




















แบบฟอร์ม 2 
แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K1 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : พัฒนาขีดสมรรถนะและความทันสมัยในการตอบสนองต่อปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุข 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวช้ีวัดผลลัพธ์) : การจัดการองค์ความรู้สรุปการดำเนินงานความปลอดภัยอาหารอย่างน้อย 4 กลุ่มผลิตภัณฑ์/รายการวิเคราะห์ จำนวน 1 เล่ม  

ลำดับที ่ กิจกรรม/น้ำหนกั (เต็ม 100) วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เคร่ืองมือที่ใช้ 
(KM Tools) 

งบประมาณ    
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู ้(10) 
1.1 ประชุมระดมสมองโดยการ
ตรวจสอบความรูภ้ายในหน่วยงาน
และกำหนดความรู้ที่จำเป็นในด้าน
คุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 

 
ผู้บริหาร และ KM  ประชุม
พิจารณาความรู้ที่จำเป็นเพื่อ
ส่งเสริมต่อประเด็นยุทธศาสตร์
ของกรมฯ และทบทวน KM ทีม
ให้เหมาะสมและเป็นปจัจุบัน 

 
พ.ย. 2564 – 
ธ.ค. 2564 

 
มีการประชุม
คณะทำงาน  
 

 
มีการประชุม
คณะทำงานภายใน
ระยะเวลาที่กำหนด 
1 ครั้ง 
 

 
Knowledge 
Cafe 

 
- 

 
KM ทีม สคอ. 

และผูเ้ชี่ยวชาญ 

 1.2 ทบทวนคำสั่งแต่งตั้งคณะทำงาน
การจัดการความรู้และสารสนเทศใน
องค์กร 

พ.ย. 2564 – 
ธ.ค. 2564 

แต่งตั้งคณะทำงาน คำสั่งแต่งตั้ง
คณะทำงาน 

- KM ทีม สคอ. 
และผู้เชี่ยวชาญ 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (10) 
โดยการรวบรวมเอกสารองค์ความรู้ที่
เกี่ยวกับผลการสำรวจและการตรวจ
วิเคราะหด์้านคณุภาพและความ
ปลอดภัยอาหาร 

 
สืบค้นข้อมูลรายงานโครงการ
และผลการตรวจวิธีวิเคราะห์ที่
ใช้ในการทดสอบอาหาร และ
เอกสารคุณภาพที่เกี่ยวข้อง 

 
ม.ค.– ก.พ. 

2565 

 
ได้ประเด็น
สาระสำคญัเพื่อนำไป
จัดทำร่างคู่มือ/สื่อ
เผยแพร่  

 
ได้ร่างแผนหัวข้อ
คู่มือ/สื่อเผยแพร ่

 
Learn review/ 
Knowledge 
base 

-  
KM ทีม สคอ. 

และผู้เชี่ยวชาญ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (20) 
โดยรวบรวมเอกสารความรูม้าจัดให้
เป็นหมวดหมู ่

 
รวบรวมจดัทำสรุปสาระสำคัญ 
และองค์ประกอบเนื้อหาของ
คู่มือ/สื่อเผยแพร ่

 
ม.ค. – พ.ค. 

2565 

 
ได้ร่างคูม่ือ/สื่อเผยแพร ่
 

 
อย่างน้อย 1 องค์
ความรู ้

 
Knowledge 
Café/ After 
Action Review 

 
- 

 
KM ทีม สคอ. 
และผูเ้ชี่ยวชาญ 

4 การประมวลและการกลั่นกรอง 
ความรู้ (20)  
ที่ได้รวบรวมให้เป็นมาตรฐานและมี
เนื้อหาสมบรูณ ์

 
รับความคดิเห็นจากผู้เชี่ยวชาญ
และผูม้ีส่วนไดส้่วนเสยีแล้ว
ปรับปรุง 

 
ม.ค. - มิ.ย.  

2565 

 
ร่างคู่มอื/สื่อเผยแพร่
ไดร้ับการทบทวนจาก
ผู้เช่ียวชาญและผูม้ีสว่น
ไดส้่วนเสีย ให้มเีนื้อหา

 
อย่างน้อย 1 องค์
ความรู ้

 
Learn review/ 
Knowledge 
Café/ After 
Action Review 

 
- 

 
KM ทีม สคอ. 
และผูเ้ชี่ยวชาญ 





แผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) : กระบวนการจัดการความรู้ (KM Process) K2 
ชื่อหน่วยงาน : สำนักคุณภาพและความปลอดภัยอาหาร 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของกรม) : ยกระดับคุณภาพและศักยภาพของห้องปฏิบัติการตามมาตรฐานสากล 
ยุทธศาสตร์/เป้าประสงค์ (ของหน่วยงาน) : - 
เป้าหมาย KM (ตัวช้ีวัดผลลัพธ์) : จัดกิจกรรม Show Share Care Learn อย่างน้อย 6 ครั้ง (ตามเอกสารแนบ) ที่สนับสนุนการพัฒนาศักยภาพของห้องปฏิบัติการ 

ลำดับที ่ กิจกรรม/น้ำหนกั (เต็ม 100) วิธีการสู่ความสำเร็จ ระยะเวลา ตัวชี้วัด ค่าเป้าหมาย 
เคร่ืองมือที่ใช้ 
(KM Tools) 

งบประมาณ    
(บาท) 

ผู้รับผิดชอบ 

1 การบ่งชี้ความรู ้(10) 
1.1 การประชุมหารือเพื่อตรวจสอบ
ความรู้ในหน่วยงานท่ีสามารถนำมา
จัดการความรู้ให้เป็นระบบ 

 
ผ ู ้บร ิหาร และ KM  ประชุม
พิจารณาบ่งชี้บ่งชี้องค์ความรู้ที่
จำเป็นให้เจ้าหน้าที่ในสำนักฯ 

 
พ.ย. 2564 – 
ธ.ค. 2564 

 
สรุปรายงานการ
ประชุม 

 
1 ครั้ง  

 
 Knowledge 
Café/ 
Knowledge 
bases 

 
- 

 
KM ทีม สคอ. 

 

2 การสร้างและแสวงหาความรู้ (10) 
โดยการรวบรวมเอกสารทั้งภายใน/
ภายนอกหน่วยงาน 

 
ประชุมพิจารณาการจ ัดทำ
แผนกิจกรรม Show  Share 
Care Learn 

 
พ.ย. 2564 – 
ธ.ค. 2564 

 
แผนกิจกรรม Show 
share care learn 

 
1 แผน 

 
Learning 
Reviews/ 
Knowledge 
based/ Expert 
locator 

-  
KM ทีม สคอ. 

และผู้เชี่ยวชาญ 

3 การจัดการความรู้ให้เป็นระบบ (20) 
โดยรวบรวมเอกสารความรู้ทางด้าน
การจัดการความรู้ทั้งภายในและ
ภายนอกหน่วยงานให้เป็นหมวดหมู่ 

 
รวบรวมภาพกิจกรรมการจัด
ก ิ จ ก ร ร ม  Show Share Care 
Learn เผยแพร่บนเว็บไซด์สำนัก 

 
ธ.ค. 2564 – 
ส.ค. 2565 

 
ม ี ก า ร เ ผ ย แ พ ร่
กิจกรรมบนเว็บไซด์ 

 
อย่างน้อย 6 ครั้ง 

 
Knowledge 
based/ 
Document 
libraries/ After 
Action Review 

-  
KM ทีม สคอ. 

และผู้เชี่ยวชาญ 

4 การประมวลและการกลั่นกรอง (20) 
ความรู้ที่ได้โดยรวบรวมใหเ้ป็น
มาตรฐานและมีเนื้อหาสมบูรณ ์

 
ม ี ก า ร จ ั ดประช ุ มท ี ม งาน
ผู้เชี ่ยวชาญ เพื่อแลกเปลี่ยน
เรียนรู้ 

 
ธ.ค. 2564 – 
ส.ค. 2565 

 
บัญชอีงค์ความรู้ที่
ได้รับการเผยแพร ่

 
1 บัญชี 

 
Peer assist/ 
Cross 
functional 
team/ After 
action review 

 
- 

 
KM ทีม สคอ.   

คณะกรรมการฯ 

และผู้เชี่ยวชาญ 





ตารางกำหนดการจัด KM2: กิจกรรม Show Share Care Learn ประจำปีงบประมาณ 2565 

ลำดับที่ เดือน เรื่อง ผู้รับผิดชอบ หมายเหตุ 
1 ธันวาคม 2564 1.1 เกร็ดความรู้เรื่องระบบคอมพิวเตอร์ 

1.2 อบรมการใช้งาน ChemInvent 
สุวัฒน ์
อภิรดี 

วิทยากร: ชาญศักดิ์ 
วิทยากร: เฉลิมพร 

2 มกราคม 2565 การใช้งานระบบ KIS ของกรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ วนิดา บ้านศาลเจ้า 
วันวิสา 

วิทยากร: ศทส. 

3 กุมภาพันธ์ 2565 การเตรียมความพร้อมสำหรับการเป็นผู้ดำเนินการจัดทำแผนทดสอบ 
ความชำนาญ 

นิรภา 
พิชยา 

วิทยากร: จิตผกา 

4 มีนาคม 2565 เทคนิคการจัดทำโปสเตอร์นำเสนอผลงานวิชาการ ประภัสสรา  
พิชชาภา 

วิทยากร: ประชาสัมพันธ์ สล. 

5 พฤษภาคม 2565 ความสำเร็จของการนำเสนอผลงานวิชาการ พร้อมกับภาคปฏิบัติในการ
นำเสนอผลงานวิชาการแบบโปสเตอร์และวาจา 

เพชรา 
 

- 

6 กรกฎาคม 2565 ความปลอดภัยในห้องปฏิบัติการ กรกช 
จันทิมา 

กมลวรรณ 
นพพร 

วิทยากร: สวส. 

 






