม แลกเปลี่ยน และใช้ประโยชน์จากองค์ความรู้และทุนทางปัญญาสะสมของ
สวทช. โดยเป็นประตูสู่ความรู้ภายใน เพื่อช่วยให้การสืบค้นองค์ความรู้ที่จาเป็นต่อการปฏิบัติงานของพนักงาน
เป็นไปได้ สะดวก รวดเร็ว และถูกต้องมากขึ้น
เมื่อ พ.ศ. 2550 myPerformance ถูกประกาศเป็น “คลังความรู้และทุนทาง
ปัญญาสาคัญของ สวทช.” อย่างเป็นทางการโดยนโยบายของ สวทช. “การใช้ความรู้เพื่อการจัดการที่ดีกว่า :
Knowledge for Better Management” การจัดเก็บข้อมูลจะดาเนินการผ่านการลงทะเบียน ใช้ค่า IC Score
เพื่อเลื่อนตาแหน่ง และทารายงานประกอบการวิเคราะห์
ประเภทความรู้ ของ สวทช. จาแนกเป็น สายวิชาการหรือสายวิจัย และสายสนับสนุน
ประกอบด้วย งานเขียน เช่น งานประชุมวิชาการ เอกสารวิชาการ บทความอิเล็กทรอนิกส์ ข้อเสนอแนะเชิง
นโยบาย เป็นต้น ต้นแบบ สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตรธุรกิจที่เกิดจากผลงาน งานวิจัยที่เกิดจากการจ้างวิจัย
KM Trends แบ่งเป็น 3 Generations ดังนี้
Generation1 เน้นศึกษาความหมาย ประโยชน์ วิธีการนาความรู้ที่จับต้องได้ (Explicit
knowledge) จัดเก็บในฐานข้อมูล เน้นการถ่ายโอนความรู้จากคนหนึ่งไปสู่อีกคนหนึ่ง
Generation 2 เน้นความรู้ที่ฝังอยู่ในตัวคน (Tacit Knowledge) ที่ไม่สามารถถ่ายทอด
ออกมาได้ มีการกาหนดผู้ทางานในกิจกรรม KM เช่น CKO และเน้นการ sharing ข้อมูลระหว่างกลุ่ม
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Generation 3 (ปัจจุบัน) เน้นการหาแนวปฏิบัติที่ดี (Best practice) การสร้างความรู้ใหม่
การทา KM ข้ามกลุ่มงาน และใช้ Social Network ในการจัดการความรู้
ปัจจัยที่ส่ งเสริมสนับสนุนให้การทา KM ประสบความสาเร็จ คือ การเลือกใช้ KM
Framework ที่เหมาะสมกับองค์กร และความร่วมมือของทุกฝ่ายในองค์กร
๒. กลยุทธ์การจัดการความรู้ขององค์กรให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่อง ยั่งยืน และการถอดบทเรียน
การจัดทา CoP/KM ของ กรมปศุสัตว์
กรมปศุ สั ต ว์ เ ป็ น หน่ ว ยงานที่ มี ภ ารกิ จ เกี่ ย วกั บ การก าหนดทิ ศ ทางและนโยบาย
การควบคุม การกากับ การส่งเสริม การวิจัย การถ่ายทอดเทคโนโลยี และการพัฒนาเทคโนโลยีเกี่ยวกับการปศุ
สัตว์ บุคลากรกรมปศุสัตว์เริ่มต้นการจัดทา KM เนื่องจากอยากให้คนในองค์กรได้เรียนรู้ แลกเปลี่ยนในสิ่งที่ได้ทา
และปฏิบัติจริงจนเกิดผล ในช่วงแรกจะเน้นเรื่องของการจัดการโรคระบาด วิธีการจัดการ
โรค
ระบาด การจัดเก็บองค์ความรู้ในรูปเอกสาร และการนาไปใช้/ถ่ายทอดให้กับประชาชนทราบ โดยใช้เครื่องมือ
PMQA ในหมวด 4 การวัด วิเคราะห์และจัดการความรู้ ซึ่งผู้นาถือเป็นส่วนสาคัญที่จะทาให้องค์กรประสบ
ความสาเร็จในการทา KM โดยผู้นาต้องมีบทบาทในการผลักดันให้เกิดการเรียนรู้
สร้าง
บรรยากาศให้เอื้อต่อการเรียนรู้ สนับสนุนให้เกิดการสร้างนวัตกรรม และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง กรมปศุ
สัตว์ได้มีการกาหนดวิสัยทัศน์การเรียนรู้ ที่เรียกว่า 4Learn ประกอบด้วย Learn to Learn, Learn to Share,
Learn to Connect และ Learn to Innovate ควบคู่กับการพัฒนาคุณภาพการจัดการ การทาให้ KM มีการ
พัฒนาอย่างต่อเนื่องต้องทาจนชานาญ มีทีม KM ที่มีจิตวิญญาณของการแบ่งปัน และมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ใน
งานแต่ละงาน
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ผลการประเมินการจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้ ของ วศ.
ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
จากการแจกแบบสอบถามจานวน ๒๕๙ คน ได้รับแบบสอบถามคืนจานวน ๑๘๒ คน คิดเป็นร้อยละ
๗๐.๒๗ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลสรุปดังนี้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐
(ร้อยละ ๘๔) โดยพบว่ามีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านความเหมาะสมของสถานที่สัมมนาฯคะแนนเฉลี่ย
๔.๓๕ (ร้อยละ ๘๗.๐๐) รองลงมา คือ ด้านการนาเสนอและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร คะแนนเฉลี่ย
๔.๒๕ (ร้อยละ ๘๕.๐๐) มีความพึงพอใจมาก ด้านการตอบข้อซักถามของวิทยากร และการให้บริการ
ลงทะเบียน คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๐ (ร้อยละ ๘๔.๐๐) รองลงมา คือ ด้านประโยชน์ที่ได้รับจากการจัดสัมมนาฯ
คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๕ (ร้อยละ ๘๓.๐๐) ด้านความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนาฯ คะแนนเฉลี่ย
๔.๐๕ (ร้อยละ ๘๑.๐๐) และด้านอาหารและเครื่องดื่ม คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๕ (ร้อยละ ๗๙.๐๐)
สรุปผลความพึงพอใจการจัดกิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้ ของ วศ. ปี ๖๑ ดังนี้
ด้านที่ประเมิน
๑. ความเหมาะสมของระยะเวลาในการสัมมนา
๒. ความเหมาะสมของสถานที่
๓. การนาเสนอและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
๔. วิทยากรตอบข้อซักถามได้ชัดเจน
๕. อาหาร/เครื่องดื่ม
๖. การให้บริการ/ลงทะเบียน/การประสานงานของ
คณะอนุกรรมการ
๗. ประโยชน์ที่ได้รับจากการสัมมนาในครั้งนี้
ภาพรวม

ค่าเฉลี่ย
๔.๐๕
๔.๓๕
๔.๒๕
๔.๒๐
๓.๙๕
๔.๒๐

ร้อยละ
๘๑.๐๐
๘๗.๐๐
๘๕.๐๐
๘๔.๐๐
๗๙.๐๐
๘๔.๐๐

แปลความ*
มาก
มากที่สุด
มากที่สุด
มาก
มาก
มาก

๔.๑๕
๔.๒๐

๘๓.๐๐
๘๔.๐๐

มาก
มาก

ข้อคิดเห็น/ข้อเสนอแนะเพิ่มเติม
 ด้านสถานที่
- ที่นั่งสบาย
 การนาเสนอและการถ่ายทอดความรู้ของวิทยากร
- ได้รับความรู้และแลกเปลี่ยนแนวคิดทา KM ของหน่วยงานอื่น (10)
- วิทยากรถ่ายทอดความรู้ความเข้าใจได้เป็นอย่างดี (7)
- วิทยากรให้ความรู้ตรงประเด็นตั้งแต่การเริ่ม ปัญหา จบถึงความต่อเนื่องในการทา KM (4)
- แนวทางของการดาเนินงานและการจัดการ KM น่าสนใจและมีประโยชน์
- เสนอแนะประสบการณ์ที่ดี
- อยากให้ฝ่ายไอทีนามาประยุกต์ใช้กับ วศ.
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 อาหาร/เครื่องดื่ม
- ขนมอร่อย (5)
- น้าดื่มเปลี่ยนเป็นน้าเปล่า
 การให้บริการ/ลงทะเบียน/การประสานงานของคณะอนุกรรมการ
- การอานวยความสะดวกดี
 ประโยชน์ที่ได้รับ
- ทราบแนวทางการพัฒนาความรู้ของแต่ละองค์กร
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กิจกรรมวันแห่งการจัดการ
ความรู้ของ วศ.
(KM Day)

กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ.
( Knowledge Management Day ) ประจาปี ๒๕๖๑
ระหว่างวันที่ ๓ - ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนส์ สปา จังหวัดชลบุรี
๑. หลักการและเหตุผล :
กรมวิทยาศาสตร์บริการ (วศ.) มีการพัฒนาองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์ให้สามารถบริการด้วย
คุณภาพและนวัตกรรมสู่ความสามารถในการแข่งขันได้ในระดับสากล เพื่อสอดคล้องกับวิสัยทัศน์ “เป็นผู้นำในกำร
ให้บริกำรด้วยคุณภำพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดควำมสำมำรถในกำรแข่งขันของประเทศในระดับสำกล” และมี
นโยบายการจัดการความรู้ ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ “พัฒนำองค์ควำมรู้ สร้ำงสรรค์นวัตกรรม เสริมสร้ำง
คุณภำพสู่ระดับสำกล” การที่ วศ. จะบรรลุตามวิสัยทัศน์ขององค์กรดังกล่าว ต้องอาศัยบุคลากรที่มีความรู้ ทักษะ
และความเชี่ยวชาญเฉพาะทาง ดังนั้นการพัฒนาทรัพยากรบุคลากรให้มีคุณภาพอย่างต่อเนื่องจึงมีความสาคัญและ
เป็นความจาเป็นอย่างมาก ซึ่งผู้บริหาร วศ. ได้ให้ความสาคัญและดาเนินการเรื่องนี้มาตลอดและต่อเนื่องตั้งแต่อดีต
จนถึงปัจจุบัน โดยได้กาหนดเรื่องนี้เป็นวัฒนธรรมขององค์กรอยู่ในด้านการพัฒนาองค์กร โดยให้ทุกสานัก/กองมี
แผนการด าเนิ น งานจั ด การความรู้ ทั่ ว ทั้ ง องค์ ก ร ส่ ง เสริ ม และเปิ ด โอกาสให้ บุ ค ลากร วศ. มี เ วที ใ นการแสดง
ความสามารถ พัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน และองค์กรให้มีความเข้มแข็งและอยู่อย่างยั่งยืน รวมทั้งให้โอกาสได้จัด
กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ขึ้นเป็นประจาทุกปี โดยในปีนี้จะเป็น วันที่ ทุกหน่วยงานภายใน วศ.
นาเสนอผลงานความสาเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงานตนเอง ตลอดจนการแลกเปลี่ยนความรู้ภายใน
องค์กรโดยผ่านผู้บริหารของ วศ. และชุมชนนักปฏิบัติ รวมทั้งเป็นเวทีมอบรางวัลความสาเร็จการมีส่วนร่วมกิจกรรม
เพื่อยกย่องชมเชยแก่ชุมชนนักปฏิบัติที่มีส่วนช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันให้ วศ. เกิดเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้อย่าง
ต่อเนื่อง ” (Learning Organization : LO)
๒. วัตถุประสงค์ :
๒.๑ พัฒนากรมวิทยาศาสตร์บริการเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนื่อง
๒.๒ พัฒนาบุคลากร วศ. ให้มีความรู้และทักษะที่สอดคล้องกับนโยบายการจัดการความรู้
๒.๓ แลกเปลี่ยนเรียนรู้ในองค์กรโดยใช้เครื่องมือการบริหารจัดการความรู้เพิ่มคุณภาพงาน
๒.๔ สร้างการมีส่วนร่วมและปรับเปลี่ยนวัฒนธรรมและค่านิยมในการปฏิบัติงานของบุคลากร วศ.
๓. กลุ่มเป้าหมาย :
ผู้บริหาร วศ. แขกผู้มีเกียรติ ข้าราชการ ลูกจ้างประจา และพนักงานราชการ จานวน ๓๐๐ คน
๔. เนื้อหากิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปี ๒๕๖๑ :
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยบุคลากร วศ. ที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
- แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoP) ที่ผ่านรอบคัดเลือก
- กิจกรรมประกวดโปสเตอร์อิเล็กทรอนิกส์
- กิจกรรมสานสัมพันธ์
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๕. ระยะเวลา :
๒ วัน (ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ.๒๕๖๑)
๖. สถานที่ดาเนินกิจกรรม :
โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนส์ สปา จังหวัดชลบุรี
๗. งบประมาณ :
๑,๑๓๔,๑๖๐ บาท (หนึ่งล้านหนึ่งแสนสามหมื่นสี่พันหนึ่งร้อยหกสิบบาทถ้วน) (DGB8/3)
๘. ที่ปรึกษาโครงการ
อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ
๙. หน่วยงานที่รับผิดชอบ :
๙.๑ CKO (รองอวศ. อุราวรรณ อุ่นแก้ว)
๙.๒ คณะกรรมการ การจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๙.๓ คณะอนุกรรมการ การจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๙.๔ คณะทางานจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑
๑๐. ประโยชน์ที่คาดว่าจะได้รับ :
๑๐.๑ บุคลากร วศ. เกิดการตระหนักรู้ มีการบูรณาการสื่อสารระหว่างหน่วยงาน ทางานเป็นทีม เกิดวัฒนธรรม
ค่านิยม ในการปฏิบัติงานขององค์กร
๑๐.๒ บุคลากร วศ. เกิดการเรียนรู้ สามารถนาองค์ความรู้ไปใช้พัฒนางานให้มีคุณภาพและเกิดผลสัมฤทธิ์และเกิด
นวัตกรรมใหม่ นา วศ. ไปสู่การเป็นองค์การแห่งการเรียนรู้
๑๐.๓ ชุมชนนักปฏิบัติ (Communities of Practice : COPs) ทุกสานัก สามารถถ่ายทอด / แลกเปลี่ยน
ความรู้เกิดการบูรณาการความรู้ทั่วทั้งองค์กร
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กาหนดการ
กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจาปี ๒๕๖๑
(Knowledge Management Day )
ระหว่างวันที่ ๓ – ๔ สิงหาคม พ.ศ. ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น โฮเต็ล แอนส์ สปา จังหวัดชลบุรี
วันศุกร์ที่ ๓ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา
เรื่อง
๐๖.๐๐ – ๐๖.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๖.๓๐ – ๐๙.๐๐ น. ออกเดินทางจากกรมวิทยาศาสตร์บริการถึง โรงแรม
อาเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
๐๙.๐๐ – ๐๙.๑๕ น. พิธีเปิดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ.
ประจาปี ๒๕๖๑
๐๙.๑๕ – ๑๒.๐๐ น. แลกเปลี่ยนเรียนรู้ โดยกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
ของ วศ. ที่ผ่านการคัดเลือก จานวน ๖ CoPs
๑๒.๐๐-๑๓.๐๐ น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ - ๑๖.๓๐ น. กิจกรรมสานสัมพันธ์/ กิจกรรมฐาน

วิทยากร

- CKO กล่าวรายงาน
- อวศ. กล่าวเปิดงาน
- ผู้แทนกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่
ผ่านรอบคัดเลือก
- คณะอนุกรรมการฯ
- คณะทางาน KM day

วันเสาร์ที่ ๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
เวลา
เรื่อง
วิทยากร
๐๘.๐๐ – ๐๙.๓๐ น. ลงทะเบียน
๐๙.๓๐ – ๑๐.๓๐ น. แลกเปลีย่ นเรียนรู้ จากข้าราชการ วศ. ที่เกษียณอายุฯ - คณะอนุกรรมการฯ
“ประสบการณ์วันวาน ถึงวันนี้”
- คณะทางาน KM day
๑๐.๓๐- ๑๒.๐๐ น.

- มอบรางวัลบุคลากรดีเด่น
- สล.
และบุคลากรดีเด่นนาเสนอผลงาน
- มอบคนดีศรี วศ.ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๐
๑๒.๐๐ – ๑๓.๐๐น. พักรับประทานอาหารกลางวัน
๑๓.๐๐ – ๑๔.๐๐ น. - มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่ชุมชนนักปฏิบัติ
- อวศ. มอบรางวัลและกล่าวใน
- มอบรางวัลและเกียรติบัตรแก่โปสเตอร์ชุมชนนักปฏิบัติ
พิธีปิดฯ
ที่ชนะการประกวด
- คณะอนุกรรมการฯ
- สรุปกิจกรรม
- คณะทางาน KM day
- พิธีปิดกิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้
๑๔.๐๐ – ๑๖.๓๐ น. เดินทางกลับกรุงเทพโดยสวัสดิภาพ
หมายเหตุ : ๑๐.๓๐ - ๑๐.๔๕ น. และ ๑๔.๐๐ – ๑๔.๑๕ น. พักรับประทานอาหารว่างและเครื่องดื่ม
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 กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. (KM Day)
“พัฒนาองค์ความรู้ สรรสร้างนวัตกรรม เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล”
วันที่ ๓-๔ สิงหาคม ๒๕๖๑
ณ โรงแรมลองบีช การ์เด้น แอนด์ สปา จ.ชลบุรี

พิธีเปิดกิจกรรม KM Day วศ.

นางสาวอุราวรรณ อุ่นแก้ว รองอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ (CKO) กล่าวรายงาน
นางสาวอุร าวรรณ อุ่ น แก้ว รองอธิบ ดี กรมวิ ทยาศาสตร์บ ริ การ (CKO) รองประธานกรรมการ
คณะกรรมการจัดการความรู้ของกรมวิ ทยาศาสตร์บริการ ได้กล่าวรายงานการจัดกิจกรรมวันแห่งการจัดการ
ความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (KM Day วศ.) ประจําปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ดังนี้
เรียน ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ คณะกรรมการและคณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ดิฉัน ในนามของ ผู้บริหารด้านการจัดการความรู้กรมวิทยาศาสตร์บริการ (CKO) และคณะทํางาน
จัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจําปี ๒๕๖๑” ขอขอบพระคุณ ท่าน
อธิบดีเป็นอย่างยิ่ง ที่ได้กรุณาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดกิจกรรม วันแห่งการจัดการ ความรู้ของกรม
วิทยาศาสตร์บริการประจําปี ๒๕๖๑ ในวันนี้ จากวิสัยทัศน์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ “เป็นผู้นําในการ
ให้บริการด้วยคุณภาพและนวัตกรรม เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศในระดับสากล” และมี
นโยบายการจั ดการความรู้ ป ระจํ า ปีงบประมาณ ๒๕๖๑ คือ “พัฒ นาองค์ความรู้ สรรค์ส ร้างนวัตกรรม
เสริมสร้างคุณภาพสู่ระดับสากล” ดังนั้นการ ที่ วศ. จะบรรลุตามวิสัยทัศน์และนโยบายขององค์กรดังกล่าวได้
จําเป็นต้องมีบุคลากร ที่มีองค์ความรู้ทักษะ และความเชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ใน
การแลกเปลี่ยนเรียนรู้ให้เกิดสิ่งต่าง ๆ ด้วยวิธีใหม่ที่แตกต่างไปจากเดิม ทั้งด้านความคิ ด วิธีการ และอุปกรณ์ซึ่ง
สามารถนําไปใช้ประโยชน์ได้จริง หรือพัฒนาให้เกิดเป็นนวัตกรรมใหม่ รวมทั้ งการพัฒนาความสามารถด้านการ
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บริการอย่างต่อเนื่องก็เป็นอีกหนึ่งปัจจัยในการ เสริมสร้างความแข็งแกร่งให้แก่องค์กร กิจกรรม “วันแห่งการ
จัดการความรู้ฯ ประจําปี ๒๕๖๑” ในครั้งนี้จัดขึ้นเป็นระยะเวลา ๒ วัน เป็นการจัดกิจกรรมต่าง ๆ เพื่อเปิด
โอกาสให้บุคลากร มีเวทีแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดผลงาน นําเสนอผลงาน ความสํ าเร็จ และสร้างการมี
ส่วนร่วมภายในองค์กร ตลอดจนมีการมอบรางวัลบุคลากรดีเด่น เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจ ให้แก่ผู้ที่มีผลงาน
ดีเด่นที่มีความรู้ความสามารถ และทุ่มเทให้กับการทํางาน รวมทั้งเป็นเวทีมอบรางวัล ความสําเร็จของการมีส่วน
ร่วมในกิจกรรม เพื่อยกย่องชมเชยกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติและบุคลากร ที่มีส่วนช่วยขับเคลื่อนผลักดันด้านการ
จัดการความรู้ สร้างให้ วศ. เกิดเป็น “องค์การแห่งการเรียนรู้อย่างต่อเนิ่อง” งานในครั้งนี้มีผู้เข้าร่วมกิจกรรม
ทั้งสิ้น ๒๙๗ คน ประกอบด้วยข้าราชการ พนักงานราชการ ลูกจ้างประจํา บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันจึงขอ
เรียนเชิญ ท่านอธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดงาน ขอเรียนเชิญค่ะ

นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ กล่าวเปิดงาน
นางอุมาพร สุขม่วง อธิบดีกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประธานกรรมการ คณะกรรมการจัดการความรู้ของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้กล่าวเปิดงาน กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ของกรม วิทยาศาสตร์บริการ
ประจําปี ๒๕๖๑ ดังนี้
เรี ย น ผู้ บ ริ ห ารด้ า นการจั ด การความรู้ ก รมวิ ท ยาศาสตร์ บ ริ ก าร (CKO) คณะกรรมการและ
คณะอนุกรรมการการจัดการความรู้ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ และผู้เข้าร่วมกิจกรรมทุกท่าน
ดิฉันมีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ได้มาเป็นประธานเปิดการจัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ ของ วศ.
ประจําปี ๒๕๖๑” ในวันนี้การถ่ายทอดความรู้และการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร นับว่าเป็นประโยชน์อย่าง
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มาก สําหรับชาว วศ. ทุกคน จะทําให้บุคลากร วศ. ได้ทราบถึงบทบาทหน้าที่ ของบุคลากรผู้ปฏิบัติงานที
เกี่ยวข้องในแต่ละกลุ่ม ตั้งแต่ระดับหน่วยงานจนถึงระดับบุคคล เกิดความสัมพันธ์อันดีระหว่างบุคลากรทุกระดับ
ทั้งนี้ประเด็น สําคัญที่จะทําให้การทํางานประสบความสําเร็จ ก็คือ ชาว วศ. ทุกคน จะต้องมีการพัฒนาองค์
ความรู้เปิดใจ เรียนรู้สิ่งใหม่ๆ พร้อมรับความเปลี่ยนแปลงที่ จะเกิดขึ้น รวมถึงต้องมีเทคนิคและทักษะของการ
แลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดประสบการณ์ระหว่างกันตั้งแต่ระดับผู้บริหาร จนกระทั่งผู้ปฏิบัติงานด้วยกัน องค์กร
จึงจะประสบ ความสําเร็จได้ตรงตามวิสัยทัศน์ที่กําหนดไว้ การแลกเปลี่ยนเรียนรู้กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs)
นั้น เป็นสิ่งที่ดีที่จะทําให้บุคลากร วศ. มีส่วน ร่วมในการแสดงความสามารถ ในการแก้ไขปัญหางาน ทําให้เกิด
การพัฒนาคน พัฒนากระบวนงาน และก่อให้เกิด นวัตกรรมใหม่สู่การบริการระดับสากล ด้วยการนําเสนอ
ผลงานของความสําเร็จของการจัดการความรู้ของ หน่วยงาน และได้แลกเปลี่ยนเรียนรู้ซึ่งกันและกัน เป็นเวที
มอบรางวัลความสําเร็จการมีส่วนร่วมกิจกรรม เพื่ อยกย่องชมเชยแก่กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติและบุคลากรที่มีส่วน
ช่วยกันขับเคลื่อนผลักดันให้ วศ. เกิดเป็น องค์การแห่งการ เรียนรู้อย่างต่อเนื่อง และ มีการพัฒนาองค์ความรู้
เพื่อให้เกิดนวัตกรรม สมตามที่ได้ตั้งเป้า หมายไว้ ดิฉันหวังว่าในโอกาสที่ทุกท่านได้มาเข้าร่วมกิจรรมในปีนี้จะทํา
ให้เกิดความสัมพันธ์ที่ดียิ่งขึ้น ระหว่างหน่วยงานและบุคลากรของ วศ. เกิดการเรียนรู้สามารถทํางานเป็นทีม มี
การสื่อสารที่ดีระหว่างกัน สามารถนําความรู้ที่ได้รับไปพัฒนางาน มีผลสัมฤทธิ์ในการทํางานที่ดียิ่งขึ้น
บัดนี้ได้เวลาอันสมควรแล้ว ดิฉันขอเปิดการจัดกิจกรรม “วันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. ประจําปี
๒๕๖๑” และขอให้การจัดกิจกรรมประสบความสําเร็จ ตามวัตถุประสงค์ทุกประการ
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 กิจกรรมการประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (ประกวด CoPs) รอบชิงชนะเลิศ
การประกวดชุมชนนักปฏิบัติ (ประกวด CoPs) รอบชิงชนะเลิศ เป็นการประกวดการนําเสนอ
ผลการจัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ทีผ่ ่านการคัดเลือกจํานวน ๖ CoPs ดังนี้
 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ: สานักงานเลขานุการกรม (สล.)
วัตถุประสงค์
เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ การดําเนินงานด้านงานสนับสนุน งานบริการ ของฝ่ายในสํานักงาน
เลขานุการกรม (สล.) ระหว่างสมาชิก เพื่อให้เกิดการพัฒนาความรู้ความสามารถและทักษะ ผ่านการปฏิบัติการ
ประยุ กต์ และการปรั บใช้ภ ายใต้ส ภาพแวดล้อมและสถานการณ์ที่ห ลากหลาย นําไปสู่ ประสิ ทธิภาพและ
ประสิทธิผลของงาน สนับสนุนและบริการแก่บุคลากร วศ.
เรื่องที่นาเสนอ “Wiki สล.”
Wiki
สล จั ด ทํ า ขึ้ น เพื่ อ เป็ น แหล่ ง จั ด เก็ บ องค์ ค วามรู้ ด้ า นการเงิ น พั ส ดุ คํ า สั่ ง กฎ
ระเบียบต่าง ๆ ฯลฯ ที่เว็บไซต์ http://intranet.dss.local ซึ่งช่วยให้บุคลากร วศ. สามารถเข้าถึงข้อมูล ความรู้
ด้านที่กล่าวมาข้างต้นได้สะดวก ช่วยให้การทํางานเป็นไปอย่างรวดเร็ว สะดวก สบายขึ้น

ภาพการนําเสนอ CoPs : สํานักงานเลขานุการกรม (สล.)
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 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ: Change (อว.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อทําให้เกิดความมั่นใจในคุณภาพและความน่าเชื่อถือในรายงานผลการวิเคราะห์ทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการ
๒. เพื่อสนับสนุนการดําเนินการจัดการความรู้ให้บรรลุผลสําเร็จ เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่
ยั่งยืน ครอบคลุมทั่วทั้ง อว.
๓. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทํางานเป็นหมู่คณะ
เรื่องที่นาเสนอ “เสี่ยงไม่กลัว กลัวไม่เสี่ยง”
มาตรฐาน ISO17025: 2017 มีข้อกําหนดใหม่ที่เพิ่มเติมจาก ISO17025: 2005 ที่ วศ.ใช้อยู่
คือ เรื่องการประเมินและบริหารความเสี่ยง อว. ได้ทําการประเมินและบริหารความเสี่ยงโดยใช้ (คะแนนโอกาส x
ผลกระทบ) หากผลลัพธ์อยู่ในระดับ 4-8 ถือว่ายอมรับได้ ซึ่งได้ทําการประเมินและบริหารความเสี่ยง เรื่อง การ
จัดซื้อและใช้บริการ พบว่ามีระดับความเสี่ยง 12 และได้จัดทํา คู่มือการปฏิบัติงานประเมินความเสี่ยง เพื่อให้
ผู้ปฏิบัติงานใหม่ใช้ในการเรียนรู้งาน นอกจากนี้ยังมีการตรวจประเมินภายใน และรับการตรวจประเมินภายนอก
จากกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ด้วย

ภาพการนําเสนอ CoPs: Change อว.
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 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ: เคมี Ishiki (คอ.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อสร้างเจตคติที่ดี เกี่ยวกับความปลอดภัยในห้ องปฏิบัติการ ทําให้เกิดความรู้สึ กร่ว ม
รับผิดชอบต่อกระบวนการสร้างเสริมความปลอดภัยในการทํางาน ปลูกฝังจิตสํานึกแห่งความปลอดภัยในขณะ
ปฏิบัติงาน รวมถึงการสร้างวัฒนธรรมด้านความปลอดภัยในการทํางานในองค์กรให้แก่บุคลากรกองเคมีภัณฑ์
และผลิตภัณฑ์อุปโภค
๒. เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน ลดอุบัติเหตุและภัยอันตรายที่อาจเกิดขึ้นจากการ
ปฏิบัติงาน
๓. เพื่อพัฒนากองเคมีภัณฑ์และผลิตภัณฑ์อุปโภค ให้เป็นองค์กรแห่งการเรียนรู้ที่ยั่งยืน
๔. เพื่อเสริมสร้างความร่วมมือร่วมใจในการทํางานเป็นหมู่คณะ
เรื่องที่นาเสนอ “SDS การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย”
การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้อง จะช่วยในการป้องกันและแก้ไขอันตรายที่เกิดจากสารเคมีใน
การปฏิบัติงาน ภายในห้องปฏิบัติการของ คอ. ได้

ภาพการนําเสนอ CoPs : เคมี Ishiki (คอ.)
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 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ: All for One- One for All (สผ.)
วัตถุประสงค์
๑. ผู้ปฏิบัติงานมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ ถ่ายทอดความรู้และสร้างความเข้าใจที่ถูกต้อง
๒. เสริมสร้างทักษะความรู้แก่ผู้ปฏิบัติงาน และสามารถนําความรู้ที่ได้รับมาใช้ประโยชน์ได้
อย่างมีประสิทธิภาพ
เรื่องที่นาเสนอ “Money Transfer เอ้อเหอง่าย”
การชําระเงินระหว่างประเทศ โดยการใช้ Swift Code แทนการส่งดราฟท์ ซึ่งช่วยลดปัญหา
เรื่อง ผู้รับไม่รู้จัก ดราฟท์ การสูญหาย ระยะเวลาการจัดส่ง เป็นต้น

ภาพการนําเสนอ CoPs: All for One- One for All (สผ.)
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 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ: Safety Lab@BLPD (พศ.)
วัตถุประสงค์
๑. เพื่อดูแลความปลอดภัยของอาคารสถานศึกษาเคมีปฏิบัติ ที่มีการทํางานในห้องปฏิบัติการ
๒. เพื่อให้ได้แนวปฏิบัติที่ดีสําหรับความปลอดภัยด้านเคมีและชีวภาพ
เรื่องที่นาเสนอ “Safety Lab”
การจัดการความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ พศ. จัดทําขึ้นเพื่อความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม
ของบุคลากร พศ. โดยมีขั้นตอนต่าง ๆ ประกอบด้วยการวางแผน การให้ความรู้โดยสร้างความตระหนักด้านอา
ชีวอนามัย ฝึกซ้อมดับเพลิง เข้าร่วมฝึกอบรมดูแลเครื่องมืออุปกรณ์ การรวบรวมเผยแพร่ความรู้ และการจัดทํา
คู่มือแนวทางปฏิบัติที่ดีเพื่อให้บุคลากร พศ. ใช้เป็นคู่มือในการปฏิบัติงานต่อไป

ภาพการนําเสนอ CoPs: Safety Lab@BLPD (พศ.)
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 กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ: Beyond (วว.)
วัตถุประสงค์
ทําการถ่ายทอดองค์ความรู้ด้านการวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบและงานวิจัยด้านวัสดุธรรมชาติ
และเส้นใยรุ่นสู่รุ่น จากข้าราชการที่มีความรู้ ความชํานาญและประสบการณ์ในการทํางานมากกว่า 30 ปี เพื่อให้
องค์ความรู้ภายในหน่วยงานที่ได้สะสมมามีความต่อเนื่องไม่ขาดหาย เมื่อมีข้าราชการเกษียณอายุไป และช่วย
พัฒ นาองค์ความรู้ ยกระดับ คุณภาพและประสิ ทธิภ าพในการทํางานของบุคลากรและบุคลากรรุ่นใหม่ให้ มี
ศักยภาพ พร้อมสู่ระดับสากล
เรื่องที่นาเสนอ “การส่งต่อองค์ความรู้ด้านวัสดุธรรมชาติเส้นใยจากรุ่นสู่รุ่น ” โดยการจัดเก็บ
องค์ความรู้ในเว็บไซต์ ช่วยให้บุคลากรสามารถเข้าถึงข้อมูลด้านวัสดุธรรมชาติเส้นใย ได้อย่างสะดวก รวดเร็ว เป็น
การสะสมองค์ความรู้ภายในหน่วยงานให้มีความต่อเนื่องไม่ขาดหาย

ภาพการนําเสนอ CoPs: Beyond (วว.)
ซึ่งผลการประกวด กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ คือ กลุ่ม Change (อว.)รองชนะเลิศ
อันดับ ๑ เคมี Ishiki (คอ.) รองชนะเลิศอันดับ ๒ All for One-One for All (สผ.) รางวัลชมเชย ๓ รางวัล คือ
กลุ่ม Safety Lab@BLPD (พศ.) Beyond (วว.) และสํานักงานเลขานุการกรม (สล.)
ประเภทรางวัล
ชนะเลิศ (๔,๐๐๐ บาท)
รองชนะเลิศอันดับ ๑ (๓,๐๐๐บาท)
รองชนะเลิศอันดับ ๒ (๒,๐๐๐ บาท)
รางวัลชมเชย (๑,๕๐๐ บาท)
รางวัลชมเชย (๑,๕๐๐ บาท)
รางวัลชมเชย (๑,๕๐๐ บาท)

กลุ่มที่ได้รับ
Change (อว.)
เคมี Ishiki (คอ.)
All for one one for all(สผ.)
Safety Lab@BLPD (พศ.)
Beyond (วว.)
สํานักงานเลขานุการกรม (สล.)

เรื่องที่นาเสนอ
เสี่ยงไม่กลัว กลัวไม่เสี่ยง
SDS การจัดการสารเคมีอย่างถูกต้องปลอดภัย
Money Transfer เอ้อเหอง่ายจัง
Safety Lab
วัสดุธรรมชาติเส้นใย
Wiki สล.
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 กิจกรรมการประกวดโปสเตอร์
ตามที่คณะอนุกรรมการฯ ได้จัดให้มีการประกวดกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) เพื่อเข้าประกวดรอบ
ชิ ง ชนะเลิ ศ ในวั น แห่ ง การจั ด การความรู้ ข อง วศ. ประจํ า ปี ง บประมาณ ๒๕๖๑ จํ า นวน ๖ กลุ่ ม แล้ ว นั้ น
คณะอนุกรรมการฯ ได้มีมติให้กลุ่ม CoPs ที่ไม่ผ่านการคัดเลือก ๙ กลุ่ม ส่งโปสเตอร์เข้าประกวดโดยมีเงินรางวัลดังนี้
รางวัล ชนะเลิ ศ ๑ รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รองชนะเลิ ศอันดับที่ ๑ มี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท
รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ มี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท ซึ่งทั้ง ๙ CoPs ได้
ส่งโปสเตอร์เข้าประกวด ดูเพิ่มเติมได้ที่ http://km.dss.go.th ดังนี้
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

กลุ่มที่ได้รับ
อว. 4.0 (อว.)
Strong Accreditation (บร.)
Simply Rubber (วว.)
Smart Fast Service (สท.)
สารสนเทศดิจิทัล (สท.)
สท.มุ่งมั่น สร้างสรรค์
e-library (สท.)
Test and Measurement Talk
(สผ.)
DIY จากพลาสติกใกล้ตัว (วว.)
The Power of ทช. (ทช.)

CoP : อว. 4.0 (อว.)
รางวัลชนะเลิศ

เรื่องที่นาเสนอ
ฉลาดซื้อฉลาดใช้กับ อว.4.0
“น้ําดื่มในบรรจุภัณฑ์พลาสติก”
Survey for servive
Rubber
การผลิตสารสนเทศในรูป e-Book
ระบบตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน (Standard
Alert)
- นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์
- บัญชีรายชื่อเอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ
ทักษะมาตรฐานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ทําสินค้า OTOP ให้โดนใจตลาด (บรรจุภันฑ์)

CoP : Strong Accreditation (บร.)

รองชนะเลิศอันดับ ๑
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CoP : Simply Rubber (วว.)

รองชนะเลิศอันดับ ๒

CoP: สท.มั่งมั่น สร้างสรรค์ e-library (สท.

รางวัลชมเชย

CoP : Smart Fast Service (สท.)

รางวัลชมเชย

CoP: สารสนเทศดิจิทัล (สท.)

รางวัลชมเชย
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CoP: Test and Measurement Talk (สผ.)

รางวัลชมเชย

CoP: The Power of ทช. (ทช.)

รางวัลชมเชย

CoP: DIY จากพลาสติกใกล้ตัว (วว.)

รางวัลชมเชย
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 กิจกรรมสานสัมพันธ์ วศ.
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ จัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ ได้แก่ คีบถั่ว สายวัด ใบ้คา และ Low Cost
Cosplay ภาพบรรยากาศในวันงาน ดังนี้

เกมส์ลาเลียงถั่วสามัคคี
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ท่าประจากลุ่ม และเล่นเกมส์ตามฐานต่างๆ

ตัวแทนกลุ่มนาเสนอผลงาน Low cost cosplay และผู้ได้รับรางวัลชนะเลิศ
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เกมส์สายวัด เบ่งพุงกันไป
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การมอบรางวัลและเกียรติบัตร

 รางวัลการประกวดการนาเสนอผลงาน CoPs
จากผลการประกวด กลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ จํานวน ๖ กลุ่ม กลุ่มที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ (๔,๐๐๐
บาท) คือ กลุ่ม Change (อว.) รองชนะเลิศอันดับ ๑ (๓,๐๐๐ บาท) คือ เคมี Ishiki (คอ.) รองชนะเลิศอันดับ ๒
(๒,๐๐๐ บาท) คือ All for One-One for All (สผ.) รางวัลชมเชย ๓ รางวัลๆละ ๑,๕๐๐ บาท คือ กลุ่ม Safety
Lab@BLPD (พศ.) Beyond (วว.) และสํานักงานเลขานุการกรม (สล.) ซึ่งท่าน อวศ. เป็นผู้มอบรางวัลและ
เกียรติบัตร เพื่อเป็นขวัญและกําลังใจในการดําเนินงานของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ ของ วศ. ต่อไป

รางวัลชนะเลิศ : Change (อว.)

รองชนะเลิศอันดับ ๑ : เคมี Ishiki (คอ.)

รองชนะเลิศอันดับ ๒ : All for One-One for All (สผ.)
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รางวัลชมเชย : Safety Lab@BLPD (พศ.)

รางวัลชมเชย : Beyond (วว.)

รางวัลชมเชย : สานักงานเลขานุการกรม (สล.)
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 รางวัลการประกวดโปสเตอร์
ตามที่ได้จัดให้มีการประกวดโปสเตอร์ของกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ที่ไม่ผ่านการคัดเลือกให้
นําเสนอผลงาน CoPs ในวันแห่งการจัดการความรู้ของ วศ. จํานวน ๙ กลุ่ม โดยมีเงินรางวัลดังนี้ รางวัลชนะเลิศ ๑
รางวัล ๆ ละ ๑,๕๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ มี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑,๒๐๐ บาท รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
มี ๑ รางวัล ๆ ละ ๑,๐๐๐ บาท รางวัลชมเชย ๖ รางวัล ๆ ละ ๕๐๐ บาท ซึ่งผลการตัดสินสรุปได้ดังนี้
รางวัล
ชนะเลิศ
รองชนะเลิศอันดับ ๑
รองชนะเลิศอันดับ ๒
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย
รางวัลชมเชย

ชื่อกลุ่ม
อว. 4.0 (อว.)
Strong Accreditation (บร.)
Simply Rubber (วว.)
Smart Fast Service (สท.)
สารสนเทศดิจิทัล (สท.)
สท.มั่งมั่น สร้างสรรค์
e-library (สท.)
Test and Measurement Talk
(สผ.)
DIY จากพลาสติกใกล้ตัว (วว.)
The Power of ทช. (ทช.)

เรื่องที่นาเสนอ
ฉลาดซื้อฉลาดใช้กับ อว.4.0
“น้ําดื่มในบรรจุภัณฑ์พลาสติก”
Survey for servive
Rubber
การผลิตสารสนเทศในรูป e-Book
ระบบตรวจสอบเอกสารมาตรฐาน (Standard
Alert)
นิทรรศการอิเล็กทรอนิกส์ บัญชีรายชื่อ
เอกสารใหม่อิเล็กทรอนิกส์
เทคนิคการสร้างเอกสารด้วยระบบอัตโนมัติ
ทักษะมาตรฐานปฏิบัติงานอย่างมืออาชีพ
ทําสินค้า OTOP ให้โดนใจตลาด (บรรจุภันฑ์)

รางวัลชนะเลิศ : อว. 4.0 (อว.)
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รองชนะเลิศอันดับ ๑: Strong Accreditation (บร.)

รองชนะเลิศอันดับ ๒: Simply Rubber (วว.)

ชมเชย: Smart Fast Service (สท.)

ชมเชย: สารสนเทศดิจิทัล (สท.)
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ชมเชย: สท. มุ่งมั่น สร้างสรรค์ e-Library (สท.)

ชมเชย: DIY จากพลาสติกใกล้ตวั (วว.)

ชมเชย: Test and Measurement Talk (สผ.)

ชมเชย: The Power of ทช. (ทช.)
57

 รางวัลบุคลากรดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ
อ้างถึงประกาศกรมวิทยาศาสตร์บริการ เรื่อง รายชื่อผู้ได้รับคัดเลือกบุคลากรดีเด่นของ
วศ. ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ลงวันที่ ๑๖ กรกฎาคม พ.ศ. ๒๕๖๑ ดังนี้
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ประธานมูลนิธิ ดร. ตั้ว ลพานุกรม (นายปฐม แหยมเกตุ) ผู้มอบรางวัลบุคลากรดีเด่นของ
กรมวิทยาศาสตร์บริการ ประเภทต่างๆ ดังนี้

๑. ประเภทบุคลากรดีเด่น ดีมาก และดี ด้านวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ

ประเภทบุคลากรดีเด่น ด้านวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ

ประเภทบุคลากรดีมาก ด้านวิเคราะห์ทดสอบ สอบเทียบ
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๒. ประเภทบุคลากรดีเด่น ดีมาก และดี ด้านวิจัย และพัฒนา

ประเภทบุคลากรดีเด่น ด้านวิจัย และพัฒนา

ประเภทบุคลากรดีมาก ด้านวิจัย และพัฒนา
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 รางวัลข้าราชการดีเด่นของกรมวิทยาศาสตร์บริการ ประจาปี ๒๕๖๐

61

62

กิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้บริหารที่เกษียณอายุราชการในปีงบประมาณ ๒๕๖๑
กิจกรรมการแลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้แทนของผู้ที่จะเกษียณอายุราชการ ของ วศ. ในปีงบประมาณ
๒๕๖๑ ในหั ว ข้ อ “ประสบการณ์ วั น วาน ถึ ง วั น นี้ ” ผู้ ม าแลกเปลี่ ย นเรี ย นรู้ ประกอบด้ ว ย นายธี ร ะชั ย
รัตนโรจน์มงคล (นว.ชช.) นางดุษฎี มั่นความดี (ผบร.) และ นางสาวนงลักษณ์ บรรยงค์วิมลณัฐ (นว.ชพ.) โดยมี
ผู้ดาเนินรายการ คือ นางสาวธนิษฐา ภูลวรรณ (นว.ปก.) ซึ่งผู้เกษียณอายุราชการได้เล่าถึงประสบการณ์/
ความประทับ ใจในการทางาน แนวทางในการปฏิบั ติงานที่ส าคัญที่จะให้ เป็นข้ อคิดส าหรับรุ่นน้องในการ
ดาเนินงานต่อไป โดย ผบร. มีความประทับใจ วศ. ในเรื่องของความเป็นพี่น้อง เป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี และให้
ข้อคิดแก่น้อง ๆ ชาว วศ. ว่า “ประสบการณ์เกิดจากการปฏิบัติ ” “ตั้งใจและรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย
ให้เสร็จทันเวลา รู้หน้าที่ของตนเอง”
นว.ชพ.นงลักษณ์ ฯ มีความประทับใจ วศ. ในเรื่องของความเป็นเพื่อนร่วมงานที่ดี พร้อมให้ความ
ช่วยเหลือ มีความเอื้อเฟื้อต่อกัน และให้ข้อคิดแก่น้อง ๆ ชาว วศ. ว่า ให้ทางานให้มีความสุข “เป้าหมายมีไว้
เพื่อทาให้สาเร็จ”
นว.ชช.ธีระชัยฯ มีความประทับใจ วศ. ที่ให้โอกาสทางานร่วมกับปลัดกระทรวงฯ ตั้งแต่เริ่มรับราชการ
เพียง ๑ ปี ในเรื่องการย้อมกระดาษสา เพื่อใช้ในงานของสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์ พระบรมราชินีนาถ ใน
รัชกาลที่ ๙ นอกจากนี้ยังได้รับมอบหมายงานที่สาคัญอื่น ๆ อาทิ โครงการอีสานเขียว การสารวจภาวะหนี้สิน
ของเกษตรกรในจังหวัดระยอง จันทบุรี ได้รับรางวัลข้าราชการดีเด่น บุคลากรดีเด่น ของ วศ. เป็นต้น

63

64

 มอบของที่ระลึกงาน KM day ประจาปีงบประมาณ ๒๕๖๑ และ
รณรงค์ให้ชาว วศ. ร่วมใช้กล่องข้าวแทนการใช้ถุงพลาสติก ตามนโยบาย “ลดและเลิกใช้
ถุงพลาสติก”
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พิธีปิดกิจกรรม KM วศ.
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 การประเมินสรุปผลการจัดกิจกรรม KM Day วศ.
กิจกรรมวันแห่งการจัดการความรู้ ของ วศ. (KM Day) ประจาปี ๒๕๖๑ มีผู้เข้าร่วมกิจกรรมจานวน
๒๙๗ คน ได้รับแบบสอบถามคืน จานวน ๒๘๐ คน คิดเป็นร้อยละ ๙๔.๒๗ ของผู้ตอบแบบสอบถาม ได้ผลสรุป
ดังนี้
๑. ข้อมูลทั่วไป
๑.๑ เพศ
เพศ
จานวน
ร้อยละ
หญิง

๑๖๗

๕๙.๖๐

ชาย

๑๐๑

๓๖.๑๐

ไม่ระบุ

๑๒

๔.๓๐

๒๘๐

๑๐๐.๐๐

รวม
๑.๒ หน่วยงานที่สังกัด
หน่วยงานที่สังกัด

จานวน

ร้อยละ

สานักงานเลขานุการกรม (สล.)

๗๖

๒๗.๑๐

สานักเทคโนโลยีชุมชน (ทช.)

๓๒

๑๑.๔๐

สานักบริหารและรับรองห้องปฏิบัติการ (บร.)

๑๑

๓.๙

สานักพัฒนาศักยภาพนักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ (พศ.)

๒๐

๗.๑๐

สานักหอสมุดและศูนย์สารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี(สท.)

๑๗

๖.๑๐

กองผลิตภัณฑ์อุปโภคและเคมีภัณฑ์ (คอ.)

๓๒

๑๑.๔๐

กองวัสดุวิศวกรรม (วว.)

๓๗

๑๓.๒๐

กองผลิตภัณฑ์อาหารและวัสดุสัมผัสอาหาร (อว.)

๓๓

๑๑.๘๐

กองความสามารถห้องปฏิบัติการและรับรองผลิตภัณฑ์ (สผ.)

๒๐

๗.๑๐

พัฒนาระบบราชการ (พร.)

-

-

ตรวจสอบภายใน (ตน.)

๑

๐.๔๐

อานวยการวิจัย (อว.)

๑

๐.๔๐
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๑.๓ อาชีพ
อาชีพ

จานวน

ร้อยละ

ข้าราชการ

๑๔๕

๕๑.๘๐

ลูกจ้างประจา

๑๒

๔.๓๐

พนักงานราชการ

๘๑

๒๘.๙๐

ไม่ระบุ

๔๒

๑๕.๐๐

๒๘๐

๑๐๐.๐๐

รวม
๒. ประเมินความคิดเห็น
หัวข้อที่ประเมิน

ค่าเฉลี่ย

ร้อยละ

แปลความ

มีการบูรณาการการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร

๔.๐๐

๘๐.๐๐

มาก

มีความรู้และทักษะในการทางานเป็นทีม

๔.๐๘

๘๑.๖๐

มาก

สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร

๓.๙๓

๗๘.๖๐

มาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ วศ.

๔.๑๐

๘๒.๐๐

มาก

กิจกรรมสานสัมพันธ์

๔.๑๖

๘๓.๒๐

มาก

แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุราชการ “ประสบการณ์
วันวาน ถึงวันนี้”

๔.๐๖

๘๑.๒๐

มาก

กิจกรรมบันเทิง/การจับของรางวัล

๓.๙๙

๗๙.๘๐

มาก

ความเหมาะสมของการจัดกิจกรรมโดยรวม

๔.๐๒

๘๐.๔๐

มาก

ความเหมาะสมของห้องประชุม

๔.๑๐

๘๒.๐๐

มาก

ห้องพักสะดวกสบาย

๔.๒๓

๘๔.๖๐

มากที่สุด

อาหาร/เครื่องดื่ม

๓.๘๕

๗๗.๐๐

มาก

ความเหมาะสมของระยะเวลาในการจัดกิจกรรม

๔.๐๘

๘๑.๖๐

มาก

การประสานงานของคณะทางานการจัดการความรู้ฯ และ
คณะอนุกรรมการจัดการความรู้

๓.๙๙

๗๙.๘๐

มาก

๔.๐๔

๘๐.๙๐

มาก

ความพึงพอใจโดยรวม
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ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ส่วนใหญ่มีความพึงพอใจโดยรวม ในระดับพึงพอใจมาก คะแนนเฉลี่ย
๔.๐๔ (ร้อยละ ๘๐.๙๐) โดยพบว่า มีความพึงพอใจมากที่สุด ด้านห้องพักสะดวกสบาย คะแนนเฉลี่ย ๔.๒๓
(ร้อยละ ๘๔.๖๐) มีความพึงพอใจมาก ด้านกิจกรรมสานสัมพันธ์ คะแนนเฉลี่ย ๔.๑๖ (ร้อยละ ๘๓.๒๐)
รองลงมา คือ แลกเปลี่ยนเรียนรู้โดยกลุ่มชุมชนนักปฏิบัติ (CoPs) ของ วศ. และความเหมาะสมของห้องประชุม
คะแนนเฉลี่ ย ๔.๑๐ (ร้อยละ ๘๒.๐๐) มีความรู้และทักษะในการทางานเป็นทีม และความเหมาะสมของ
ระยะเวลาในการจั ดกิจ กรรม คะแนนเฉลี่ ย ๔.๐๘ (ร้อยละ ๘๑.๖๐) แลกเปลี่ยนเรียนรู้จากผู้เกษียณอายุ
ราชการ “ประสบการณ์วันวาน ถึงวันนี้ ” คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๖ (ร้อยละ ๘๑.๒๐) ความเหมาะสมของการจัด
กิจกรรมโดยรวม คะแนนเฉลี่ย ๔.๐๒ (ร้อยละ ๘๐.๔๐) การบูรณาการการสื่อสารกับบุคลากรภายในองค์กร
คะแนนเฉลี่ ย ๔.๐๐ (ร้ อ ยละ ๘๐.๐๐) กิ จ กรรมบั น เทิ ง /การจั บ ของรางวั ล และการประสานงานของ
คณะทางานการจัดการความรู้ฯ และคณะอนุกรรมการจัดการความรู้ คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๙ (ร้อยละ ๗๙.๘๐)
สามารถถ่ายทอดแลกเปลี่ยนเรียนรู้ทั่วทั้งองค์กร คะแนนเฉลี่ย ๓.๙๓ (ร้อยละ ๗๘.๖๐) และด้านอาหาร/
เครื่องดื่ม คะแนนเฉลี่ย ๓.๘๕ (ร้อยละ ๗๗.๐๐)
* หมายเหตุ การประเมินความพึงพอใจได้ใช้เกณฑ์เฉลี่ยในการสรุปผลและแปลความหมาย ๕ ระดับ ดังนี้
๔.๒๑ – ๕.๐๐ มากที่สุด
๓.๔๑ – ๔.๒๐ มาก
๒.๖๑ – ๓.๔๐ ปานกลาง
๑.๘๑ – ๒.๖๐ น้อย
๑.๐๐ – ๑.๘๐ น้อยที่สุด
๓. ความต้องการให้จัดกิจกรรมในลักษณะนี้
ความต้องการ

จานวน

ร้อยละ

๒๑๘

๗๗.๘๖

ไม่ต้องการ

๕

๑.๗๙

ไม่มีความคิดเห็น

๒๗

๙.๖๔

ไม่ระบุ

๓๐

๑๐.๗๑

๒๘๐

๑๐๐.๐๐

ต้องการ

รวม
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๔. สถานที่จัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
สถานที่

จานวน

ร้อยละ

ภาคเหนือ

๑๐

๓.๕๗

ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

๒๔

๘.๕๗

ภาคตะวันตก

๒๘

๑๐.๐๐

ภาคกลาง

๑๓

๔.๖๔

ภาคตะวันออก

๑๐

๓.๕๗

ภาคใต้

๑๑

๓.๙๓

อื่นๆ

๑๙

๖.๗๙

ไม่มีความคิดเห็น

๑๖๕

๕๘.๙๓

๒๘๐

๑๐๐.๐๐

รวม

โดยมีรายละเอียดของสถานที่ ดังนี้
- เขาใหญ่ (๒๑ คน)
- หัวหิน (๑๒ คน)
- ภูเก็ต (๘ คน)
- กาญจนบุรี, เชียงใหม่ (สถานที่ละ ๖ คน)
- นครนายก, ชะอา, ทะเล, กรมวิทยาศาสตร์บริการ (สถานที่ละ ๕ คน)
- สวนผึ้ง, ภูเขา น้าตก ภาคเหนือหรือภาคอีสาน, ต่างจังหวัดที่ไหนก็ได้, ภาคเหนือ (สถานที่ละ ๓ คน)
- ที่เดิม (รร.ลองบีช โฮเต็ลแอนด์สปา), ภาคใต้, ชลบุรี,ระยอง, เกาะกูด, (สถานที่ละ ๒ คน)
- อุบลราชธานี สมุทรสงคราม อัมพวา เพชรบุรี พัทยา ประจวบคีรีขันธ์ นครปฐม นครราชสีมา กระบี่
ถ้าหลวงขุนน้านางนอน แม่น้าภาคอีสาน โรงแรมริมทะเล เกาะกลางทะเล welcome world resort & spa
(สถานที่ละ ๑ คน)
๕. ข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งนี้
รายละเอียดข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งนี้
จานวน
ร้อยละ
๕.๑ ความเหมาะสมของสถานที่
๕.๑.๑ ห้องประชุมมีขนาดเล็กและคับแคบ ไม่เหมาะสาหรับจัดกิจกรรม
๕
๑.๗๙
๕.๑.๒ เสนอให้มีการจัดกิจกรรมในสถานที่ใหม่ เช่น จัดกิจกรรมที่กรม
๒
๐.๗๑
วิทยาศาสตร์บริการ หรือเปลี่ยนโรงแรมใหม่ในการจัดกิจกรรมครั้ง
ต่อไป
๕.๑.๓ ให้เลือกสถานที่พักในส่วนของห้องน้าสาหรับจัดกิจกรรมครั้งต่อไป โดย
๗
๒.๕๐
เลือกห้องน้าที่มีสายฉีดชาระ
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รายละเอียดข้อเสนอแนะ/สิ่งที่ควรปรับปรุงในครั้งนี้
๕.๒ สิ่งอานวยความสะดวก
๕.๒.๑ โต๊ะและเก้าอี้ไม่เพียงพอสาหรับรองรับผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕.๒.๒ โต๊ะรับประทานอาหารไม่เพียงพอ เนื่องจากมีการจองที่นั่งไว้ จึงทาให้
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมฯ ท่านอื่นไม่สามารถนั่งร่วมโต๊ะอาหารด้วยได้
๕.๓ ความเหมาะสมของกิจกรรม/รางวัล
๕.๓.๑ ให้ผู้ดาเนินการกิจกรรม ถาม-ตอบ คัดเลือกผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่สนใจ
กิจกรรมนี้เป็นผู้ตอบคาถาม
๕.๓.๒ ให้มีการจัดกิจกรรม Walk Rally อยู่ริมทะเล และกระจายเงินรางวัลให้
ทั่วถึงแก่ผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕.๓.๓ เสนอให้มีวัน Free Day ไปเที่ยวสถานที่ท่องเที่ยวใกล้เคียง 1 วัน
๕.๓.๔ เสนอให้มีการจัดกิจกรรมรูปแบบใหม่ เช่น กิจกรรมพัฒนาศักยภาพ
บุคลากรด้านอื่น นอกเหนือจากกิจกรรมทางานเป็นทีม หรือกิจกรรม
ด้านกระบวนการทางความคิด (Mindset)
๕.๓.๕ ของที่ระลึก สวยงาม ดูดี มีคุณภาพ
๕.๔ ความเหมาะสมของระยะเวลา
๕.๔.๑ ควรปรับปรุงเวลาออกเดินทางจาก วศ. ไม่ให้ช้ากว่ากาหนดการที่ระบุ
ไว้
๕.๕.๒ ควรกาหนดเวลาออกเดินทางไม่ให้เช้าเกินไปสาหรับผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่
พักอยู่ไกล
๕.๔.๓ เสนอให้จัดกิจกรรมเป็นเวลา ๓ วัน ๒ คืน เพื่อเพิ่มเวลาพักผ่อน
๕.๕ การดาเนินงานของคณะทางาน
๕.๕.๑ คณะทางานจัดกิจกรรมและดูแลเอาใจใส่ผู้เข้าร่วมกิจกรรมดีมาก
๕.๕.๒ การประสานงานของคณะทางาน/หรือผู้แทนสานัก/กอง ค่อนข้างช้า/
ไม่ทั่วถึง
๕.๕.๓ การประชาสัมพันธ์/สื่อสารภายในองค์กรไม่ทั่วถึง จึงไม่สามารถเตรียม
ตัวได้ทัน
๕.๕.๔ ควรมีการปรับปรุงการลงชื่อและรับแทคก่อนขึ้นรถ โดยบันทึกลงชื่อ
และแทคของผู้เข้าร่วมกิจกรรมควรอยู่ในใบเดียวกันกับรถคันที่
ผู้เข้าร่วมกิจกรรมขึ้น
๕.๖ อาหาร/ เครื่องดื่ม
๕.๖.๑ อาหารไม่อร่อย
๕.๖.๒ อาหารปริมาณน้อยไม่เพียงพอต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม
๕.๖.๓ ควรเป็นอาหารทะเลสด
๕.๗ ไม่มีความคิดเห็น
รวม

จานวน

ร้อยละ

๗
๓

๒.๕๐
๑.๐๗

๒

๐.๗๑

๒

๐.๗๑

๑
๒

๐.๓๖
๐.๗๑

๑

๐.๓๖
๐.๓๖

๑
๒

๐.๗๑

๑

๐.๓๖

๓
๒

๑.๐๗
๐.๗๑

๔

๑.๔๓

๑

๐.๓๖

๖
๔
๒
๒๒๒
๒๘๐

๒.๑๔
๑.๔๓
๐.๗๑
๗๙.๒๙
๑๐๐.๐๐
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๖. ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดกิจกรรมในปีงบประมาณ ๒๕๖๒
ข้อเสนอแนะเพื่อการจัดกิจกรรมในครั้งต่อไป
๖.๑ สถานที่
๖.๑.๑ ให้เลือกที่พักในส่วนของห้องน้า โดยเลือกห้องน้าที่มีสายชาระ
ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป
๖.๑.๒ เสนอให้จัดกิจกรรมที่ภาคใต้เป็นเวลา ๓-๔ วัน
๖.๒ สิ่งอานวยความสะดวก
๖.๒.๑ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมจองโต๊ะรับประทานอาหารกันหมด หากมีการ
จัดกิจกรรมครั้งต่อไป โต๊ะรับประทานอาหารยังนั่งไม่เต็มจานวน
ที่จัดไว้ให้ ผู้เข้าร่วมกิจกรรมที่ยังไม่มีโต๊ะรับประทานอาหาร
สามารถนั่งรับประทานอาหารได้ (ไม่ควรมีการจองโต๊ะ)
๖.๓ ด้านกิจกรรม/ รางวัล
๖.๓.๑ เสนอให้จัดกิจกรรมที่หลากหลายรูปแบบ เช่น กิจกรรมเน้น
ความสามัคคี, กิจกรรมการพูดคุยเปิดใจ, กิจกรรมสันทนา หรือ
กาหนดให้มีการจัดกิจกรรมการแสดงของแต่ละกอง/สานัก
๖.๓.๒ เสนอให้กิจกรรมจับรางวัล และ ถาม-ตอบ แยกเป็นคนละ
กิจกรรม เพื่อให้ได้รางวัลทั่วถึง
๖.๓.๓ เชิญวิทยากรภายนอกมาให้ความรู้และจัดกิจกรรม Walk Rally
เพื่อให้เจ้าหน้าที่ทุกคนได้ร่วมกิจกรรม และมีการเรียนรู้จากผู้มี
ประสบการณ์
๖.๓.๔ ในการจัดกิจกรรมครั้งต่อไป ให้มีการแจกของที่ระลึกเหมือนครั้งนี้
๖.๓.๕ การนาเสนอ KM ค่อนข้างดี จึงเสนอให้มีการจัดกิจกรรมนี้อีก
๖.๔ ระยะเวลาการจัดกิจกรรม
๖.๔.๑ การใช้เวลาจัดกิจกรรมสานสัมพันธ์ในครั้งต่อไป ให้ดาเนินการ
เหมือนการจัดกิจกรรมครั้งนี้ เนื่องจากใช้เวลาเหมาะสมและไม่
นานจนเกินไป
๖.๔.๒ เสนอให้ลดเวลากิจกรรมลง และเพิ่มเวลาส่วนตัว
๖.๔.๓ เสนอให้ใช้เวลาคัดเลือก CoPs ที่นาเสนอน้อยลง
๖.๔.๔ เสนอให้เพิ่มระยะเวลาการจัดกิจกรรมเป็น ๓ วัน
๖.๕ การดาเนินงานของคณะทางาน
๖.๕.๑ ให้ทาแบบสารวจความต้องการรูปแบบการจัดกิจกรรมก่อนการ
ดาเนินการจัดกิจกรรม
๖.๕.๒ ให้มีการประชาสัมพันธ์รูปแบบการจัดกิจกรรมต่างๆ ให้ชัดเจน
๖.๖ ข้อเสนอแนะอื่นๆ
๖.๖.๑ เสนอให้ลูกจ้างเหมาได้ร่วมกิจกรรมด้วย
๖.๗ ไม่มีข้อเสนอแนะ
รวม

จานวน

ร้อยละ

๑

๐.๓๖

๑

๐.๓๖

๑

๐.๓๖

๓

๑.๐๗

๑

๐.๓๖

๑

๐.๓๖

๑
๒

๐.๓๖
๐.๗๑

๑

๐.๓๖

๒
๑
๑

๐.๗๑
๐.๓๖
๐.๓๖

๑

๐.๓๖

๑

๐.๓๖

๑
๒๖๒
๒๘๐

๐.๓๖
๙๓.๕๗
๑๐๐.๐๐
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กิจกรรมเผยแพร่
ประชาสัมพันธ์



กิจกรรมเผยแพร่ประชาสัมพันธ์
 โปสเตอร์กิจกรรม (ความ) สุขกับ Science
 ครั้งที ๑ The Science of Music (Episode III) Science Music and Life เมื่อวันที่ ๕
เมษายน ๒๕๖๑ จัดโดย คอ.และ พศ.



ครั้งที ๒ The Secret of Salt เมื่อวันที่ ๔ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดโดย ทช.และ บร.
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 ครั้งที ๓ งานวิจัยไม่ยากอย่างที่คิด เมื่อวันที่ ๑๗ พฤษภาคม ๒๕๖๑ จัดโดย สท .และ อว.



ครั้งที่ ๔ มารู้จักอาวุธเคมีกัน เป็นเรื่องไกลตัวจริงหรือ เมื่อวันที่ ๑ มิถุนายน ๒๕๖๑จัด
โดย วว.และ สผ.
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ครั้งที่ ๕ Big data & Blockchain เมื่อโลกขยับตัว วศ. ขยับตาม เมื่อวันที่ ๒๐ กรกฎาคม ๒๕๖๑
จัดโดย สล.
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 โปสเตอร์กิจกรรมสัมมนาการจัดการความรู้ วศ.
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 โปสเตอร์กิจกรรม KM day
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ผลการปรับปรุงข้อมูล
ในเว็บไซต์

 ผลการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ KM (http://km.dss.go.th)
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ มีการปรับปรุงข้อมูลในเว็บไซต์ KM วศ. สรุปได้ดังนี้
 ปรับปรุงข้อมูลนโยบายการจัดการความรู้ให้เป็นปัจจุบัน
 ปรับปรุงข้อมูลกลุ่ม CoPs ให้เป็นปัจจุบัน
 เพิ่มข้อมูลแบบสรุปองค์ความรู้จากโครงการการจัดการความรู้ วศ. ในการจัดกิจกรรม สุข กับ
Science จานวน 5 ครั้ง
 เพิ่มข้อมูลแบบสรุปองค์ความรู้จากโครงการการจัดการความรู้ วศ. ในการจัดสัมมนาการจัดการ
ความรู้ จานวน 1 ครั้ง
 เพิ่มเมนู KM Wiki (Intranet) บนแถบเมนูด้านบน
 เพิ่มเมนู ประกวดโปสเตอร์ และ ผลการประกวดโปสเตอร์ KM 2561 บนแถบเมนูด้านบน

ภาพแสดงหน้าเว็บไซต์ KM วศ. http://km.dss.go.th
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 ผลการปรับปรุงข้อมูลใน KM Portal
ในปีงบประมาณ ๒๕๖๑ กาหนดให้มีการใช้โปรแกรมมีเดียวิกิ เพื่อจัดเก็บองค์ความรู้ขององค์กร
และมีการปรับปรุงหน้าเว็บเพจ พร้อมจัดกลุ่มองค์ความรู้ ดังนี้
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ภาคผนวก




รายชื่อคณะกรรมการ KM วศ. ปี๒๕๖๑
รายชื่อคณะอนุกรรมการ KM วศ. ปี๒๕๖๑
รายชื่อคณะทางานจัดกิจกรรมวันแห่งการ
จัดการความรู้ของ วศ. ประจาปี ๒๕๖๑

