
รายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.๕ ครั้งที่ ๒/๒๕๕๖ 
วันที่ ๓๐ เมษายน ๒๕๕๖ ณ ห้องประชมุชั้น ๑ สคร.๕ 

*********** 
 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่เขา้ร่วมประชุม 
(๑) นางนิ่มนวล   ปุณยหทัยพงศ์ ประธาน  
(๒) นายสุรนอง   ใหญสู่งเนิน กรรมการ 
(๓) พันตรีหญิงวิมลพรรณ กมลเพ็ชร กรรมการ 
(๔) นายนันท์  ฉัตรพรมราช กรรมการ 
(๕) นางสาวพัชรภร คอนจํานง กรรมการ 
(๖) นายวศิน  เทพเนาว์ กรรมการ 
(๗) นายพรศักด์ิ  ศรีนาคา กรรมการ 
(๘) นางนิตยา  พูนโต กรรมการ 
(๙) นางสาวนันท์นภัส สุขใจ กรรมการและเลขานุการ  
(๑๐) นายจิระเดช พลสวัสด์ิ กรรมการและผู้ช่วยเลขานุการ 

 

คณะกรรมการการจัดการความรู้ ที่ไม่เข้าร่วมประชุม (เนื่องจากติดราชการ) 
(๑) นางสาวเพลินพิศ สุวรรณอําไพ กรรมการ 
(๒) นางอินท์ฉัตร  สุขเกษม กรรมการ 
(๓) นางสาวสุทธิลักษณ์    หนูรอด กรรมการ 
(๔) นางนัชชา พรหมพันใจ กรรมการ 
(๕) นายเชษฐ์  ศาสตร์ใหม ่ กรรมการ 
(๖) นางสาวลักขณา   สีนวลแล กรรมการ 
(๗) นายกฤศ   เรียงไธสง กรรมการ 
(๘) นายพิเชษฐ์   จูมเกตุ กรรมการ 

 

ผู้เขา้ร่วมประชุม 
(๑) นายธีรศักด์ิ พรหมพันใจ กลุ่มพัฒนาวิชาการ  
(๒) นางจินดา  ศักด์ิสถาพร กลุ่มบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) 
(๓) นายประสบโชค เต่าหลาย  กลุ่มบริหารทั่วไป (งานพัสดุ) 

 

เริ่มประชุมเวลา ๐๙.๓๐ น.  
 

วาระที่ ๑ : เรือ่งแจ้งให้ที่ประชุมทราบ  
๑.๑ คณะกรรมการจัดการความรู้ สคร.๕ เข้ารว่มการประชุมเชิงปฏิบัติการเพื่อจัดทําโครงสร้างความรู้
หน่วยงาน (Knowledge Structure) ครั้งที ่๕ ระหว่างวันที่ ๑ - ๒ เมษายน ๒๕๕๖ ณ โรงแรมเซ็นทาราคอน
เว็นชันเซ็นเตอร์ จังหวัดขอนแก่น ซึ่งกรมควบคุมโรคจะจัดทําโครงสร้างความรู้แล้วเสรจ็ประมาณเดือนสิงหาคม 
๒๕๕๖ และจะแจ้งให้ สคร. ทราบต่อไป 



 ๒

๑.๒ คณะทํางานพัฒนาคลังความรู้ด้านการป้องกันควบคุมโรคและภัยสขุภาพ กรมควบคุมโรค (ตามคําสั่งกรม
ควบคุมโรค ที ่๑๑๔/๒๕๕๖ ลงวันที่ ๒๕ มกราคม ๒๕๕๖) ได้แก่ คณุนันท์นภัส และคุณจิระเดช ได้เข้าร่วม
อบรมการใช้งานคลังความรู้ กรมควบคุมโรค เมื่อวันอังคารที่ ๒๓ เมษายน ๒๕๕๖ เวลา ๐๙.๐๐ – ๑๒.๐๐ น. 
ผ่านระบบ VDO Conference โดยเข้าใช้งานคลังความรู้กรมควบคุมโรค ที่เว็บไซต์ http://db.kmddc.go.th/  

การจัดเก็บข้อมูลในระบบคลังความรู ้
(๑) ความรู้แบ่งตามประเด็นยุทธศาสตร์ 
(๒) ความรู้แบ่งตามหน่วยงาน 
(๓) ความรู้แบ่งตามประเภท (ผลิตภัณฑ์ในยทุธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมควบคุมโรค) 

 

วาระที่ ๒ : เรือ่งรับรองรายงานการประชมุ 
ที่ประชุมมีมติรบัรองรายงานการประชุมคณะกรรมการการจัดการความรู้ สคร.๕ ครั้งที่ ๑/๒๕๕๖ 

วันที่ ๑๒ ธันวาคม ๒๕๕๕ ณ ห้องประชุมช้ัน ๓ สคร.๕ 
 

วาระที่ ๓ : เรือ่งสืบเนื่อง 
๓.๑ รายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจัดการความรู้ (KM Action Plan) ของกลุ่มงาน จํานวน 

๑๒ เรื่อง โดยกลุ่มพัฒนาองค์กร จะจัดทําแบบฟอร์ม เพื่อให้คณะกรรมการการจัดการความรู้ของกลุ่มงาน
จัดส่งรายงานความก้าวหน้าการดําเนินงานตามแผนการจดัการความรู้ (KM Action Plan) ต่อไป  

 

วาระที่ ๔ : เรือ่งเสนอเพื่อพจิารณา  
๔.๑ แนวทางการถอดบทเรียนผู้เกษียณอายุราชการ ในปีงบประมาณ ๒๕๕๖ ที่ประชุมมีมติ ดังนี ้ 

ประเดน็การถอดบทเรียน 
(๑) ฝากไว้ให้คิดถึง  
(๒) ความผูกพันต่อองค์กร 
(๓) แนวทางการทํางาน และการใช้ชีวิตอย่างมีความสุข 
(๔) หัวข้อองค์ความรู้ (Tacit) ที่ทา่นเห็นว่าควรถอดองค์ความรู้, ผู้เรียนรู้, Buddy, วิธีการเรียนรู้, 

ระยะเวลาที่ใช้ เป็นต้น 
 

หัวข้อองคค์วามรู้เกษียณอายุราชการ ปี 2556 
ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง กลุ่มงาน หัวข้อองค์ความรู้ 
ผู้เรียนรู้/ 
ผู้ท่ีต้องใช้
ความรู้ 

วิธีการ
เรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

KM Team 
ถอดบทเรียน

๑ นางมยุรี ศิลป์ตระกูล นักวิชาการ
สาธารณสุข
ชํานาญการพิเศษ 

รองผู้อํานวยการ 
สคร.๕ 

เสนอเรื่อง 
๑. การดําเนินงานกับ
เครือข่าย การบริหาร
จัดการ เช่น เอดส์ อ.
เข้มแข็ง 
๒. การหาแหล่งทุน
ภายนอก และบริหาร
จัดการ 

    
 



 ๓

ลําดับ
ท่ี 

ชื่อ นามสกุล ตําแหน่ง กลุ่มงาน หัวข้อองค์ความรู้ 
ผู้เรียนรู้/ 
ผู้ท่ีต้องใช้
ความรู้ 

วิธีการ
เรียนรู้ 

ระยะ 
เวลา 

KM Team 
ถอดบทเรียน

๓. การบริหารคน
อย่างมีความสุข 
๔. การนําเสนอผลงาน
ต่างประเทศ 

๒ นายวิษณุชัย วิไลสกุลยง นายแพทย์ชํานาญ
การพิเศษ 

คณะกรรมการ
บริหารงาน
วิชาการ 

เสนอเรื่อง 
๑. การวางแผนการ
ทํางาน (คิดนอกกรอบ) 
๒. เทคนิคการเรียนรู้ 
๓. ทักษะเรื่องโรค (เด็ก)

    

๑. สคร.ของเรา (ท่ี
ราชพัสดุ) 
 

งานพัสดุ 
งาน
อาคาร 

บรรยาย 
Story 
telling 

๓ นายไชยยันต์ นุตตะรังค์ นักจัดการงาน
ท่ัวไปชํานาญการ 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
 

๒. การมอบอํานาจ 
(เสนอแฟ้ม) 
๓. บริหารงบประมาณ 
๔. การประเมินเลื่อน
ระดับการปรับเปลี่ยน
ตําแหน่ง 
ควรเพิ่ม การบริหารคน,
การปกครอง
ผู้ใต้บังคับบัญชา 

หน.งาน
บริหาร 6 
คน 

บรรยาย 
Story 
telling 

พ.ค.-
มิ.ย. 
(สป.
ละวัน) 
 

คุณนันท์ 
คุณนันท์นภัส
คุณพรศักด์ิ 
คุณนิตยา 
วงเรียนรู้ 
คุณสุรนอง 
คุณนิ่มนวล 
 
 

๔ นางจินดา ศักด์ิสถาพร เจ้าพนักงานพัสดุ
ชํานาญงาน 

กลุ่มบริหาร
ท่ัวไป 
 

การจัดซ้ือจัดจ้างโดย
วิธีตกลงราคา ๕ กลุ่ม 
(ระบาด ตอบโต้ แมลง 
สื่อสาร พัฒนาองค์กร) 
และเงินนอก 

คุณ
ประสบ
โชค 

สอนงาน 
On the 
job 
training 
วงเรียนรู้ 

ทุกวัน คุณนันท์ 
คุณพรศักด์ิ 
วงเรียนรู้ 
คุณจิระเดช 
คุณวศิน 

๕ นายภาคภูมิ จิวะนนท์ เจ้าพนักงาน
สาธารณสุข
ชํานาญงาน 

ศตม.ท่ี ๕.๑  
ชัยภูมิ 

เสนอเรื่อง 
๑. มาลาเรีย (ความรู้
เด่น ประสบการณ์) 
๒. การนําเสนอข้อมูล 
(Excel, Web site) 
๓. กีฏ ระบาด 

    

 
 



 ๔

แนวทางการถอดบทเรียน 
(๑) ผู้สกัดความรู้ ผู้เกี่ยวข้อง/วงเรียนรู้ และ Note taker ควรจะทราบข้อมูลในงานนั้นๆ (เบ้ืองต้น) และควร

ทราบว่าต้องถามอะไร เน้น How to 
(๒) วิธีการเรียนรู้ เช่น จากเอกสาร, Flow งาน, บรรยาย, Story telling, สอนงาน, On the job training 

และตั้งวงเรียนรู้ เพื่อแลกเปลี่ยนเรียนรู้ วิธีการที่ถูกต้อง การแก้ไข เทคนิควิธีการแก้ไขปัญหา หรือกรณีที่
ไม่ตาม Flow งาน (กรณีฉุกเฉิน/ผิดพลาด) 

 

ที่ประชุมมีมต ิดังนี้ 
(๑) สอบถามหัวข้อความรู้จากผู้ทีจ่ะเกษียณอายุราชการ เพิ่มเติม (ผู้รับผิดชอบคุณนันท์นภัส) 
(๒) KM Team เตรียมความพร้อมในการถอดองค์ความรู้ สัปดาห์ที่ ๒ ของเดือนพฤษภาคม (คุณจริะเดช จะ

ประสานอีกครั้ง) 
(๓) KM Team จัดถอดบทเรียนองค์ความรู้ผู้เกษียณ ในเดือนพฤษภาคม-กรกฎาคม (KM Team ที่รับผดิชอบ 

ประสานของบประมาณสนับสนุนได้ที่คุณนนัท์นภัส) 
(๔) ทําเล่มเอกสารองค์ความรู้ ภายในเดือนสิงหาคม (ผู้รับผิดชอบ KM Team ที่รับผิดชอบถอดบทเรียน) 
(๕) การนําความรู้เข้าระบบคลังความรู้ กรมควบคุมโรค โดยใช้ข้อมูลที่มใีนเว็บไซต์ สคร.๕ แยกตามประเภท

ผลิตภัณฑ์ของยุทธศาสตร์ที่ ๒ ของกรมควบคุมโรค (ผู้รับผิดชอบคุณนันท์นภัส จัดทํารายการความรู้เพื่อส่ง
ให้กลุ่มพัฒนาวิชาการตรวจสอบก่อน แล้วรวบรวมใหคุ้ณจิระเดช นําข้อมูลเข้าระบบคลังความรู้ภายใน
เดือนกรกฎาคม ๒๕๕๖) 
- ส่วนฐานข้อมลูผลิตภัณฑ์ ทีผ่่าน/ไม่ผ่านมาตรฐาน (ในระบบคลังความรู้ ให้ระบุเพิ่มในหมายเหตุ) รอมติที่

ประชุมคณะกรรมการพัฒนาวิชาการ สคร.๕ ต่อไป  
 
วาระที่ ๕ : เรือ่งวาระอืน่ ๆ 

คุณสุรนอง ใหญ่สูงเนิน งานชันสูตร สคร.๕ นําเสนอการจัดการความรู้เรื่อง “ความปลอดภัยใน
ห้องปฏิบัติการ” คณะกรรมการจัดการความรู้ มีข้อเสนอแนะว่าควร Focus เรื่องความปลอดภัยของบุคลากร
และผู้เกี่ยวข้องในการตรวจ Specimens (การรับ การตรวจ และติดตามการกําจัดขยะติดเชื้อ)  
 
ปิดประชุมเวลา ๑๒.๐๐ น. 
 

นางสาวนันท์นภัส สุขใจ บันทึก/พิมพ์รายงานการประชุม  
นางนิ่มนวล ปุณยหทัยพงศ์ ตรวจรายงานการประชุม 

 
 


