
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

 
 
 
 
 
 

 หน่วยงาน สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร  
 
 
 
  

รายงานผลการดำเนินการ 
ตามตัวชี้วัดที่ 7 ระดับความสำเร็จของการจัดการความรู้ของหน่วยงาน 

ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 
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แบบฟอร์ม 4 (ส่วนที่ 1) 

สรุปบทเรียนการจัดการความรู้ของหน่วยงานในภาพรวม 
ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

 
สถานการณ์และความสำคัญ 

กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ได้มีนโยบายด้านการจัดการความรู้ให้มีการพัฒนาอย่างเป็นระบบ สามารถ
สนับสนุนการดำเนินงานตามแผนยุทธศาสตร์ของกรมให้บรรลุผลสัมฤทธิ์ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ  การ
จัดการความรู้ในหน่วยงานจึงมีความสำคัญเพ่ือช่วยให้การดำเนินงานเกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กร  สำนักคุณภาพและ
ความปลอดภัยอาหารได้เห็นถึงความสำคัญตามนโยบายจึงได้ดำเนินการด้านการจัดการความรู้ขึ้นในปีงบประมาณ พ.ศ. 
2564 เพื่อรวบรวมและถ่ายทอดความรู้ที่มีประโยชน์ให้แก่บุคคลภายนอกหน่วยงานและประชาชนทั่วไป เพื่อเป็นการ
พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข ด้านความปลอดภัยของ
อาหารและก่อให้เกิดประโยชน์ในการคุ้มครองผู้บริโภค อันเป็นภารกิจหลัก ภารกิจหนึ่งของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์  
ถ่ายทอดความรู้โดยการอบรมให้แก่บุคลากรภายในและภายนอกหน่วยงาน เพ่ือใช้ความรู้ขององค์กรผลักดันให้เกิดองค์
ความรู้ใหม่ๆ และสามารถนำไปปฏิบัติได้ และยกระดับความรู้ที่เกิดขึ้นจนเป็นคลังความรู้และให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อ
การปฏิบัติงานของบุคลากรภายในหน่วยงาน 
 
วัตถุประสงค ์: 

1. รวบรวม วิเคราะห์ สังเคราะห์ข้อมูลและจัดทำเป็นองค์ความรู้ที่เก่ียวข้องกับความปลอดภัยด้านอาหารที่ได้รับ
การเผยแพร ่

2. จัดกิจกรรมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ภายในหน่วยงาน 

 
เป้าหมาย:  

สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารจึงได้กำหนดแนวทางการดำเนินการปีงบประมาณ 2564 โดยการ
จัดการความรู้ไว้ดังนี้ 
1.ประเด็นยุทธศาสตร์: พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ
สาธารณสุข 
    องค์ความรู้ที่จำเป็น : ความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารและน้ำ 
    ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : จำนวนองค์ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ ที่
เกี ่ยวกับความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (คู ่มือคุณภาพและความปลอดภัยน้ำดื่มประชารัฐและสื่อ
เผยแพร่ความปลอดภัยด้านอาหาร) 
    เหตุผลที่เลือกองค์ความรู้ :  

1. เป็นองค์ความรู้ที่รวบรวมความรู้ด้านคุณภาพและความปลอดภัยอาหารเพื่อเผยแพร่ให้แก่หน่วยงานที่
เกี่ยวข้อง 

          2. เป็นองค์ความรู้ที่ส่งเสริมมาตรฐานการดำเนินงานด้านเอกสารให้เป็นระบบ เพ่ือการพัฒนาขีดสมรรถนะ
และความทันสมัยให้เกิดข้ึนในองค์กร   
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2. ประเด็นยุทธศาสตร์:  ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล  
    องค์ความรู้ที ่จำเป็น : การจัดการความรู้ภายในสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร (Show Share care and 
Learn) 
    ตัวชี้วัดตามคำรับรองและเป้าหมายที่เลือกใช้วัดการทำ KM : จำนวนองค์ความรู้อย่างน้อย 1 องค์ความรู้  
โดยมีจำนวนกิจกรรม Show share อย่างน้อย 6 ครั้ง ที่เกี่ยวกับการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรม 
 
วิธีการดำเนินงาน :  
ลำดับ

ที ่
กิจกรรม 

ผู้รับผิดชอบ/
กลุ่มเป้าหมาย 

1 สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารทบทวนรายชื่อและแต่งตั้งคณะทำงานการจัดการ
ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ 

คณะทำงาน/กพว. 

2 คณะทำงานการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศจัดประชุมหาคือ เพื่อคัดเลือดองค์
ความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 

คณะทำงานการ
จัดการความรู้ฯ 

3 คณะทำงานฯ จัดทำแผนการจัดการการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 คณะทำงานการ
จัดการความรู้ฯ 

4 ดำเนินกิจกรรม 
4.1 องค์ความรู้ที่ 1 
• รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำหนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการ

อาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ 2563 
• จัดทำหนังสือจัดทำหนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการอาหาร

ปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ 2563 
• ทวนสอบและปรับปรุงแก้ไขหนังสือ 
• เผยแพร่องค์ความรู้ในรูปแบบสิ่งพิมพ์หรือบนเว็บไซด์สำนักฯ 

ฝ่ายตรวจสอบและ
รับรองอาหาร
ปลอดภัย 

 4.2 องค์ความรู้ที่ 2 
• จัดทำแผนกิจกรรม Show Share Care Learn 
• จัดกิจกรรม Show Share Care Learn จำนวนอย่างน้อย 6 ครั้ง 

คณะทำงานการ
จัดการความรู้ฯ 

5 สรุปจัดทำรายงาน และติดตามผล คณะทำงานการ
จัดการความรู้ฯ 
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แบบฟอร์ม 4 (ส่วนที่ 2) 
ผลการดำเนินการ (องค์ความรู้ที่ได้และการนำไปใช้ประโยชน์) :  

ลำดับ
ที ่

สรุปชื่อจำนวนองค์ความรู้ 
ที่ได้จากการจัดการ

ความรู้ 

สอดคล้อง 
ยุทธศาสตร์กรมฯ 

รูปแบบ/ช่องทางที่เผยแพร่/ URL 
องค์ความรู้ 

1 หนังสือรายงานสรุปผลการ
ดำเนินงานโครงการบูรณา
ก า ร อ า ห า ร ป ล อ ด ภั ย 
(Food Safety) ประจำปี
งบประมาณ 2563 

พัฒนาขีดสมรรถนะ
และความทันสมัยใน
ก า ร ต อ บ ส น อ ง ต่ อ
ปัญหาทางการแพทย์
และสาธารณสุข 

ไฟล์อิเล็กทรอนิกส์/เว็บไซด์สำนัก 
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/ 
sdm_downloads/food_safety_report_2563/ 
 

 
แบบฟอร์ม 4 (ส่วนที่ 3) 
ปัญหาและอุปสรรค :  

1. การจัดทำหนังสือองค์ความรู้ที่ 1 ล่าช้ากว่าที่กำหนด เนื่องจากมีข้อมูลที่ต้องทวนสอบเป็นจำนวนมาก  
2. การจัดกิจกรรม Show Share Care Learn ไม่สะดวกเนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคไวรัสสายพันธุ์

ใหม่ COVID-19 จึงทำให้ต้องจัดทำช่องทางออนไลน์เพ่ือให้บุคลากรได้เข้ามีส่วนร่วมได้ 
 
ปัจจัยสนับสนุนและข้อเสนอแนะในการดำเนินการพัฒนาต่อยอดจนบรรลุผลสัมฤทธิ์ปีต่อไป :  

 การได้รับความสนับสนุนจากผู้บริหารของหน่วยงาน และความร่วมมือของบุคคลากรในหน่วยงานจะสามาร
ผลักดันกิจกรรมการจัดการความรู้ได้อย่างมีประสิทธิผลและประสิทธิภาพ 
            สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร มีแนวทางการพัฒนาการจัดการองค์ความรู้ในปีต่อๆ ไป  
3 ด้าน ดังนี้ 

1. การพัฒนาองค์ความรู้เพ่ือการเพ่ิมประสิทธิภาพในการปฏิบัติงาน 
2. การพัฒนาองค์ความรู้ด้านทักษะของบุคลากร เช่น ด้านคอมพิวเตอร์ ด้านภาษา 
3. การสร้างความสุข (work life balance) ในที่ทำงาน “สุขภาพดี ทำงานมีความสุข” 
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ภาคผนวก 
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แบบฟอร์ม 1/1 
แบบสำรวจองค์ความรู้ที่จำเป็นและองค์ความรู้ปัจจุบันของหน่วยงาน 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

ลำดับ 
องค์ความรู้ที่จำเป็น 

(ประเด็น/เร่ืองตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของกรม) 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็น 

รายชื่อองค์ความรู้ 
สถานะ 

มี (✓) ไม่มี () 
1 กฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอาหาร และวัสดุสัมผัสอาหาร 1. พระราชบัญญัติอาหาร พ.ศ. 2522 และกฎกระทรวงท่ีเกี่ยวข้อง 

2. พระราชบัญญัติเช้ือโรคและพิษจากสัตว์ พ.ศ. 2525 และฉบับแก้ไขเพิ่มเติม ฉบับที่ 2 พ.ศ. 
2544 
3. พระราชบัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. 2532 

✓  

2 มาตรฐานที่เกี่ยวข้องกับอาหารและห้องปฏิบัติการด้านอาหาร 4. วิธีมาตรฐานสำหรับการวิเคราะห์อาหาร เล่ม 1-7 
5. มาตรฐานการปฏิบัติงาน (SOP) ตามมาตรฐาน 17025, 1743 
6. มาตรฐานผลติภณัฑ์อุตสาหกรรม 
7. มาตรฐานอาหารระหว่างประเทศ 
8. มาตรฐานห้องปฏิบตัิการสากล USEPA (Dioxin and Toxic substances) 
9. INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17025: 2010 General requirements for 
the competence of testing and calibration laboratories 
10. INTERNATIONAL STANDARD ISO/IEC 17043:2010 Conformity assessment – 
General requirements for proficiency testing 
11. INTERNATIONAL STANDARD ISO 9001 Fifth edition 2015-09-15 Quality 
management systems – Requirements 
12. AOAC Official method of analysis 
13. Bacteriological Analytical Manual (BAM online) 
14. มาตรฐานสินค้าเกษตรและอาหาร 
15. Standard Method for the Examination of Water and Waste Water 
16. Guidelines for ASEAN Food Reference Laboratory (AFGL) 
17. Procedure for onsite visit-AFTLC 

✓  

3 เอกสารวิชาการอื่นๆ 18. แนวทางปฏิบัติการประมาณค่าความไม่แน่นอนของการวัดเชิงปริมาณทาจุลชีววิทยา 
19. หลักเกณฑ์การประกันคุณภาพในห้องปฏิบัติการทางจุลชีววิทยา 

✓  
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ลำดับ 
องค์ความรู้ที่จำเป็น 

(ประเด็น/เร่ืองตามวิสัยทัศน์ ยุทธศาสตร์ พันธกิจ ของกรม) 

องค์ความรู้ที่เกี่ยวกับองค์ความรู้ที่จำเป็น 

รายชื่อองค์ความรู้ 
สถานะ 

มี (✓) ไม่มี () 
20. แนวทางการตรวจวิเคราะห์เมลามีน 
21. คู่มือการควบคุมคุณภาพน้ำดื่มในโรงเรียน 
22. แนวทางปฏิบัติการทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ทางเคมีโดยห้องปฏิบัติการเดียว 

รวม 3 เร่ือง   
 

              ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
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แบบฟอร์ม 1/2 
บัญชีสรุปจำนวนความรู้ของหน่วยงานสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ที่มีอยู่ท้ังหมด ณ ปัจจุบัน (ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564) 
ผู้บันทึก/จัดเก็บข้อมูล นางสาววนิดา บ้านศาลเจ้า ตำแหน่ง นักวิทยาศาสตร์การแพทย์ชำนาญการ 
 

ลำดับ ชื่อองค์ความรู้ (เร่ือง) ปีที่จัดทำ ผู้จัดทำ 
แหล่งจัดเก็บความรู้ 

เอกสาร ไฟล์ข้อมูล Website 
Data -
Center 

อื่น ๆ 
(ระบุ) 

1 แนวทางการจัดการสร้างสื่อสร้างสรรค์เพื่อการประชาสัมพันธ์และแผนงานใน
ปี 2562 

2562 วิชาดา จงมีวาสนา ✓     

2 การจัดเตรียมแผนงานวิจัยของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร ปี 
2562-2562 

2562 วิชาดา จงมีวาสนา ✓     

3 การพัฒนากำลังคนและการเพิ่มประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน 2562 วิชาดา จงมีวาสนา ✓     

4 การสำรวจการปนเปื้อนสารกลุ่มไดออกซินและสพีซีบีคล้ายไดออกซินในไข่
จากฟาร์มในประเทศไทย พ.ศ. 2560 

2562 สุพัฒน์ แสงสวย  ✓    

5 สำรวจปริมาณกาเฟอีนในเครื่องดื่มท่ีมีส่วนผสมของกาเฟอีนระหว่างปี 2559-
2561 

2562 เสกสรร ทองโพธ์ิ  ✓    

6 การสำรวจปริมาณการปนเปื้อนโลหะหนักในสัตว์น้ำเพาะเลี้ยงปี พ.ศ. 2561 2562 รัศมี วชิรโกมล  ✓    
7 การประเมินความเสี่ยงของกรดเบนโซอิคจากการบริโภคอาหารของคนไทย 2562 ญาณิต หาญทวีทรัพย์  ✓    

8 การประเมินความปลอดภัยอาหารใหม่ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัย
อาหาร 

2562 วันวิสา สนิทเชื้อ  ✓    

9 การสำรวจคุณภาพน้ำพุร้อนไทยเพื่อพัฒนาไปใช้ในการอาบ และดื่ม 2562 ณิชาภา คุ้มครอง  ✓    

10 การสำรวจปริมาณสารกลุ่มพีซีบีตัวชี้วัดในไข่ไก่และไข่เป็ดจากฟาร์มใน
ประเทศไทย ปี 2560 

2562 ปุณณดา เย็นอุทก  ✓    

11 
การประเมินการได้รับพลังงาน น้ำตาล ไขมัน และโซเดียมจากอาหารขบ
เคี้ยว ช็อกโกแลตและผลิตภัณฑ์ขนมอบของคนไทยอายุ 6 ปีขึ้นไป ปี พ.ศ. 
2555 – 2561 

2562 ณัฏฐนันท์ คูลิน  ✓    

12 การพัฒนาวิธีการตรวจวิเคราะห์กลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในเน้ือสัตว์ โดย LC-
MS/MS 

2562 ลัดดา แก้วกล้าปัญญาเจริญ  ✓    

13 การสำรวจเชื้อแบคทีเรียดื้อยาต้านจุลชีพท่ีแยกได้จากสัตว์น้ำในประเทศไทย 2562 นางสาวกานดา เอกเจริญกุล  ✓    
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ลำดับ ชื่อองค์ความรู้ (เร่ือง) ปีที่จัดทำ ผู้จัดทำ 
แหล่งจัดเก็บความรู้ 

เอกสาร ไฟล์ข้อมูล Website 
Data -
Center 

อื่น ๆ 
(ระบุ) 

14 การเฝ้าระวังคุณภาพของเครื่องดื่มธัญพืชผง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2557-2561 2562 นายอนัตตา การุณ  ✓    
15 กรดอะมิโนในถั่วดาวอินคา 2562 นายคเณศ เต็มไตรรัตน์  ✓    

16 การเปรียบเทียบผลทดสอบระหว่างห้องปฏิบัติการในการวิเคราะห์กรดไขมัน
อิสระในน้ำมันปาล์ม 

2562 นายคเณศ เต็มไตรรัตน์  ✓    

17 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์เบต้าอะโกนิสต์ปลอมปนในผลิตภัณฑ์เสริมอาหารโดย 
LC-MS/MS 

2562 นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข  ✓    

18 การสำรวจปริมาณไตรฮาโลมีเทนในพื้นท่ีน้ำประปาดื่มได้ เขต
กรุงเทพมหานครและปริมณฑล 

2562 นายบรรพต กลิ่นประทุม  ✓    

19 การพัฒนาพลาสมิดดีเอ็นเอสำหรับตรวจวิเคราะห์ข้าวดัดแปรพันธุกรรมชนิด 
Bt63 เพื่อทดแทนสารมาตรฐาน 

2562 นางปวีณา พานิชกุล  ✓    

20 การพัฒนาและทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์สารตกค้างพาราควอทใน
ผักและผลไม้โดย LC-MS/MS 

2562 นางทองสุข ปายะนันทน์  ✓    

21 ถอดบทเรียนการนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการกรมวิทยาศาสตร์ 
การแพทย์ ครั้งท่ี 27 

2562 นางสาวเพชรา จิตรบรรจง  
ผู้ประสานงานการนำเสนอ
ผลงานประชุมวิชาการ 

  ✓   

22 สื่อสารนโยบายการลดและคัดแยกขยะมูลฝอยในหน่วยงาน 2562 นางสาวจิตผกา สันทัดรบ ✓ ✓    
23 โปรแกรมการจัดการสารเคมี (ChemInvent) 2562 นางสาวเพชรา จิตรบรรจง ✓     

24 BQSF Innovation Roadmap 2019 : Season I Episode I ” ISO 9001: 
2015 & Product Innovations” 

2562 นางสิริภากร แสงกิจพร ✓ ✓    

25 ผลการเรียนรู้ของนิสิตนักศึกษาฝึกงาน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2562 2562 นิสิตนักศึกษาฝึกงาน  ✓    
26 คู่มือมาตรฐานน้ำดื่มประเทศไทย 2562 สคอ. ✓ ✓ ✓   
27 หนังสือวิธีมาตรฐานวิธีวิเคราะห์ เล่ม 7 2562 สคอ. ✓ ✓ ✓   
28 หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณาการอาหารปลอดภัย 

(Food Safety) ประจำปีงบประมาณ 2562 
2563 สคอ. ✓  ✓   

29 แนวทางการตรวจสอบความถูกต้องของวิธีทดสอบทางจุลชีววิทยาเชิงคุณภาพ
ภายในห้องปฏิบัติการเดียว โดยการศึกษาเปรียบเทียบวิธี 

2563 ดวงดาว วงศ์สมมาตร์ 
นันธิดาดาว พัสกุล 

✓  ✓   
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ลำดับ ชื่อองค์ความรู้ (เร่ือง) ปีที่จัดทำ ผู้จัดทำ 
แหล่งจัดเก็บความรู้ 

เอกสาร ไฟล์ข้อมูล Website 
Data -
Center 

อื่น ๆ 
(ระบุ) 

30 หนังสือคู่มือการตรวจสิ่งแปลกปลอมในอาหาร (หมูหย็องปลอมและสาหร่าย
ปลอม) 

2563 ขันทอง เพ็ชรนอก ✓  ✓   

31 การประเมินศักยภาพห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์ไอโอดีนในเกลือเสริม
ไอโอดีน 

2563 กิตติมา โสนะมิตร์ 
ยุพเรศ เอื้อตรง 

  ✓   

32 การสำรวจสิ่งแปลกปลอมในพริกแห้ง 2563 ขันทอง เพ็ชรนอก 
ก่อเกียรติ ศาสตรินทร์ 

  ✓   

33 การวิเคราะห์สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชตกค้างในกัญชา สารสกัดกัญชาและ
น้ำมันกัญชาด้วยเทคนิค MRM 

2563 วีรวุฒิ วิทยานันท์ 
ธรณิศวร์ ไชยมงคล 
รัติยากร ศรีโคตร 
วิชาดา จงมีวาสนา 

  ✓   

34 การสำรวจปริมาณไขมันทรานส์ในอาหารและผลิตภัณฑ์อาหาร 2563 คเณศ เต็มไตรรัตน์ 
อภิรดี เทิดพุทธคุณ 
นิยม วงศา 
มารศรี คันยุไล  
ชาญวิทย์ ชูแก้ว 

  ✓   

35 การปนเปื้อนจุลินทรีย์ในเนื้อปลาแล่แพนกาเซียสดอร์รี่แช่แข็ง 2563 กมลวรรณ  กันแต่ง,  
นันธิดาดาว พัสกุล 
ภัทราภรณ์ ศรีไหม 

  ✓   

36 การพัฒนาวิธีวิเคราะห์กลุ่มยาต้านจุลชีพตกค้างในนม โดย LC-MS/MS 2563 นฤมล อิฐรัตน์  
ภรพรรณ ส่งศรี 

  ✓   

37 การสำรวจปริมาณไฮดรอกซีเมทธิลเฟอร์ฟิวรัลและไดแอสเตสแอกติวิตีใน
น้ำผึ้ง 

2563 นิตยา สอาด   ✓   

38 การทดสอบความถูกต้องวิธีวิเคราะห์บิสฟีนอล เอ ท่ีแพร่ออกมาจาก
ผลิตภัณฑ์พลาสติกโดย HPLC-FL 

2563 ภัสสะริน สายสุวรรณ   
ศศิธร หอมดำรงค์วงศ์   
เพียรผจง สัสดี  
อุมา บริบูรณ์ 

  ✓   

39 การทดสอบความถูกต้องของวิธีวิเคราะห์ปริมาณอะลูมิเนียมในน้ำบริโภคโดย
เทคนิค ICP-OES 

2563 ยุรนันท์ พินิจมนตรี  
พิชยา ดีศรี  
สาคร สิงศาลาแสง  
ณิชาภา คุ้มครอง  

  ✓   

http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Research/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563/Evaluation%20of%20Laboratory%20for%20Iodine%20Analysis%20in%20Iodized%20Salt.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Research/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563/Evaluation%20of%20Laboratory%20for%20Iodine%20Analysis%20in%20Iodized%20Salt.pdf
http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/wp-content/uploads/2017/Publish/Research/%E0%B8%9B%E0%B8%B5%202563/A%20Survey%20of%20Filth%20in%20Dried%20Chilles.pdf
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ลำดับ ชื่อองค์ความรู้ (เร่ือง) ปีที่จัดทำ ผู้จัดทำ 
แหล่งจัดเก็บความรู้ 

เอกสาร ไฟล์ข้อมูล Website 
Data -
Center 

อื่น ๆ 
(ระบุ) 

สมชาย กิจสุวรรณกุล และ
คณะ 

40 ปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในหมึกท่ีชุบฟอร์มาลีน  2563 วรพงศ์ พรหมณา  
นิตยา สุวรรณโพธ์ิ  
พนาวัลย์ กลึงกลางดอน 

  ✓   

41 การสำรวจปริมาณฟอร์มาลดีไฮด์อิสระในอาหารทะเล 2563 วันวิสา  สนิทเชื้อ  
วนิดา  ยุรญาติ  
พนาวัลย์  กลึงกลางดอน 
วรพงศ์  พรหมณา  
นิตยา สุวรรณโพธ์ิ 

  ✓   

42 การพิสูจน์รังนกแท้ โดยการตรวจเอกลักษณ์ด้วย FT-IR Spectroscopy 2563 ศศิธร หอมดำรงวงศ์ 
ศศิธร ไข่แก้ว  
อุมา บริบูรณ์ 

  ✓   

43 การทดสอบความใช้ได้ของวิธี Real-time PCR เพื่อตรวจถั่วเหลืองและ
ข้าวโพดดัดแปรพันธุกรรม 6 สายพันธุ์ 

2563 สวนันท์ ทองหยู  
สุพัฒตา ท้าวมา  
ชุตินันท์ พุมดวง  
ศุรีมาศ สีสัจจา  
นิตยา พันธุ์บัว 

  ✓   

44 การสำรวจชนิดและปริมาณสารให้ความแทนน้ำตาลในเครื่องดื่มพลังงานต่ำ 2563 สุธาทิพย์ วิทย์ชัยวุฒิวงศ์ 
กิตตมิา โสนะมิตร์  
ประสิทธิ์ ธงชัย  
เอกสิทธิ์  เดชานุวัติ 

  ✓   

45 การประเมินความสามารถห้องปฏิบัติการตรวจวิเคราะห์สารอาหารในนมโค
และผลิตภัณฑ์พร้อมด่ืม ประจำปี พ.ศ.2561 และ พ.ศ.2562 

2563 พัชรา ขาวหมดจด 
จินตนา กิจเจริญวงศ์ 

  ✓   

รวม 
(เร่ือง) 

45        

 
ข้อมูล ณ วันที่ 18 ธันวาคม 2563 
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แบบฟอร์ม 1/3 
แบบคัดเลือกหัวข้อ/องค์ความรู้ที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานที่สำคัญสำหรับการจัดการความรู้ ปี 2564 และความเชื่อมโยงกับยุทธศาสตร์ของหน่วยงานและของกรม 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข
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แบบฟอร์ม 2 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K1 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวช้ีวัดผลลัพธ์) : จำนวนองค์ความรู้ที่เก่ียวกับยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 
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แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K2 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวช้ีวัดผลลัพธ์) : จำนวนการจัดกิจกรรม Show Share Care Learn อย่างน้อย 6 ครั้ง ทีเ่กี่ยวกับการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
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แบบฟอร์ม 3 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K1 รอบ 9 เดือน 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวชี้วัดผลผลิต) : จำนวนองค์ความรู้ที่เก่ียวกับยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 
URL องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้: - 
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รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K2 รอบ 9 เดือน 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวชี้วัดผลผลิต) : จำนวนการจัดกิจกรรม Show Share Care Learn อย่างน้อย 6 ครั้ง ที่เก่ียวกับการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
URL องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้: http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/km/ 
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แบบฟอร์ม 3 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K1 รอบ 12 เดือน 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวชี้วัดผลผลิต) : จำนวนองค์ความรู้ที่เก่ียวกับยกระดับคุณภาพห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 องค์ความรู้ 
URL องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้: http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/sdm_downloads/food_safety_report_2563/ 
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แบบฟอร์ม 3 
รายงานผลการดำเนินการตามแผนการจัดการความรู้ : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K2 รอบ 12 เดือน 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวชี้วัดผลผลิต) : จำนวนการจัดกิจกรรม Show Share Care Learn อย่างน้อย 6 ครั้ง ที่เก่ียวกับการสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 
URL องค์ความรู้ที่ได้จากการจัดการความรู้: http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/km/ 
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       หลักฐาน 
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หลักฐานแนบ 1 
 

ประชุมคณะทำงานการจัดการความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ครั้งที่ 1/2564 
วันที่ 17 ธันวาคม พ.ศ. 2563 เวลา 13.30 – 16.30 น. 

ณ  ห้องประชุม 203 ชั้น 2 อาคาร 8 กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ 
ผู้เข้าร่วมประชุม 

1. นางวิชาดา  จงมีวาสนา  หัวหน้าทีม 
2. นายบัณฑูร  พานิชกุล  ทีมงาน 
3. นายสมชาย  กิจสุวรรณกุล ทีมงาน 
4. นางสาววนิดา  ยุรญาติ  ทีมงาน 
5. นางสาวอุบลวรรณ  รอดประดิษฐ์ ทีมงาน 
6. นางสาววันวิสา สนิทเชื้อ  ทีมงาน 
7. นายกรกช  พรหมจันทร์  ทีมงาน 
8. นางสาวสวนันท์ ทองหยู  ทีมงาน 
9. นายกรรภิรมย์  เลิศบำรุงชัย ทีมงาน 
10. นางสาวเพชรา  จิตรบรรจง ทีมงานและเลขานุการ 
11. นางสาววนิดา  บ้านศาลเจ้า ทีมงานและผู้ช่วยเลขานุการ 

 
ผู้ไม่เข้าประชุม เนื่องจากติดราชการอื่น 

1. นางปราณี นาคประสิทธิ์  ทีมงาน 
2. นางสาวพิชยา  ดีศรี  ทีมงาน 
3. นางสาวจันทร์พิมพ์  ขันทอง ทีมงาน 
4. นางสาวอภิรดี  เทิดพุทธคุณ ทีมงาน 
5.  นายสุวัฒน์  แก้วบุตรดี  ทีมงาน 
6. นางสาวสกุลรัตน์ สมสันติสุข ทีมงาน 

 
เริ่มเวลา 13.30 น. 
ระเบียบวาระท่ี  1    เรื่องประธานแจ้งท่ีประชุมทราบ 

1.1 นโยบายการจัดการความรู้ของสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ การดำเนินงาน KM ของ สคอ. ยังคงนโยบาย “เพ่ือส่งเสริม

องค์ความรู้เพื่อตอบสนองการพัฒนานวัตกรรม ซึ่งสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ของกรม” 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

 
ระเบียบวาระท่ี  2    เรื่องการรับรองรายงานการประชุม  
   ไม่มี เนื่องจากการเป็นประชุมครั้งที่  1 

 

ระเบียบวาระท่ี 3 เรื่องสืบเนื่อง  

ไม่มี 
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ระเบียบวาระท่ี 4 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 
   4.1 ผลการดำเนินงานจัดการความรู้และเทคโนโลยีปี พ.ศ. 2563 
   4.1.1 ผลการดำเนินการตามแผนบรรลุตามเป้าหมายปี 2563 

คณะทำงานได้จัดทำรายงานเป็นหนังสือสรุปองค์ความรู้ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563 และ
ได้จัดทำเอกสารไว้ให้ดาวน์โหลดที่เว็บไซด์ของสำนัก โดย 
องค์ความรู้ที่ 1 ผลการดำเนินงาน คือ หนังสือรายงานสรุปผลการดำเนินงานโครงการบูรณา
การอาหารปลอดภัย (Food Safety) ประจำปีงบประมาณ 2562 
องค์ความรู้ที่ 2 ผลการดำเนินงาน คือ กิจกรรม Show Share Care Learn  
จำนวน 4 ครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 5 เรื่องเสนอเพื่อพิจารณา 

5.1 ทบทวนคำสั่งสำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหารที่ 23/2562 เรื่อง แต่งตั้งทีมงานจัดการ 
ความรู้และเทคโนโลยีสารสนเทศ ลงวันที่ 6 สิงหาคม 2562  

มติที่ประชุม  รับทราบ และให้ปรับคำสั่งดังนี้ 
1) ผอ. เป็นประธานพร้อมกับผู้เชี่ยวชาญ 3 ด้าน เป็นรองประธาน 
2) เพ่ิมเติมนางสาวอภิรดี เทิดพุทธคุณ เป็นผู้ช่วยเลขานุการ  
3) เพ่ิมเติมทีมงาน นางสาวปภัสรา บุตรพรม, นางสาวพิชชาภา ชมรุ่ง 

และนางสาวนิตยา สุวรรณโพธิ์,  

5.2 แผนการจัดการความรู้ กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ปี 2564 
การจัดทำแผนการจัดการความรู้ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 มีเป้าหมาย เพื่อพัฒนาส่งเสริม

ประเดน็ยุทธศาสตร์กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ ด้านต่าง ๆ ประกอบด้วย 
1) พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัย ในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และ

สาธารณสุข 
    2) ยกระดับองค์กรสู่ความเป็นเลิศ 
    3) ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
    4) สร้างความเป็นเลิศด้านการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

5.2.1 ร่างแผนการดำเนินงานการจัดการความรู้ สคอ. ปี 2564 
องค์ความรู้ที่ 1 การตอบสนองยุทธศาสตร์ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตาม
มาตรฐานสากล อย่างน้อย 1 เรื่อง 
องค์ความรู้ที่ 2 การตอบสนองยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นเลิศ ด้านการวิจัยพัฒนา และนวัตกรรม 
อย่างน้อย 6 ครั้ง 

มติที่ประชุม  รับทราบ 

5.2.2 ร่างแผนการจัดกิจกรรม Show Share Care Learn (เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาองค์การ) 
ลำดับที่ เดือน ชื่อเรื่อง กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำเสนอ/ผูร้ับผดิชอบ 

1 ธันวาคม 2563 แลกเปลีย่นประสบการณจ์าก สตง. เจ้าหน้าท่ี 
สคอ. 

ผอ.เลขา ปราสาททอง
และฝา่ยบรหิาร 

2 มกราคม 2564 แลกเปลีย่นประสบการณ์กระบวนการจัดซื้อจดัจ้าง เจ้าหน้าท่ี 
สคอ. 

คุณจิตผกาและฝา่ยบรหิาร 
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ลำดับที่ เดือน ชื่อเรื่อง กลุ่มเป้าหมาย ผู้นำเสนอ/ผูร้ับผดิชอบ 
3 กุมภาพันธ์ 2564 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการและการจัดการ

สารเคม ี
เจ้าหน้าท่ี 

สคอ. 
คุณทองสุข/คณุสมภพ/
คุณสุพัฒน ์

4 มีนาคม 2564 ซักซ้อมนำเสนอผลงานในการประชุมวิชาการ
วิทยาศาสตร์การแพทย ์

เจ้าหน้าท่ี 
สคอ. 

คุณเพชรา 

5 เมษายน 2564 การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ HPLC เจ้าหน้าท่ี 
สคอ. 

คุณจิตผกา/คุณทองสุข 

6 พฤษภาคม 2564 การใช้และการบำรุงรักษาเครื่องมือ GC เจ้าหน้าท่ี 
สคอ. 

คุณวิชาดา และทีมงาน 

มติที่ประชุม  รับทราบ 
 
ระเบียบวาระท่ี 6  เรื่องอ่ืน ๆ 

- เทคนิคการสื่อสาร 
 
เลิกประชุม 15.30 น. 

           
นางสาวเพชรา จิตรบรรจง 

ผู้จดรายงานการประชุม 
นางวิชาดา จงมีวาสนา 

ผู้ตรวจรายงานการประชุม 
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หลักฐานแนบ 2 
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หลักฐานแนบ 3 
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หลักฐานแบ 5 
 

กิจกรรม KM ของสำนักฯ 
การดำเนินงานการจัดการความรู้ในปีงบประมาณ 2564 
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 หลักฐานแบ 6 
 

 
 
          เว็บไซด์ : http://bqsf.dmsc.moph.go.th/bqsfWeb/index.php/sdm_downloads/food_safety_report_2563/ 
 


