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๑. การทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ วศ. (SWOT) 
          กรมวิทยาศาสตร์บริการ ได้มีการทบทวนการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมของ วศ. (SWOT) เพ่ือให้การ
บริหารงานของกรมวิทยาศาสตร์บริการมีประสิทธิภาพเกิดความเท่าเทียมกันตามหลักธรรมาภิบาลในการ
บริหารราชการแผ่นดิน   และสามารถตอบสนองและรองรับความสลับซับซ้อนและพลวัตรของการบริหาร
กิจการบ้านเมืองที่ดีในปัจจุบันและอนาคตได้อย่างมีประสิทธิผล ซึ่งได้มีการเช่ือมต่อเศรษฐกิจไทยให้เข้าสู่
เศรษฐกิจโลก โดยเฉพาะการเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียนในอนาคตอันใกล้น้ี     ดังน้ันกรมวิทยาศาสตร์
บริการจําเป็นต้องปรับบริบทให้สอดคล้องกับการบริหารจัดการเชิงยุทธศาสตร์และภารกิจของกรม เพ่ือให้การ
ทํางานประสานไปในทิศทางเดียวกัน ให้มีขีดสมรรถนะและความยืดหยุ่นคล่องตัวสูง ดําเนินการจัดระเบียบ
ความสัมพันธ์ของการบริหารราชการในทุกระดับให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและมีความเป็นเอกภาพ  รวมทั้ง
สามารถบูรณาการเพ่ือเช่ือมโยงการทํางานในมิติและภาคส่วนต่างๆ เข้าด้วยกัน อันจะเสริมสร้างความเข้มแข็ง
ต่อโครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์ของประเทศ  

ฝ่ายเลขานุการคณะกรรมการแผนกลยุทธ์ วศ. ได้ดําเนินการจัดประชุมระดมความคิดเห็นเมื่อวันที่ 
๑๐,๑๗ มิถุนายน ๒๕๕๗  วันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๕๗ และวันที่ ๑๙ สิงหาคม ๒๕๕๗  ได้สรุป SWOT 
ภาพรวมของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  ดังน้ี 
 
จุดแข็ง (Strength : S) 

๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและต่างประเทศ  
๒. หน่วยงานมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบคุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. หน่วยงานสามารถนําองค์ความรู้ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จากห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนใน

การพัฒนาสินค้าให้ได้มาตรฐานและคุณภาพชีวิต  
๔. หน่วยงานมีความสามารถในการพัฒนาบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่นําไปใช้ในการ

ปฏิบัติงานได้จริง  
๕. หน่วยงานมีทําเลท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมืองสะดวกต่อการให้บริการ  
๖. ผู้บริหารมีการมอบอํานาจในการบริหารงาน และมกีารสัง่งานท่ีชัดเจน 
๗. บุคลากรมีความสามารถและความเช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับจากผู้รับบริการ  
๘. ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรทํางานแบบบูรณาการและมสี่วนร่วม 
๙. การกําหนดตําแหน่งความก้าวหน้าในสายอาชีพของบุคลากรสายวิชาการมีความชัดเจน 
๑๐. หน่วยงานมีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One Stop Service) ทําให้การรับตัวอย่างสะดวกและรวดเร็วขึ้น 
๑๑. หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเงิน/ด้านการบริหารพัสดุ 
๑๒. หน่วยงานมีงบงบประมาณสนับสนุนการดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 
๑๓. ผลงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นที่ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสีย 
๑๔. ผลการทดสอบของหน่วยงานสามารถใช้รับรองสินค้าส่งออก และปรับปรุงคุณภาพสินค้า OTOP 

ในการเข้าสู่กระบวนการย่ืนขอการรับรอง 
๑๕. ผลงานวิจัยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้ชุมชน 

จุดอ่อน (Weakness : W) 
๑. โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับภารกิจที่เพ่ิมขึ้นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒. การให้บริการด้านทดสอบยังไม่ครอบคลุมทกุรายการ 
๓. โครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานยังไม่มีการจัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ 
๔. ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถตอบสนองความ

ต้องการของผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร  
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๕. งานวิจัยและพัฒนาขาดความเช่ือมโยงที่นําไปสู่การพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ทําให้ไม่มี
ผลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงประจักษ์  

๖. หน่วยงานไม่มีกลไกในการผลักดันให้บุคลากรแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 
๗. การถ่ายทอดองค์ความรู้แฝง (Tacit knowledge) และประสบการณ์สู่บุคลากรรุ่นต่อไปไม่เป็น

ระบบอย่างต่อเน่ือง 
๘. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้านภาษาต่างประเทศ การสือ่สารและการประสานงาน 
๙. บุคลากรบางส่วนไม่ปรับตัวต่อสถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 
๑๐. การทํางานแบบบูรณาการและการทํางานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๑. การประเมินความดีความชอบของบุคลากรไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน 
๑๒. แผนบริหารทรพัยากรบุคคลยังไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๓. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมลูไม่ทั่วถึงและไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๔. หน่วยงานไม่มีการกําหนดเกณฑ์การวัดปริมาณภาระงาน (Work load) ในแต่ละบุคคล เพ่ือให้

การบริหารงานมีประสิทธิภาพ 
๑๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT) ไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๖. การบริหารจัดการสารสนเทศไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๗. ไม่มีกลไกในการเตรียมความพร้อมในการสร้างนักบริหาร 
๑๘. การให้บริการของหน่วยงานยังมีความล่าช้า  
๑๙. การจัดการระบบที่เป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพเท่าที่ควร  
๒๐. การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไปตามแผน 
๒๑. การดําเนินงานในกระบวนงานพัสดุล่าช้า 
๒๒. ผลลัพธ์ (outcome) และผลผลิต (output) ของหน่วยงานยังไม่สนองตอบต่อความต้องการของ  
      ผู้รับบริการและผู้มสี่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง 
๒๓. การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือวิทยาศาสตร์ในหน่วยงานยังไม่เต็มที่เท่าที่ควร 
๒๔. การบริหารจัดการแผนบริหารความเสี่ยง และแผนความปลอดภัยยังไม่มีประสิทธิภาพ 

 
โอกาส (Opportunity : O) 

๑. ภาวะการแข่งขันของภาคการผลิตทําใหผู้้ประกอบการหันมาพ่ึงพาองค์ความรู้มากขึ้น เพ่ือลด
ต้นทุนการผลิตและยกระดับคณุภาพสินค้า 

๒. วิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภัยธรรมชาติ ทําให้วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทเพ่ิมขึ้น  
๓. ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาสในการพัฒนางานให้มีประสทิธิภาพสามารถสนองตอบ

ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  
๔. แนวนโยบายภาครัฐมีการส่งเสริมให้ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้มากขึ้น ทําให้งานด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมบีทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิต/เศรษฐกิจชุมชน 
๕. แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ กําหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐานทางวิทยาศาสตร์

เทคโนโลยี และนวัตกรรม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ และขดีความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

๖. นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับที่ ๘ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) ยุทธศาสตร์ที่ ๒ มุ่งเน้น
การวิจัยพัฒนาและการจัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาทอ้งถิ่นเพ่ือเป็นฐานในการพัฒนา
เศรษฐกิจชุมชน  เป็นส่วนผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงาน มีส่วนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 
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๗. การที่กฎระเบียบทางการค้าระหว่างประเทศมีเกณฑ์กําหนดที่เข้มงวดมากข้ึนและต้องการเทคนิค
ทางด้านวิทยาศาสตร์ทําให้ผูป้ระกอบการต้องใช้ผลการทดสอบจากห้องปฏิบัติการที่มี
ความสามารถ จึงเป็นโอกาสของหน่วยงานในการสร้างขีดความสามารถในเตรียมความพร้อมใน
การแข่งขัน 

๘. การเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบตามข้อกําหนดของมาตรฐานที่เก่ียวข้องและ/หรือความ
ต้องการของประเทศคู่ค้า โดยการเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจากกระทรวงพาณิชย์ให้ออก
ใบรับรองคุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกตามความต้องการของประเทศคู่ค้า 

๙. นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑ (๒๕๕๕- ๒๕๕๙) ใน
ยุทธศาสตร์ที่ ๔ มุ่งเน้นการพัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม การ
ยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้ กําลังคน และการ
สร้างแรงจูงใจบุคลากรเป็นสว่นผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงาน มีส่วนได้รับการสนับสนุนมากขึ้น  
ซึ่งมีกลยุทธ์ที่เก่ียวข้อง คือ  

(๑) การบูรณาการ การพัฒนาและผลิตกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศ 

(๒) การยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้ 
กําลังคน ทางด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม 

(๓) การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้
มีมวลวิกฤตและมีเส้นทางอาชีพและบทบาทในการพัฒนาเศรษฐกิจและสังคม   

๑๐.  ในปี ๒๕๕๘ ประเทศไทยจะเข้าสู่ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่งทําให้ประเทศต่างๆ มี
การนํามาตรการกีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้  ดังน้ันสินค้าต้องผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรองตามมาตรฐานสากล เป็นส่วนผลักดัน/เร่งรัดให้ภารกิจของ
หน่วยงานมีบทบาทมากขึ้น 

๑๑. สินค้าไทย เช่น สินค้าทางการเกษตร อาหาร เครื่องสําอาง ยา ต้องแข่งขันในด้านคุณภาพในเวที
การค้าโลก ทําให้มีความต้องการห้องปฏิบัติการในการทดสอบเพ่ือไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือให้สินค้าได้มาตรฐาน  

๑๒. การขยายตลาดสินค้าของวิสาหกิจชุมชน เป็นโอกาสให้หน่วยงานสามารถเข้าไปถ่ายทอดองค์
ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพสินค้าให้กับชุมชนมากขึ้น 

๑๓. การแข่งขันการค้าที่รุนแรงในเวทีการค้าโลก และมาตรการกีดก้ันทางการค้าที่ไม่ใช่ภาษี ทําให้
สินค้าส่งออกต้องได้รับการทดสอบคุณภาพ หรือการตัดสินทางวิทยาศาสตร์ เป็นผลใหค้วาม
ต้องการทดสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้นและห้องปฏิบัติการของประเทศอีกมากที่ต้อง
ยกระดับคุณภาพตามมาตรฐานสากล 

๑๔. ภาคประชาชน ชุมชน มีความต้องการวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิมรายได้ พัฒนา
คุณภาพชีวิตและสิ่งแวดล้อม ดังน้ันองค์การบริหารส่วนทอ้งถิ่นจึงมีส่วนในการร่วมสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการวิจัยและพัฒนา ซึ่งเป็นโอกาสให้หน่วยงานได้รับการสนับสนุนงบประมาณ
ด้านการวิจัยมากขึ้น 

๑๕. การเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไร ทําให้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่สมเหตุสมผล และ
ผู้รับบริการยอมรับได้  

๑๖. ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการใช้สินค้าที่มคีวามปลอดภัยและมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น ทําใหส้ินค้า
จําเป็นต้องได้รับการตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความน่าเช่ือถือ  
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ข้อจํากัด (Threat : T) 
๑. เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงเร็วมีผลกระทบต่อการบริหารจัดการ การกําหนด/ปรับปรุง กฎ ระเบียบ 

ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  
๒. ภัยจากอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีอาจมีผลกระทบต่อระบบการป้องกันด้านเทคโนโลยี

สารสนเทศได้ 
๓. การวางแผน และการพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิดการชะงักและ

ไม่ต่อเน่ือง สาเหตุหน่ึงมาจากการเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 
๔. การจัดสรรทรัพยากรสําหรับวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีอยู่ในระดับตํ่า ไม่ทันต่อการเปลี่ยนแปลง

ของเทคโนโลยีและตอบการสนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมในอนาคต 
๕. หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลท่ีสํานักงาน ก.พ. ออก

ตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ บางส่วนยัง
ไม่ชัดเจน 

๖. เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมีผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศ ทําให้ผูใ้ช้บริการด้าน
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง 

๗. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาํให้เกิดคู่แข่งทางด้านการให้บริการที่สามารถเคลื่อนย้ายอย่างเสรี  
๘. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ยังอยู่ในระดับตํ่า  
๙. ไม่มีหน่วยงานเครือข่าย/สาขาในภูมิภาค ทําให้การบริการไม่สามารถเข้าถงึผู้รับบริการได้อย่าง

ทั่วถึง และตอบสนองทุกความต้องการของผู้รับบริการได้ 
๑๐. ค่านิยมและเสน้ทางความก้าวหน้าทางสายวิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่ชัดเจนทําให้

คนรุ่นใหมส่นใจประกอบวิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยลง 
๑๑. ชุมชนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างกว้างขวางเท่าที่ควร 

ทําให้ค่านิยมและความเช่ือถือในเรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่ในระดับตํ่า  
๑๒. ภาคประชาชน ชุมชน ยังไม่เช่ือถือการทํางานของหน่วยงานราชการว่าจะมีความต่อเน่ืองและ

จริงใจในการแก้ปัญหา 
๑๓. บทบาทของหน่วยงานด้านการบริการทดสอบลดลงเนื่องจากมีงานบริการทดสอบที่ซ้ําซ้อนกับ

หน่วยงานอ่ืน    
 

๒. การวิเคราะห์ปัจจัยหลักแห่งความสาํเร็จของ วศ. 
๒.๑ รัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย (ฉบับชั่วคราว) พุทธศักราช ๒๕๕๗ 
      เพ่ือให้มีให้มีคณะรัฐบาลบริหารราชการแผ่นดินแก้ไขสถานการณ์อันวิกฤติให้กลับคืนสู่สภาวะ 

ปกติ ฟ้ืนฟูความสงบเรียบร้อย ความรู้รักสามัคคี และความเป็นธรรม แก้ปัญหาเศรษฐกิจ สังคม การเมืองการ
ปกครอง จัดให้มีกฎหมายที่จําเป็นเร่งด่วน จัดต้ังสภาปฏิรูปแห่งชาติและองค์กรต่าง ๆ เพ่ือให้มีการปฏิรูปใน
ด้านการเมืองและด้านอ่ืน ๆ และให้มีการยกร่างรัฐธรรมนูญฉบับใหม่ที่วางกติกาการเมืองให้รัดกุม เหมาะสม 
ป้องกันและปราบปรามการทุจริต สามารถตรวจสอบการใช้อํานาจรัฐได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และเป็น
ธรรม ก่อนจะส่งมอบภารกิจเหล่าน้ีแก่ผู้แทนปวงชนชาวไทยและคณะรัฐบาลที่จะเข้ามาบริหารราชการแผ่นดิน
ในระยะต่อไป 
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๒.๒ แนวทางการพัฒนาประเทศที่สาํคญัของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ (คสช)   
               คสช. น้อมนํายุทธศาสตร์พระราชทาน   และปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงของพระบาทสมเด็จพระ 
เจ้าอยู่หัว มาเป็นแนวทางในการปฏิบัติ คือ เข้าใจ เข้าถึง และพัฒนา ด้วยความมีเหตุผล พอประมาณ  มี
ภูมิคุ้มกันที่ดี ภายใต้เง่ือนไขความรู้คู่คุณธรรมสําหรับความสําคัญของการพัฒนาประเทศ  จะต้องมีการพัฒนา
แบบองค์รวม ยึดคนเป็นศูนย์กลางการพัฒนา โดยต้องสร้างความสมดุลทั้งคน เศรษฐกิจ และสิ่งแวดล้อม 
ภายใต้การบริหาความเสี่ยงที่พร้อมและเพียงพอสําหรับคุณภาพของคนไทยจะดีขึ้น ถ้าหากทําได้อย่างน้ัน จะมี
หลักประกันความมั่นคงทางเศรษฐกิจสังคมที่หลากหลาย มีความยากจนลดลง ต้องให้ความสําคัญกับการ
พัฒนาคุณภาพคนและสังคมเป็นอย่างแรก การสร้างความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน และการสร้างความ
โปร่งใสในการบริหารจัดการภาครัฐ รวมทั้งการสนับสนุนให้เกิดการแข่งขันที่เป็นธรรม และการกระจาย
ผลประโยชน์จากการพัฒนา เพ่ือลดความเหลื่อมล้ําในสังคมไทย    สําหรับวิสัยทัศน์ คสช. ได้กําหนดไว้ตาม
แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติฉบับที่ ๑๑ คือ สังคมจะต้องอยู่ร่วมกันอย่างมีความสุข ความเสมอภาค 
เป็นธรรม และมีภูมิคุ้มกันต่อการเปลี่ยนแปลง 

ยุทธศาสตร์หลักที่ คสช. ยึดถือเป็นแนวทางในปัจจุบัน  มีดังน้ี 
๑. ยุทธศาสตร์การสร้างความเป็นธรรมในสังคม 
๒. ยุทธศาสตร์การพัฒนาคนสู่สังคมแห่งการเรียนรู้ตลอดชีวิตอย่างย่ังยืน 
๓. ยุทธศาสตร์สร้างความเข้มแข็งภาคการเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน 
๔. ยุทธศาสตร์การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน 
๕. ยุทธศาสตร์การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม 
๖. ยุทธศาสตร์การจัดการ ทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อมอย่างย่ังยืน 
๗. ยุทธศาสตร์ในการปรับปรุง เปลี่ยนแปลงโครงสร้าง การบริหารงานของรัฐวิสาหกิจให้เกิด 
    ประโยชน์กับประชาชน ในการใช้บริการอย่างแท้จริง 
๘. ยุทธศาสตร์ในเรื่องการปรับปรุงระบบโทรคมนาคม เทคโนโลยีของชาติให้เกิดความม่ันคงและ 
    ย่ังยืนในอนาคตให้ทัดเทียมกับอาเซียน และประชาคมโลก 
๙. ยุทธศาสตร์ในการป้องกันและปราบปรามการทุจริต คอรัปช่ันอย่างย่ังยืน 
            สิ่งที่คนไทยและประเทศไทยยังเป็นปัญหาและต้องพัฒนาอย่างเร่งด่วน ต้องมีความร่วมมือ 

ของทุกภาคส่วน โดยเฉพาะอย่างย่ิงประชาชน ในทุกระดับช้ัน ทุกเพศ ทุกวัย และได้กําหนดค่านิยมหลักของ
คนไทยขึ้นมาให้ชัดเจนขึ้น ทั้งน้ีเพ่ือที่จะได้สร้างสรรค์ประเทศไทยให้เข้มแข็ง คนต้องเข้มแข็งก่อน ฉะน้ันคนใน
ชาติจะต้องมีค่านิยมหลักของคนไทย ๑๒ ประการ ตามนโยบายของ คสช.  
  ๑. มีความรักชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์  

๒. ซื่อสัตย์ เสียสละ อดทน มีอุดมการณ์ในสิ่งที่ดีงามเพ่ือส่วนรวม  
๓. กตัญญูต่อพ่อแม่ ผู้ปกครอง ครูบาอาจารย์  
๔. ใฝ่หาความรู้ หมั่นศึกษาเล่าเรียนทั้งทางตรง และทางอ้อม  
๕. รักษาวัฒนธรรมประเพณีไทยอันงดงาม  
๖. มีศีลธรรม รักษาความสัตย์ หวังดีต่อผู้อ่ืน เผื่อแผ่และแบ่งปัน  
๗. เข้าใจเรียนรู้การเป็นประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขที่ถูกต้อง  
๘. มีระเบียบวินัย เคารพกฎหมาย ผู้น้อยรู้จักการเคารพผู้ใหญ่  
๙. มีสติรู้ตัว รู้คิด รู้ทํา รู้ปฏิบัติตามพระราชดํารัสของพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว  
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๑๐. รู้จักดํารงตนอยู่โดยใช้หลักปรัชญาเศรษฐกิจพอเพียงตามพระราชดํารัสของ พระบาทสมเด็จพระ 
      เจ้าอยู่หัว รู้จักอดออมไว้ใช้เมื่อยามจําเป็น มีไว้พอกินพอใช้ ถ้าเหลือก็แจกจ่ายจําหน่าย และ 
      พร้อมที่จะขยายกิจการเมื่อมีความพร้อม เมื่อมีภูมิคุ้มกันที่ดี  
๑๑. มีความเข้มแข็งทั้งร่างกาย และจิตใจ ไม่ยอมแพ้ต่ออํานาจฝ่ายตํ่าหรือกิเลส มีความละอาย 
      เกรงกลัวต่อบาปตามหลักของศาสนา  
๑๒. คํานึงถึงผลประโยชน์ของส่วนรวม และของชาติมากกว่าผลประโยชน์ของตนเอง 

 
          ๒.๓ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

      แผนพัฒนาฯ ฉบับที่ ๑๑ มุ่งเน้นการปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่ทิศทางการเติบโตใน 
รูปแบบใหม่ที่มุ่งพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศให้เข้มแข็ง ลดการพ่ึงพาปัจจัยภายนอก โดยการการสร้างความ
เข้มแข็งให้กับผู้ประกอบการในภาคการผลิตและบริการ โดยเฉพาะวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม 
ผู้ประกอบการหน่ึงตําบล หน่ึงผลิตภัณฑ์ และผู้ประกอบการในภาคเกษตร ให้ใช้ภูมิปัญญาทางวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยี นวัตกรรม และความคิดสร้างสรรค์ เพ่ือยกระดับสู่การผลิตและการให้บริการบนฐานความรู้ และที่
เป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม ตลอดจนให้มีการเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคต่าง ๆ บนพ้ืนฐานการพ่ึงพาซึ่งกันและ
กัน รวมทั้งสร้างภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ประกอบด้วย 

 (๑)  การสร้างความเข้มแข็งภาคเกษตร ความมั่นคงของอาหารและพลังงาน ให้ความสําคัญ 
กับการบริหารจัดการทรัพยากรธรรมชาติที่เป็นฐานการผลิตภาคการเกษตรให้เข้มแข็งและสามารถใช้ประโยชน์
ได้อย่างย่ังยืน เพ่ือให้ภาคการเกษตรเป็นฐานการผลิตอาหารที่มีความมั่นคง โดยการเพ่ิมประสิทธิภาพและ
ศักยภาพการผลิตภาคเกษตร การสร้างความมั่นคงในอาชีพและรายได้เกษตรกรตามหลักปรัชญาเศรษฐกิจพอพี
ยง ขณะเดียวกันให้ความสําคัญกับการสร้างความมั่นคงด้านอาหารและพลังงานชีวภาพ ทั้งในระดับครัวเรือน 
ชุมชน และประเทศ เพ่ือสร้างภูมิคุ้มกันให้ภาคเกษตรสามารถพ่ึงตนเองและเผชิญกับปัจจัยเสี่ยงต่าง ๆ ได้อย่าง
มั่นคง 

 (๒)  การปรับโครงสร้างเศรษฐกิจสู่การเติบโตอย่างมีคุณภาพและยั่งยืน ให้ความสําคัญกับการ 
ปรับโครงสร้างเศรษฐกิจบนฐานความรู้ ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ภายใต้ปัจจัยที่สนับสนุนและ
เอ้ืออํานวยและระบบการแข่งขันที่เป็นธรรม มุ่งปรับโครงสร้างการค้าและการลงทุนให้สอดคล้องกับความ
ต้องการของตลาดทั้งภายในและต่างประเทศ สร้างมูลค่าเพ่ิมให้กับสาขาบริการที่มีศักยภาพ พัฒนา
ภาคอุตสาหกรรมสู่อุตสาหกรรมฐานความรู้เชิงสร้างสรรค์และเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อม พัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน
และระบบโลจิสติกส์ ควบคู่ไปกับการปฏิรูปกฎหมายและกฎระเบียบต่าง ๆ และบริหารจัดการเศรษฐกิจ
ส่วนรวมอย่างมีประสิทธิภาพ เพ่ือให้เป็นฐานเศรษฐกิจของประเทศที่เข้มแข็งและขยายตัวอย่างมีคุณภาพ 

 (๓)  การสร้างความเช่ือมโยงกับประเทศในภูมิภาคเพ่ือความม่ันคงทางเศรษฐกิจและสังคม ให้ 
ความสําคัญกับการเช่ือมโยงการพัฒนาเศรษฐกิจภายในประเทศกับความร่วมมือระหว่างประเทศในภูมิภาคต่าง 
ๆ บนพ้ืนฐานของการพ่ึงพาซึ่งกันและกัน และมีภูมิคุ้มกันต่อกระแสการเปลี่ยนแปลงจากภายนอก ให้
ความสําคัญกับการพัฒนาความร่วมมือแบบหุ้นส่วนการพัฒนาที่ย่ังยืนและยึดผลประโยชน์ร่วมกันทั้งในระดับ
อนุภูมิภาคและภูมิภาค สร้างปฏิสัมพันธ์ในความร่วมมือระหว่างประเทศอย่างสร้างสรรค์ เตรียมความพร้อม
ของประเทศไทยในการเข้าสู่ประชาคมอาเซียน และเสริมสร้างความเข้มแข็งของภาคีการพัฒนาภายในประเทศ
ต้ังแต่ระดับชุมชนท้องถิ่นให้ก้าวทันการเปลี่ยนแปลง  
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๒.๔ นโยบายของรัฐบาล   
                 นโยบายของคณะรัฐมนตรีพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีแถลงต่อสภานิติบัญญัติ
แห่งชาติเมื่อวันศุกร์ที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๕๗  ข้อสําคัญ คือ นโยบายทุกด้านที่จะต้องการสร้างความเข้มแข็งแก่
องค์กรการปกครองทุกระดับต้ังแต่ท้องถิ่นจนถึงประเทศ ต้องการเสนอยุทธศาสตร์การพัฒนาที่ย่ังยืนครอบคลุม
ปัญหาทั้งระยะเฉพาะหน้าที่ต้องทําทันที ระยะกลางที่จะทําต่อไปหรือต้องรอการใช้บังคับกฎหมาย และระยะ
ยาว ซึ่งแม้จะไม่เห็นผลสําเร็จในเวลาอันใกล้ แต่รัฐบาลน้ีเห็นควรต้องวางรากฐานเพ่ือให้รัฐบาลข้างหน้าเข้ามา
พิจารณารับช่วงได้อย่างต่อเน่ือง และประการสําคัญคือ ต้องการให้ประชาชนเกิดความชัดเจน รู้ล่วงหน้าว่า
ประเทศของเราจะก้าวไปทางไหน จะมีอะไรเกิดหรือไม่เกิดขึ้นในอนาคตอันใกล้เพ่ือจะได้เตรียมตัวได้ถูกต้อง 

        ข้อ ๖. การเพิ่มศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศ  
         ๖.๕ ลดอุปสรรคในการส่งออกเพ่ือให้เกิดความคล่องตัว เช่น ปรับปรุงวิธีการตรวจรับรอง

มาตรฐานสินค้าและมาตรฐานการผลิตระดับไร่นา เป็นต้น ให้สะดวกรวดเร็วขึ้น ตลอดจนลดขั้นตอนของ
กระบวนการด้านธุรการและเอกสารอ่ืน ๆ ที่จะช่วยให้ระบบการส่งสินค้าเร็วขึ้น พร้อมทั้งแสวงหาตลาดที่มี
ศักยภาพเพ่ือขยายฐานการส่งออกซึ่งครอบคลุมถึงการค้าชายแดนที่มีความสําคัญมากขึ้น 

         ๖.๑๖ ในด้านอุตสาหกรรม ส่งเสริมการพัฒนาอุตสาหกรรมที่สอดคล้องกับศักยภาพพ้ืนฐาน
ของประเทศ เช่น ส่งเสริมและพัฒนาอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ต้ังแต่ต้นนํ้าจนถึงปลายนํ้า โดยการพัฒนา
วัตถุดิบและกระบวนการผลิตให้มีคุณภาพ ได้มาตรฐาน และเป็นมิตรกับสิ่งแวดล้อม ส่งเสริมการพัฒนา
นวัตกรรมเพ่ือสร้างมูลค่าเพ่ิมให้แก่อาหารไทยบนฐานความรู้ความคิดสร้างสรรค์ และภูมิปัญญา ส่งเสริมการ
วิจัยเกษตรแปรรูป เพ่ือเพ่ิมมูลค่าสินค้าเกษตรและแก้ไขปัญหาท่ีสําคัญของประเทศ เป็นต้น ส่งเสริม
อุตสาหกรรมที่ใช้เทคโนโลยีขั้นสูง ส่งเสริมอุตสาหกรรมที่ใช้การออกแบบและสร้างสรรค์ และส่งเสริม
อุตสาหกรรมเครื่องจักรกลเทคโนโลยีขั้นสูงเพ่ือปรับกระบวนการผลิตสู่ระบบอัตโนมัติและกึ่งอัตโนมัติ 

         ๖.๑๗ เพ่ิมขีดความสามารถของผู้ประกอบการวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เข้มแข็ง 
สามารถแข่งขันได้อย่างมีประสิทธิภาพ โดยการเพ่ิมองค์ความรู้ในด้านการปรับปรุงประสิทธิภาพของ
กระบวนการผลิต ในการพัฒนาผลิตภัณฑ์และพัฒนาการบริหารจัดการภายในองค์กร ปรับโครงสร้างกลไกการ
สนับสนุนและการขับเคล่ือนวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมให้เป็นระบบและมีเอกภาพที่ชัดเจนทั้งในด้าน
การเข้าถึงแหล่งเงินทุนและบริการทางการเงินและการลงทุนสําหรับวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม การ
พัฒนาผลิตภัณฑ์และบริการ การตลาดและโอกาสในการลงทุนในต่างประเทศ 

         ข้อ ๗. การส่งเสริมบทบาทและการใช้โอกาสในประชาคมอาเซียน 
         ๗.๑ เร่งส่งเสริมความเช่ือมโยงทางเศรษฐกิจ การค้า การลงทุน ในภูมิภาคอาเซียนและขยาย

ความร่วมมือทางเศรษฐกิจกับประเทศเพ่ือนบ้าน โดยใช้ประโยชน์จากโครงข่ายคมนาคมขนส่งและโทรคมนาคม
ที่เช่ือมโยงระหว่างกันของอาเซียน ระบบการออกใบรับรอง/ใบอนุญาตผ่านระบบอิเล็กทรอนิกส์ การทํา
ธุรกรรมอิเล็กทรอนิกส์ร่วมกันในอาเซียน รวมท้ังการสนับสนุนการใช้ประโยชน์จากความตกลงทางการค้าการ
ลงทุนภายใต้กรอบความร่วมมือในระดับทวิภาคีและพหุภาคีที่มีผลใช้บังคับแล้ว เร่งขยายการจัดท้าข้อตกลง
การยอมรับร่วมกันของสินค้าด้านการตรวจสอบและรับรองมาตรฐานโดยให้ความส้าคัญต่อสินค้าที่ประเทศไทย
มีศักยภาพสูงโดยเฉพาะกลุ่มสินค้าอุปโภคและบริโภค รวมถึงการปรับกฎเกณฑ์การค้าและระบบพิธีการ
ศุลกากรให้สะดวก ลดขั้นตอนต่างๆ หรือยกเลิกข้ันตอนบางเร่ืองและปรับระบบภาษีและการอ้านวยความ
สะดวกอ่ืนๆ เพ่ือดึงดูดให้มีการต้ังสํานักงานปฏิบัติการประจําภูมิภาคท่ีกรุงเทพมหานคร เพ่ือพัฒนาให้
กรุงเทพมหานครเป็นศูนย์กลางทางธุรกิจ การค้า การลงทุนของภูมิภาคได้ในที่สุด 

          ๗.๒ พัฒนาศักยภาพในการแข่งขันของผู้ประกอบการไทยทุกระดับโดยสอดคล้องกับข้อตกลง
ในการเคลื่อนย้ายในด้านสินค้า บริการ การลงทุน แรงงานฝีมือ และปัจจัยการผลิตต่าง ๆ ที่เปิดเสรีมากขึ้น 
โดยเฉพาะกลุ่มวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อมของไทยให้สามารถแข่งขันได้ รวมทั้งสามารถดําเนิน 
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ธุรกิจร่วมกับผู้ประกอบการในประเทศสมาชิกอาเซียนเพ่ือนําไปสู่ความเช่ือมโยงกับห่วงโซ่อุปทานตลาดโลกได้ 
โดยเฉพาะอย่างย่ิง ฐานการผลิตสินค้าหลายชนิดและธุรกิจเก่ียวเน่ืองที่ประเทศไทยได้เข้าไปลงทุนขยายฐาน
การผลิตในประเทศอ่ืนในอาเซียนมาเป็นเวลานานแล้ว ตลอดจนกลุ่มการผลิตที่ผู้ประกอบการของไทยเตรียมที่
จะขยายฐานการผลิตเพ่ิมเติมอีกหลายชนิด ซึ่งช่วยให้ประเทศไทยมีฐานการผลิตสินค้าคุณภาพหลากหลายเพ่ือ
ขายในตลาดต่าง ๆ ได้มากขึ้น ทั้งในอาเซียนและในตลาดโลก และเป็นการช่วยเหลือประเทศเพ่ือนบ้านใน
กระบวนการพัฒนาอุตสาหกรรม 

         ๘. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและ 
พัฒนา และนวัตกรรม 

             รัฐบาลให้ความสําคัญต่อการวิจัย การพัฒนาต่อยอด และการสร้างนวัตกรรมเพื่อนําไปสู่
การผลิตและบริการที่ทันสมัย ดังน้ี 

          ๘.๑ สนับสนุนการเพ่ิมค่าใช้จ่ายในการวิจัยและพัฒนาของประเทศเพ่ือมุ่งไปสู่เป้าหมายให้ไม่
ตํ่ากว่าร้อยละ ๑ ของรายได้ประชาชาติและมีสัดส่วนรัฐต่อเอกชน ๓๐ : ๗๐ ตามแผนพัฒนาเศรษฐกิจและ
สังคมแห่งชาติ ทั้งน้ี เพ่ือให้ประเทศมีความสามารถในการแข่งขันและมีความก้าวหน้าทัดเทียมกับประเทศอ่ืนที่
มีระดับการพัฒนาใกล้เคียงกัน และจัดระบบบริหารงานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิจัย และนวัตกรรมให้มี
เอกภาพและประสิทธิภาพ โดยให้มีความเช่ือมโยงกับภาคเอกชน 

         ๘.๒ เร่งเสริมสร้างสังคมนวัตกรรม โดยส่งเสริมระบบการเรียนการสอนที่เช่ือมโยงระหว่าง
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี วิศวกรรมศาสตร์ และคณิตศาสตร์ การผลิตกําลังคนในสาขาที่ขาดแคลน การ
เช่ือมโยงระหว่างการเรียนรู้กับการท้างาน การให้บุคลากรด้านการวิจัยของภาครัฐสามารถไปท้างานใน
ภาคเอกชน และการให้อุตสาหกรรมขนาดกลางและขนาดย่อมมีช่องทางได้เทคโนโลยีโดยความร่วมมือจาก
หน่วยงานและสถานศึกษาภาครัฐ 

         ๘.๓ ปฏิรูประบบการให้สิ่งจูงใจ ระเบียบ และกฎหมายที่เป็นอุปสรรคต่อการน้างานวิจัยและ
พัฒนาไปต่อยอดหรือใช้ประโยชน์ รวมท้ังส่งเสริมการจัดท้าแผนพัฒนาการวิจัยและพัฒนาในระดับภาคหรือ
กลุ่มจังหวัด เพ่ือให้ตรงกับความต้องการของท้องถิ่น ผลักดันงานวิจัยและพัฒนาไปสู่การใช้ประโยชน์เชิง
พาณิชย์ โดยส่งเสริมความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัย หน่วยงานวิจัยของรัฐ และภาคเอกชน 

         ๘.๔ ส่งเสริมให้โครงการลงทุนขนาดใหญ่ของประเทศ เช่น ด้านพลังงานสะอาด ระบบราง 
ยานยนต์ ไฟฟ้า การจัดการน้าและขยะ ใช้ประโยชน์จากผลการศึกษาวิจัย และพัฒนา และนวัตกรรมของไทย
ตามความเหมาะสม ไม่เพียงแต่จะใช้เทคโนโลยีจากต่างประเทศส่งเสริมการใช้เครื่องมือ วัสดุ และสินค้าอ่ืน ๆ 
ที่เป็นผลจากการวิจัยและพัฒนาภายในประเทศในวงกว้าง โดยจัดให้มีนโยบายจัดซื้อจัดจ้างของภาครัฐที่เอ้ืออ้า
นวย เพ่ือสร้างโอกาสการพัฒนาเทคโนโลยีของประเทศ ในกรณีที่จ้าเป็นจะต้องจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์หรือ
เทคโนโลยีจากต่างประเทศจะให้มีเง่ือนไขการถ่ายทอดเทคโนโลยีเพ่ือให้สามารถพ่ึงตนเองได้ในอนาคตด้วย 

         ๘.๕ ปรับปรุงและจัดเตรียมให้มีโครงสร้างพ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ด้านการ
วิจัยและพัฒนา และด้านนวัตกรรมซึ่งเป็นโครงสร้างพ้ืนฐานทางปัญญาที่สําคัญในการต่อยอดสู่การใช้เชิง
พาณิชย์ของภาคอุตสาหกรรมให้มีความพร้อม ทันสมัย และกระจายในพ้ืนที่ต่าง ๆ เช่น การพัฒนาระบบ
เทคโนโลยีสารสนเทศ การต้ังศูนย์วิเคราะห์  ห้องปฏิบัติการ สถาบัน และศูนย์วิจัย เป็นต้น 
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๒.๕ นโยบายของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมอบให้แก่คณะผู้บริหาร ๑๕ หน่วยงาน
ของกระทรวงและคณะกรรมการชุดต่าง ๆ ที่กํากับดูแลหน่วยงานในกระทรวง เน้นให้ทุกหน่วยงานของ
กระทรวงมีส่วนร่วมในการขับเคลื่อนการปฏิรูปให้เป็นรูปธรรม เน้นให้เกิดการเปลี่ยนแปลงในเชิงโครงสร้าง
วางรากฐานการพัฒนาและใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรมให้เกิดความย่ังยืนโดยการ
ดําเนินงานต้องมีการบูรณาการกันทั้งภายในและระหว่างกระทรวง ร่วมกับภาคเอกชนและภาคประชาสังคม 
เพ่ือให้ได้ผลสัมฤทธ์ิที่สอดคล้องกับเป้าหมายใหญ่ของประเทศ 
 ทั้งน้ี การปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ได้กําหนดยุทธศาสตร์ในเชิงโครงสร้างไว้ ๓ 
ส่วน ประกอบด้วย การแสวงหาจุดร่วมในแผนพัฒนาระดับต่าง ๆ ต้ังแต่ระดับชาติ ระดับกระทรวง จนถึงราย
สาขามีจุดร่วมที่เน้นการสร้างและใช้ประโยชน์จากนวัตกรรม การปรับโครงสร้างการกํากับดูแลและบริหาร
จัดการด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม ให้มีความต่อเน่ืองและมีการตัดสินใจในระดับสูง และการ
ปรับโครงสร้างการจัดสรรงบประมาณด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรมให้มีประสิทธิผลสูงสุด  โดยมี
เง่ือนไขที่สําคัญ ๓ ส่วน คือ  

๑. การกําหนดอุตสาหกรรมเป้าหมาย ที่สามารถนํานวัตกรรมด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีมาเพ่ิม
ความสามารถในการแข่งขันทั้งในภาคการเกษตร อุตสาหกรรม และบริการ 

๒. การสร้างเง่ือนไขการลงทุนโครงการขนาดใหญ่ของประเทศเพ่ือให้มีการพัฒนาวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรมของไทยไปพร้อมๆ กัน เช่น การลงทุนในระบบราง การบริหารจัดการนํ้า หรือพลังงาน
สะอาด เป็นต้น 

๓. ความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน 
 กล่าวโดยสรุปนโยบาย ๓ ข้อ ที่มอบให้กับผู้บริหารและคณะกรรมการที่กํากับดูแลหน่วยงานใน
กระทรวงถือปฏิบัติ ประกอบด้วย 

๑.   ทุกหน่วยงานสามัคคีเป็นหน่ึงเดียวเพ่ือร่วมกันผลักดันการปฏิรูปวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรมของประเทศอย่างจริงจังรวดเร็ว วางรากฐานเพ่ือให้เกิดความย่ังยืน 
 ๒.   เห็นผลสัมฤทธ์ิในการให้บริการประชาชนและสร้างความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 
 ๓.   ทํางานด้วยความโปร่งใส ตรวจสอบได้ 
 
          ๒.๖ แผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ 
 พระราชฤษฎีกาว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. ๒๕๔๖ มาตรา ๑๓ 
และมาตรา ๑๔ บัญญัติให้คณะรัฐมนตรีต้องจัดให้มีแผนการบริหารราชการแผ่นดินเพ่ือแสดงให้เห็นถึงทิศ
ทางการพัฒนาที่รัฐบาลต้องการมุ่งไปสู่ โดยจัดเป็นแผน ๔ ปี เพ่ือเป็นกรอบแนวทางในการจัดทําแผนนิติ
บัญญัติและแผนปฏิบัติราชการ  รวมท้ังใช้ในการบริหารราชการแผ่นดินตลอดระยะเวลา ๔ ปีของคณะรัฐมนตรี 
โดยมีหลักการและสาระสําคัญของแผนการบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘ ซึ่งต้ังอยู่บนหลักการที่
สอดคล้องกับนโยบายรัฐบาลที่แถลงต่อรัฐสภา เมื่อวันที่ ๑๒ กันยายน  ๒๕๕๗  ดังน้ัน ทุกหน่วยราชการต้อง
นําประเด็นนโยบายตามแผนการบริหารราชการแผ่นดินไปจัดทําแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี และแผนปฏิบัติ
ราชการประจําปี โดยที่กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีมีบทบาทเกี่ยวข้องกับยุทธศาสตร์การพัฒนา
วิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัย และนวัตกรรม นโยบายข้อ ๖.๑ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา นโยบายข้อ 
๖.๒  การพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม รวมทั้งนโยบายข้อ ๑ ยุทธศาสตร์การฟ้ืนฟูความ
เช่ือมั่นและวางรากฐานที่ดีของประเทศ นโยบายข้อ ๑.๕ การดําเนินการตามกรอบประชาคมอาเซียน  นโยบาย
ข้อ  ๑.๗ การเร่งรัดประยุกต์ใช้งานวิจัยและพัฒนาไปสู่การปฏิบัติ 
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        ๒.๗  แผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๕-๒๕๕๘)  
                วิสัยทัศน์ของกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีตามแผนปฏิบัติราชการ ๔ ปี ได้กําหนดไว้ ดังน้ี 
     “เป็นองค์กรที่ได้รับการยอมรับความสามารถในการพัฒนาวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี และนวัตกรรม เพ่ือ
สร้างปัญญาในสังคม สนับสนุนการพัฒนาเศรษฐกิจ สังคม และความสามารถในการแข่งขันของประเทศอย่าง
ย่ังยืน” 
       จากวิสัยทัศน์ดังกล่าว กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ เพ่ือขับเคลื่อน
การพัฒนาไว้ ๖ ประเด็นยุทธศาสตร์ และ ๑๒ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของกระทรวง ดังน้ี 
 

ประเด็นยุทธศาสตร์ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ 
๑.การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากําลังคนด้าน 
   วทน.เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขัน 

๑. กําลังคนทางด้าน วทน. ท่ีได้รับการเสริมสร้างขีดความสามารถใน
การนําความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

 ๒. ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีท่ีมี
ศักยภาพรองรับการลงทุนวิจัยและพัฒนาและสร้างนวัตกรรม
เพ่ิมข้ึนอย่างเพียงพอ ก่อให้เกิดขีดความสามารถในการแข่งขัน
เพ่ิมข้ึน และมีความร่วมมือระหว่างภาครัฐและภาคเอกชน ในการ
บ่มเพาะและพัฒนากําลังคนท้ังวัยก่อนทํางานและวัยทํางาน 

๒. การสร้างองค์ความรู้ และความตระหนัก เพ่ือให้ 
    เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน ว. และ ท. 

๓. ประชาชนกลุ่มเป้าหมาย รวมทั้งเด็กเยาวชนมีความรู้ ความเข้าใจ 
และ ทัศนคติท่ีดีต่อ วทน. และสามารถนําไปใช้ประโยชน์ใน
ชีวิตประจําวันและการปฏิบัติงานได้ 

๓. การเร่งรัดการวิจัย พัฒนาและสร้างนวัตกรรม เพ่ือ 
    สร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และสร้างฐาน 
    ความรู้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ 

๔. การวิจัย พัฒนา และนวัตกรรมสามารถนําไปเผยแพร่ สร้างองค์
ความรู้  และประยุกต์ใช้ได้ในภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ธุรกิจบริการ และภาคสังคม/ชุมชน 

 ๕. ผู้ประกอบการและชุมชนได้นําเทคโนโลยี ผลงานวิจัยไปเพ่ิมผลิต
ภาพการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์ 

 ๖. งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมเพื่อเพ่ิมมูลค่าสินค้าสาขาสําคญั
ของประเทศ 

 ๗. งานวิจัยและพัฒนาท่ีสามารถเพิ่มผลิตภาพในภาคการผลิตและ
บริการ 

 ๘. งานวิจัย พัฒนาและนวัตกรรมด้านเคร่ืองมือ อุปกรณ์เทคโนโลยี
และนวัตกรรม หรือต้นแบบ เพ่ือทดแทนการนําเข้าท่ีสามารถ
นําไปใช้ประโยขน์ในราชการหรือเชิงพาณิชย์ 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐาน อุทยานวิทยาศาสตร์ 
   ภูมิภาคและระบบสนับสนุนการวิจัย พัฒนาและนวัต 
   กรรม รวมท้ังพัฒนานโยบายการบริหารจัดการด้าน 
   วทน.เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลคา่ของผลิตภัณฑ์ ตลอด 
   จนป้องกันการกีดกันทางการค้าและรักษาสิ่งแวดล้อม 

๙.  ภาคการผลิตและบริการใช้ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง 
     พ้ืนฐาน นโยบาย และระบบการบริหารจัดการด้าน วทน.เพ่ือ 
     สนับสนุนการพัฒนาประเทศอย่างมีธรรมาภิบาล 
 

 ๑๐. ภาคการผลติและการบริการ ใช้ประโยชน์จากโครงสร้าง 
      พ้ืนฐานเพื่อการวิจัยและพัฒนา 

๕. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีอวกาศและ 
    ภูมิสารสนเทศ เพ่ือสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ 
    การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ 
    และภัยธรรมชาติ 

๑๑. ภาคการผลิต บริการและชุมชนได้นําเทคโนโลยีอวกาศ 
      และภูมิสารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทางเศรษฐกิจ สังคม  
      สิ่งแวดล้อม และบริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมี 
      ประสิทธิผล 

๖. การพัฒนาความร่วมมือกับประเทศในประชาคม 
    อาเซียนและนานาประเทศด้าน วทน. 

๑๒. ภาคเศรษฐกิจและสังคมใช้ประโยชน์จาก วทน. เพ่ือเสริมสร้าง 
      ความร่วมมือกับประชาคมอาเซียนและนานาประเทศ 
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         ๒.๘ การวิเคราะห์ SWOT Matrix 
        จากผลการวิเคราะห์สภาพแวดล้อมภายนอกที่เก่ียวข้อง ได้แก่ การเมืองและกฎหมาย เศรษฐกิจ 
สังคมและวัฒนธรรม เทคโนโลยี และปัจจัยที่เป็นโอกาสและข้อจํากัด และสภาพแวดล้อมภายใน ได้แก่ กลยุทธ์ 
โครงสร้าง ระบบ รูปแบบ การบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ ทักษะ วัฒนธรรมองค์กร และปัจจัยที่เป็นจุดแข็ง
และจุดอ่อนของ วศ. คณะทํางานจัดทําแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติราชการของ วศ. ได้พิจารณาประเด็น 
SWOT ที่สําคัญโดยอาศัยเทคนิค SWOT Matrix มาใช้ในการกําหนดกลยุทธ์ของ วศ. และวิเคราะห์ประเด็น
ยุทธศาสตร์ และเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการ โดยนําประเด็นของ SWOT ทั้ง ๔ ด้านมาใช้ในการ
วิเคราะห ์ดังน้ี 
 
 (๑)  การวิเคราะห์เชิงรุก (SO) 
        การพิจารณากลยุทธ์เชิงรุก เป็นการใช้ประโยชน์จากโอกาสโดยอาศัยจุดแข็งขององค์กร ได้แก่ 
เพ่ิมศักยภาพความเช่ียวชาญด้านการทดสอบและสอบเทียบ และผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความตระหนักด้าน
คุณภาพ 
 (๒)  การวิเคราะห์เชิงพัฒนา (WO) 
                 การพิจารณากลยุทธ์เชิงพัฒนา เป็นการลบล้างจุดอ่อนโดยอาศัยโอกาสที่มี ได้แก่ สร้างเครือข่าย
ความร่วมมือกับสถานศึกษาและหน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
 
 (๓)  การวิเคราะห์เชิงขยายงาน (ST) 
                 การพิจารณากลยุทธ์เชิงขยายงาน เป็นการหลีกเลี่ยงข้อจํากัดโดยอาศัยจุดแข็ง ได้แก่ ร่วมมือกับ
หน่วยงานที่เก่ียวข้องในการนําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
 
 (๔)  การวิเคราะห์เชิงปรับปรุงองค์กร (WT) 
                 การพิจารณากลยุทธ์เชิงปรับปรุงองค์กร เป็นการลบจุดอ่อนและหลีกเลี่ยงข้อจํากัด ได้แก่ พัฒนา
ฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
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ตารางที่  ๑  การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO)  
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
๑) หน่วยงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ  
๒) หน่วยงานมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสากล   
๓) หน่วยงานสามารถนําองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
ห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนในการพัฒนาสินค้า
ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพชีวิต  

๔) หน่วยงานมีความสามารถในการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  

๕) หน่วยงานมีทําเลท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง
สะดวกต่อการให้บริการ  

๖) ผู้บริหารมีการมอบอํานาจในการ
บริหารงาน และมีการสั่งงานที่ชัดเจน 

๗) บุคลากรมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้รับบริการ   

๘) ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรทํางานแบบ
บูรณาการและมีส่วนร่วม 

๙) การกําหนดตําแหน่งความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรสายวิชาการมีความ
ชัดเจน 

๑๐) หน่วยงานมีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ทําให้การรับตัวอย่าง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

๑๑) หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเงิน/
ด้านการบริหารพัสดุ 

๑๒) หน่วยงานมีงบงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

๑) ภาวะการแข่งขันของภาคการผลิตทําให้
ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงพาองค์ความรู้
มากขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลติและ
ยกระดับคุณภาพสินค้า 

๒) วิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภัย
ธรรมชาติ ทําให้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบทบาทเพิ่มขึ้น  

๓)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็น
โอกาสในการพัฒนางานให้มี
ประสิทธิภาพสามารถสนองตอบ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้ส่วนเสีย  

๔) แนวนโยบายภาครัฐมีการส่งเสริมให้
ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้
มากขึ้น ทําให้งานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบทบาทในการสร้าง
มูลค่าเพ่ิมในภาคการผลิต/เศรษฐกิจ
ชุมชน 

๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ กําหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และ
นวัตกรรม เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนา
เศรษฐกิจ และขีดความสามารถในการ
แข่งขันของประเทศ 

๖) นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 
ฉบับที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์
ที่ 2 มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและการ
จัดการองค์ความรู้และภูมิปัญญาท้องถิ่น
เพ่ือเป็นฐานในการพัฒนาเศรษฐกิจ
ชุมชน  เป็นส่วนผลักดันให้ภารกิจของ
หน่วยงาน มีส่วนได้รับการสนับสนุนมาก
ขึ้น 
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ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T)
๑๓)   ผลงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นที่ 
        ยอมรับของผู้ใช้บริการและผู้มสี่วนได้ 
        ส่วนเสีย 
๑๔)  ผลการทดสอบของหน่วยงานสามารถใช้

รับรองสินค้าส่งออก และปรับปรุง
คุณภาพสินค้า OTOP ในการเข้าสู่
กระบวนการย่ืนขอการรับรอง 

๑๕)  ผลงานวิจัยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยี
สู่การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

 

๗) การที่กฎระเบียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศมีเกณฑ์กําหนดที่เข้มงวดมากข้ึน
และต้องการเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์
ทําให้ผู้ประกอบการต้องใช้ผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ จึง
เป็นโอกาสของหน่วยงานในการสร้างขีด
ความสามารถในเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขัน 

๘) การเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและ/
หรือความต้องการของประเทศคู่ค้า โดย
การเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ให้ออกใบรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกตาม
ความต้องการของประเทศคู่ค้า 

๙) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2555- 
2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการ
พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกระดับ
สมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทาง
วิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้ กําลังคน และ
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเป็นส่วน
ผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงาน มีส่วน
ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น  ซึ่งมีกลยุทธ์ที่
เก่ียวข้อง คือ  
(๑) การบูรณาการ การพัฒนาและผลิต

กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมของประเทศ 

(๒) การยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์
ความรู้ กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
 (๓) การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหม้ีมวลวิกฤตและมี
เส้นทางอาชีพและบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

๑๐. ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่ง
ทําให้ประเทศต่างๆ มีการนํามาตรการ
กีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้  ดังน้ันสินค้าต้อง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล เป็นส่วนผลักดัน/
เร่งรัดให้ภารกิจของหน่วยงานมีบทบาท
มากขึ้น 

๑๑.สินค้าไทย เช่น สินค้าทางการเกษตร 
อาหาร เครื่องสําอาง ยา ต้องแข่งขันใน
ด้านคุณภาพในเวทีการค้าโลก ทําใหม้ี
ความต้องการห้องปฏิบัติการในการ
ทดสอบเพ่ือไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือให้สินค้าได้มาตรฐาน  

๑๒.การขยายตลาดสินค้าของวิสาหกิจชุมชน 
เป็นโอกาสให้หน่วยงานสามารถเข้าไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้กับชุมชนมากขึ้น 

๑๓.การแข่งขนัการค้าที่รุนแรงในเวทีการค้า
โลก และมาตรการกีดก้ันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี ทําให้สินค้าส่งออกต้องได้รับ
การทดสอบคุณภาพ หรือการตัดสินทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นผลใหค้วามต้องการ
ทดสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้น
และห้องปฏิบัติการของประเทศอีกมากที่
ต้องยกระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
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ตารางที่ ๑ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงรุก (SO) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงรุก (SO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
 ๑๔. ภาคประชาชน ชุมชน มีความต้องการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิม
รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นจึงมีส่วนในการร่วมสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

ซึ่งเป็นโอกาสให้หน่วยงานได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยมาก
ขึ้น 

๑๕.การเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
ทําให้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่
สมเหตุสมผล และผู้รับบริการยอมรับได้ 

๑๖. ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการใช้สินค้าที่
มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
ทําให้สินค้าจําเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความ
น่าเช่ือถือ  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

จุดอ่อน (W) กลยุทธ์ :  ๑  เพ่ิมศักยภาพความเช่ียวชาญด้าน 
                 การทดสอบและสอบเทียบ  

 กลยุทธ์ :  ๒  ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมี 
                 ความตระหนักด้านคุณภาพ 
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ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO)  
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 
๑) โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับภารกิจที่

เพ่ิมขึ้นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒) การให้บริการด้านทดสอบยังไม่ครอบคลุม

ทุกรายการ 
๓) โครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานยังไม่มีการ

จัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ   
๔) ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการ
และผู้มสี่วนได้ส่วนเสียเท่าทีค่วร  

๕) งานวิจัยและพัฒนาขาดความเช่ือมโยงที่
นําไปสู่การพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ทํา
ให้ไม่มผีลกระทบทางเศรษฐกิจเชิง
ประจักษ์ 

๖) หน่วยงานไม่มีกลไกในการผลักดันให้
บุคลากรแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

๗) การถ่ายทอดองค์ความรู้แฝง (Tacit 
knowledge) และประสบการณ์สู่
บุคลากรรุ่นต่อไปไม่เป็นระบบอย่าง
ต่อเน่ือง 

๘) บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศการสื่อสารและการ
ประสานงาน 

๙) บุคลากรบางส่วนไม่ปรับตัวต่อ
สถานการณ์และสิ่งแวดล้อมที่
เปลี่ยนแปลงไป  

๑๐) การทํางานแบบบูรณาการและการ
ทํางานเป็นทีมยังไม่มีประสิทธิภาพ 

๑๑) การประเมินความดีความชอบของ
บุคลากรไม่สรา้งแรงจูงใจในการ
ปฏิบัติงาน  

๑) ภาวะการแข่งขันของภาคการผลิตทําให้
ผู้ประกอบการหันมาพ่ึงพาองค์ความรู้มาก
ขึ้น เพ่ือลดต้นทุนการผลิตและยกระดับ
คุณภาพสินค้า 

๒) วิกฤติด้านพลังงาน สิ่งแวดล้อม ภัย
ธรรมชาติ ทําให้วิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบทบาทเพิ่มขึ้น  

๓)  ความก้าวหน้าทางเทคโนโลยี เป็นโอกาส
ในการพัฒนางานให้มีประสิทธิภาพ
สามารถสนองตอบผู้รับบริการและผูม้ีส่วน
ได้ส่วนเสีย  

๔) แนวนโยบายภาครัฐมีการส่งเสริมให้
ท้องถิ่น/ชุมชนสามารถพัฒนาตนเองได้
มากขึ้น ทําให้งานด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีบทบาทในการสร้างมูลค่าเพ่ิม
ในภาคการผลติ/เศรษฐกิจชุมชน 

๕) แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ
ฉบับที่ ๑๑ กําหนดให้โครงสร้างพ้ืนฐาน
ทางวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และนวัตกรรม 
เป็นปัจจัยสําคัญในการพัฒนาเศรษฐกิจ 
และขีดความสามารถในการแข่งขันของ
ประเทศ 

๖) นโยบายยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ ฉบับ
ที่ 8 (พ.ศ. 2555-2559) ยุทธศาสตร์ที่ 2 
มุ่งเน้นการวิจัยพัฒนาและการจัดการองค์
ความรู้และภูมปัิญญาท้องถิ่นเพ่ือเป็นฐาน
ในการพัฒนาเศรษฐกิจชุมชน  เป็นส่วน
ผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงาน มีส่วน
ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น 
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ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)    
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 
๑๒) แผนบริหารทรพัยากรบุคคลยัง          

ไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๓) การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่

ข้อมูลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสทิธิภาพ 
๑๔) หน่วยงานไม่มีการกําหนดเกณฑ์การวัด

ปริมาณภาระงาน (Work load) ในแต่
ละบุคคล เพ่ือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

๑๕) ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)        
ไม่มีประสิทธิภาพ 

๑๖) การบริหารจัดการสารสนเทศ            
ไม่มีประสิทธิภาพ 

๑๗) ไม่มีกลไกในการเตรียมความพร้อมใน
การสร้างนักบริหาร 

๑๘) การให้บริการของหน่วยงานยัง           
มีความล่าช้า  

๑๙) การจัดการระบบที่เป็นมิตรกับ
สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร  

๒๐) การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

๒๑) การดําเนินงานในกระบวนงานพัสดุล่าช้า 
๒๒) ผลลัพธ์ (outcome) และผลผลิต 

(output) ของหน่วยงานยังไม่สนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง 

๒๓) การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ในหน่วยงานยังไม่เต็มที่
เท่าที่ควร 

๒๔) การบริหารจัดการแผนบริหารความ
เสี่ยง และแผนความปลอดภัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 

๗) การที่กฎระเบียบทางการค้าระหว่าง
ประเทศมีเกณฑ์กําหนดที่เข้มงวดมากข้ึน
และต้องการเทคนิคทางด้านวิทยาศาสตร์
ทําให้ผู้ประกอบการต้องใช้ผลการทดสอบ
จากห้องปฏิบัติการที่มีความสามารถ จึง
เป็นโอกาสของหน่วยงานในการสร้างขีด
ความสามารถในเตรียมความพร้อมในการ
แข่งขัน 

๘) การเป็นหน่วยงานที่ให้บริการทดสอบตาม
ข้อกําหนดของมาตรฐานท่ีเก่ียวข้องและ/
หรือความต้องการของประเทศคู่ค้า โดย
การเป็นหน่วยงานที่ได้รับมอบหมายจาก
กระทรวงพาณิชย์ให้ออกใบรับรอง
คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ือการส่งออกตาม
ความต้องการของประเทศคู่ค้า 

๙) นโยบายและแผนวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี
และนวัตกรรมแห่งชาติ ฉบับที่ 1 (2555- 
2559) ในยุทธศาสตร์ที่ 4 มุ่งเน้นการ
พัฒนากําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม การยกระดับ
สมรรถภาพและเพ่ิมขีดความสามารถทาง
วิชาชีพ ทักษะ องค์ความรู้ กําลังคน และ
การสร้างแรงจูงใจบุคลากรเป็นส่วน
ผลักดันให้ภารกิจของหน่วยงาน มีส่วน
ได้รับการสนับสนุนมากขึ้น  ซึ่งมีกลยุทธ์ที่
เก่ียวข้อง คือ  
(๑) การบูรณาการ การพัฒนาและผลิต

กําลังคนด้านวิทยาศาสตร์ เทคโน 
โลยีและนวัตกรรมของประเทศ 

(๒) การยกระดับสมรรถภาพและเพ่ิมขีด
ความสามารถทางวิชาชีพ ทักษะ องค์
ความรู้ กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม 
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ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO)  (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 

 
(๓) การสร้างแรงจูงใจ ขยายฐานบุคลากร 

ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม ใหม้ีมวลวิกฤตและมี
เส้นทางอาชีพและบทบาทในการ
พัฒนาเศรษฐกิจและสังคม    

๑๐. ในปี 2558 ประเทศไทยจะเข้าสู่
ประชาคมเศรษฐกิจอาเซียน (AEC) ซึ่ง
ทําให้ประเทศต่างๆ มีการนํามาตรการ
กีดกันที่ไม่ใช่ภาษีมาใช้  ดังน้ันสินค้าต้อง
ผ่านการตรวจสอบและรับรองคุณภาพ
โดยห้องปฏิบัติการที่ได้รับการรับรอง
ตามมาตรฐานสากล เป็นส่วนผลักดัน/
เร่งรัดให้ภารกิจของหน่วยงานมีบทบาท
มากขึ้น 

๑๑.สินค้าไทย เช่น สินค้าทางการเกษตร 
อาหาร เครื่องสําอาง ยา ต้องแข่งขันใน
ด้านคุณภาพในเวทีการค้าโลก ทําใหม้ี
ความต้องการห้องปฏิบัติการในการ
ทดสอบเพ่ือไปปรับปรุงกระบวนการผลิต
เพ่ือให้สินค้าได้มาตรฐาน  

๑๒.การขยายตลาดสินค้าของวิสาหกิจชุมชน 
เป็นโอกาสให้หน่วยงานสามารถเข้าไป
ถ่ายทอดองค์ความรู้เพ่ือพัฒนาคุณภาพ
สินค้าให้กับชุมชนมากขึ้น 

๑๓.การแข่งขนัการค้าที่รุนแรงในเวทีการค้า
โลก และมาตรการกีดก้ันทางการค้าที่
ไม่ใช่ภาษี ทําให้สินค้าส่งออกต้องได้รับ
การทดสอบคุณภาพ หรือการตัดสินทาง
วิทยาศาสตร์ เป็นผลใหค้วามต้องการ
ทดสอบ คุณภาพผลิตภัณฑ์เพ่ิมสูงขึ้น
และห้องปฏิบัติการของประเทศอีกมากที่
ต้องยกระดับคุณภาพตาม
มาตรฐานสากล 
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ตารางที่ ๒ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการพัฒนา (WO)  (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงพฒันา (WO Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
จุดอ่อน (W) 

 
๑๔) ภาคประชาชน ชุมชน มีความต้องการ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีในการเพ่ิม
รายได้ พัฒนาคุณภาพชีวิตและ
สิ่งแวดล้อม ดังน้ันองค์การบริหารส่วน
ท้องถิ่นจึงมีส่วนในการร่วมสนับสนุน
งบประมาณดําเนินการวิจัยและพัฒนา 

ซึ่งเป็นโอกาสให้หน่วยงานได้รับการ
สนับสนุนงบประมาณด้านการวิจัยมาก
ขึ้น 

๑๕.การเป็นหน่วยงานที่ไม่แสวงหาผลกําไร 
ทําให้มีค่าธรรมเนียมในการให้บริการที่
สมเหตุสมผล และผู้รับบริการยอมรับได้ 

๑๖. ผู้บริโภคให้ความสําคัญในการใช้สินค้าที่
มีความปลอดภัยและมีมาตรฐานเพ่ิมขึ้น 
ทําให้สินค้าจําเป็นต้องได้รับการ
ตรวจสอบจากหน่วยงานที่มีความ
น่าเช่ือถือ  

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 กลยุทธ์ :   สร้างเครือข่ายความร่วมกับสถานศึกษาและ 
              หน่วยงานที่เก่ียวข้อง 
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ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงขยายงาน (ST)  
กลยุทธเ์ชิงขยายงาน (ST Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
๑. หน่วยงานเป็นที่ยอมรับทั้งในและ

ต่างประเทศ  
๒. หน่วยงานมีการบริหารจัดการโดยใช้ระบบ

คุณภาพตามมาตรฐานสากล 
๓. หน่วยงานสามารถนําองค์ความรู้ด้าน

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี จาก
ห้องปฏิบัติการสู่ชุมชนในการพัฒนาสินค้า
ให้ได้มาตรฐานและคุณภาพชีวิต  

๔. หน่วยงานมีความสามารถในการพัฒนา
บุคลากรด้านวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่
นําไปใช้ในการปฏิบัติงานได้จริง  

๕. หน่วยงานมีทําเลท่ีต้ังอยู่ใจกลางเมือง
สะดวกต่อการให้บริการ  

๖. ผู้บริหารมีการมอบอํานาจในการ
บริหารงาน และมีการสั่งงานที่ชัดเจน 

๗. บุคลากรมีความสามารถและความ
เช่ียวชาญเฉพาะด้าน เป็นที่ยอมรับจาก
ผู้รับบริการ  

๘. ผู้บริหารมีนโยบายให้บุคลากรทํางานแบบ
บูรณาการและมีส่วนร่วม 

๙. การกําหนดตําแหน่งความก้าวหน้าในสาย
อาชีพของบุคลากรสายวิชาการมีความ
ชัดเจน 

๑๐. หน่วยงานมีจุดบริการเบ็ดเสร็จ (One 
Stop Service) ทําให้การรับตัวอย่าง
สะดวกและรวดเร็วขึ้น 

๑๑. หน่วยงานมีความโปร่งใสด้านการเงิน/
ด้านการบริหารพัสดุ 

๑๒. หน่วยงานมีงบงบประมาณสนับสนุนการ
ดําเนินงานอย่างต่อเน่ือง 

๑๓. ผลงานตามภารกิจของหน่วยงานเป็นที่
ยอมรับของผู้ใช้บริการและผูม้ีส่วนได้
ส่วนเสีย 

๑๔. ผลการทดสอบของหน่วยงานสามารถใช้
รับรองสินค้าส่งออก และปรับปรุง
คุณภาพสินค้า OTOP ในการเข้าสู่
กระบวนการย่ืนขอการรับรอง 

 ๑. เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงเร็วมีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ การกําหนด/ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. ภัยจากอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีอาจมี
ผลกระทบต่อระบบการป้องกันด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

๓. การวางแผน และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิด
การชะงักและไม่ต่อเน่ือง สาเหตุหน่ึงมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

๔. การจัดสรรทรพัยากรสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอยู่ในระดับตํ่า ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบการ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

๕. หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติเก่ียวกับ
การบริหารทรัพยากรบุคคลที่สํานักงาน ก.พ. 
ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบข้าราชการพลเรือน 
พ.ศ.๒๕๕๑  เพ่ือให้ส่วนราชการนําไปปฏิบัติ 
บางส่วนยังไม่ชัดเจน 

๖. เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมีผลกระทบ
ต่อการลงทุนของประเทศ ทําให้ผู้ใช้บริการ
ด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีลดลง 

๗. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาํให้เกิดคู่แข่ง
ทางด้านการให้บริการที่สามารถเคลื่อนย้าย
อย่างเสรี  

๘. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ยังอยู่
ในระดับตํ่า  

๙. ไม่มีหน่วยงานเครือข่าย/สาขาในภูมิภาค ทํา
ให้การบริการไม่สามารถเข้าถงึผู้รับบริการได้
อย่างทั่วถึง และตอบสนองทุกความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ 

๑๐. ค่านิยมและเสน้ทางความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่
ชัดเจนทําให้คนรุ่นใหมส่นใจประกอบวิชาชีพ
ทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยลง 
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ตารางที่ ๓ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านเชิงขยายงาน (ST) (ต่อ) 
กลยุทธเ์ชิงขยายงาน (ST Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O) ข้อจํากัด (T) 
๑๕. ผลงานวิจัยสามารถถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่

การพัฒนาและสร้างความเข้มแข็งให้
ชุมชน 

 

 ๑๑. ชุมชนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างกว้างขวาง
เท่าที่ควร ทําให้ค่านิยมและความเช่ือถือใน
เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่
ในระดับตํ่า  

๑๒. ภาคประชาชน ชุมชน ยังไม่เช่ือถือการ
ทํางานของหน่วยงานราชการว่าจะมีความ
ต่อเน่ืองและจริงใจในการแก้ปัญหา 

๑๓. บทบาทของหน่วยงานด้านการบริการ
ทดสอบลดลงเน่ืองจากมีงานบริการทดสอบ
ที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน    

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

จุดอ่อน (W) 
 

กลยุทธ์ :  ร่วมมือกับหน่วยงานที่เก่ียวข้องในการนํา 
             เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 
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ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการปรับปรุงองค์กร (WT)  
กลยุทธเ์ชิงปรบัปรุงองค์กร (WT Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  
จุดอ่อน (W)  ข้อจํากัด (T) 
๑. โครงสร้างองค์กรไม่สอดคล้องกับภารกิจที่

เพ่ิมขึ้นและสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไป 
๒. การให้บริการด้านทดสอบยังไม่ครอบคลุม

ทุกรายการ 
๓. โครงสร้างพ้ืนฐานของหน่วยงานยังไม่มีการ

จัดระบบอย่างมีประสิทธิภาพ  
๔.  ระบบการให้บริการด้านสารสนเทศ

วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี ยังไม่สามารถ
ตอบสนองความต้องการของผู้รับบริการและ
ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียเท่าที่ควร  

๕. งานวิจัยและพัฒนาขาดความเช่ือมโยงที่
นําไปสู่การพัฒนาตลอดห่วงโซ่การผลิต ทํา
ให้ไม่มผีลกระทบทางเศรษฐกิจเชิงประจักษ์ 

๖. หน่วยงานไม่มีกลไกในการผลักดันให้
บุคลากรแสดงศักยภาพได้อย่างเต็มที่ 

๗. การถ่ายทอดองค์ความรู้แฝง (Tacit 
knowledge) และประสบการณ์สู่บุคลากร
รุ่นต่อไปไม่เป็นระบบอย่างต่อเน่ือง 

๘. บุคลากรส่วนใหญ่ขาดทักษะด้าน
ภาษาต่างประเทศการสื่อสารและการ
ประสานงาน 

๙. บุคลากรบางส่วนไม่ปรับตัวต่อสถานการณ์
และสิ่งแวดล้อมที่เปลี่ยนแปลงไป 

๑๐. การทํางานแบบบูรณาการและการทํางาน 
เป็นทีมยังไม่มปีระสิทธิภาพ 

๑๑. การประเมินความดีความชอบของบุคลากร
ไม่สร้างแรงจูงใจในการปฏิบัติงาน  

๑๒. แผนบริหารทรพัยากรบุคคลยัง            
ไม่มีประสิทธิภาพ 

๑๓. การสื่อสาร/ประชาสัมพันธ์และเผยแพร่
ข้อมูลไม่ทั่วถึงและไม่มีประสทิธิภาพ 

๑๔. หน่วยงานไม่มีการกําหนดเกณฑ์การวัด
ปริมาณภาระงาน (Work load) ในแต่ละ
บุคคล เพ่ือให้การบริหารงานมี
ประสิทธิภาพ 

 ๑. เทคโนโลยีเปลีย่นแปลงเร็วมีผลกระทบต่อ
การบริหารจัดการ การกําหนด/ปรับปรุง กฎ 
ระเบียบ ข้อบังคับต่าง ๆ ที่เก่ียวข้อง  

๒. ภัยจากอาชญากรรมด้านเทคโนโลยีอาจมี
ผลกระทบต่อระบบการป้องกันด้าน
เทคโนโลยีสารสนเทศได้ 

๓. การวางแผน และการพัฒนาโครงสร้าง
พ้ืนฐานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี เกิด
การชะงักและไม่ต่อเน่ือง สาเหตุหน่ึงมาจาก
การเปลี่ยนแปลงทางการเมือง 

๔. การจัดสรรทรพัยากรสําหรับวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยีอยู่ในระดับตํ่า ไม่ทันต่อการ
เปลี่ยนแปลงของเทคโนโลยีและตอบการ
สนองความต้องการของภาคอุตสาหกรรมใน
อนาคต 

๕. หลักเกณฑ์วิธีการและแนวทางปฏิบัติ
เก่ียวกับการบริหารทรัพยากรบุคคลที่
สํานักงาน ก.พ. ออกตาม พ.ร.บ. ระเบียบ
ข้าราชการพลเรือน พ.ศ.๒๕๕๑  เพ่ือใหส้่วน
ราชการนําไปปฏิบัติ บางส่วนยังไม่ชัดเจน 

๖. เศรษฐกิจโลกอยู่ในภาวะชะลอตัวมี
ผลกระทบต่อการลงทุนของประเทศ ทําให้
ผู้ใช้บริการด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
ลดลง 

๗. การเข้าสู่ประชาคมอาเซียนทาํให้เกิดคู่แข่ง
ทางด้านการให้บริการที่สามารถเคลื่อนย้าย
อย่างเสรี  

๘. งบประมาณสนับสนุนการวิจัยพัฒนา ยังอยู่
ในระดับตํ่า  

๙. ไม่มีหน่วยงานเครือข่าย/สาขาในภูมิภาค ทํา
ให้การบริการไม่สามารถเข้าถงึผู้รับบริการได้
อย่างทั่วถึง และตอบสนองทุกความต้องการ
ของผู้รับบริการได้ 
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ตารางที่ ๔ การวิเคราะห์ตาม SWOT Matrix ด้านการปรับปรุงองค์กร (WT)  
กลยุทธเ์ชิงปรบัปรุงองค์กร (WT Strategy)   
จุดแข็ง (S)  โอกาส(O)  
จุดอ่อน (W)  ข้อจํากัด (T) 
๑๕. ระบบเทคโนโลยีสารสนเทศ (IT)        

ไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๖. การบริหารจัดการสารสนเทศ            

ไม่มีประสิทธิภาพ 
๑๗. ไม่มีกลไกในการเตรียมความพร้อมใน

การสร้างนักบริหาร 
๑๘. การให้บริการของหน่วยงานยัง           

มีความล่าช้า  
๑๙. การจัดการระบบที่เป็นมิตรกับ

สิ่งแวดล้อมยังไม่มีประสิทธิภาพ
เท่าที่ควร  

๒๐. การบริหารจัดการงบประมาณไม่เป็นไป
ตามแผน 

๒๑. การดําเนินงานในกระบวนงานพัสดุล่าช้า 
๒๒. ผลลัพธ์ (outcome) และผลผลิต 

(output) ของหน่วยงานยังไม่สนองตอบ
ต่อความต้องการของผู้รับบริการและผู้มี
ส่วนได้ส่วนเสียได้อย่างทั่วถึง 

๒๓. การใช้ประโยชน์จากเคร่ืองมือ
วิทยาศาสตร์ในหน่วยงานยังไม่เต็มที่
เท่าที่ควร 

๒๔. การบริหารจัดการแผนบริหารความเสี่ยง 
และแผนความปลอดภัยยังไม่มี
ประสิทธิภาพ 
 
 
 

 ๑๐.ค่านิยมและเสน้ทางความก้าวหน้าทางสาย
วิชาชีพวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังไม่
ชัดเจนทําให้คนรุ่นใหมส่นใจประกอบ
วิชาชีพทางด้านวิทยาศาสตร์น้อยลง 

๑๑. ชุมชนยังไม่ได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาศาสตร์ 
เทคโนโลยีและนวัตกรรม อย่างกว้างขวาง
เท่าที่ควร ทําให้ค่านิยมและความเช่ือถือใน
เรื่องของวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยียังอยู่
ในระดับตํ่า  

๑๒. ภาคประชาชน ชุมชน ยังไม่เช่ือถือการ
ทํางานของหน่วยงานราชการว่าจะมีความ
ต่อเน่ืองและจริงใจในการแก้ปัญหา 

๑๓. บทบาทของหน่วยงานด้านการบริการ
ทดสอบลดลงเน่ืองจากมีงานบริการทดสอบ
ที่ซ้ําซ้อนกับหน่วยงานอ่ืน    
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   
 กลยุทธ์ :   พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์ 

             และเทคโนโลยี 
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๒.๙ การกําหนดประเด็นยุทธ์ และเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการ 
 
 จากผลการวิเคราะห์ SWOT Matrix สามารถนํามากําหนดประเด็นยุทธ์ และเป้าประสงค์/เป้าหมาย
การให้บริการของกรมวิทยาศาสตร์บริการของ วศ. ดังน้ี 
 
 ๒.๙.๑ ประเด็นยุทธศาสตร์ ของ วศ. 
  วศ. ได้กําหนดประเด็นยุทธศาสตร์ไว้ ๔ ประเด็น ดังน้ี 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :  ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการที่มีคุณภาพ 
                                 ได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ  
 

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :  ถา่ยทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบรกิารสังคม 
   

 ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :  พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  
 

 ๒.๙.๒ เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการของ วศ. 
  วศ. ได้กําหนดเป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการตามประเด็นยุทธศาสตร์ของ วศ. ดังน้ี 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๑ :  สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย 
                                                    สามารถสร้างความมั่นใจใหกั้บผู้บริโภค 
                                                    และสร้างรายได้แก่ประเทศ 
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๒ :  ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง 
                                                    เพ่ือสร้างขีดความสามารถในการแข่งขัน 
                                                    ของประเทศ 

 
 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๓ :  ผู้ประกอบการ OTOP 

                                                    สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 
 

 เป้าประสงค์/เป้าหมายการให้บริการที่ ๔ :  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
                                                    เทคโนโลยีมีศกัยภาพเพ่ิมขึ้น 
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๒.๑๐ การเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการและแผนปฏิบัติราชการ 
      กระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี กับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติที่เก่ียวข้อง 
           
  แผนกลยุทธ์ ของ วศ. (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  มีความเช่ือมโยงกับแผนปฏิบัติราชการ  วท.  
      (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐) ซึ่งมีความเช่ือมโยงกับนโยบายและยุทธศาสตร์ระดับชาติ ดังน้ี 

ประเด็นยุทธศาสตร์ วท. ประเด็นยุทธศาสตร์ วศ. 
ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๙ : 
      การพัฒนาโครงสร้างพ้ืนฐานอุทยาน 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :   
      เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการทดสอบ 

วิทยาศาสตร์ภูมิภาคและระบบสนับสนุนการวิจัย 
พัฒนา และนวัตกรรม รวมทั้งพัฒนานโยบาย การ
บริหารจัดการด้าน วทน. เพ่ือเพ่ิมผลผลิตและมูลค่า
ของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทาง
การค้า และรักษาสิ่งแวดล้อม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๒ :   
       ให้บรกิารทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ 
ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ : 
      การเร่งรัดการวิจัย พัฒนา และสร้างนวัตกรรม 
เพ่ือสร้างงาน สร้างรายได้ พัฒนาชีวิต และสร้างฐาน 
ความรู้ในภาค อุตสาหกรรม เกษตรกรรม และ
บริการ 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๓ :   
       ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและ 
การบริการสังคม 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๑ :  
       การส่งเสริมและเร่งรัดการพัฒนากําลังคนด้าน 
วทน. เพ่ือเพ่ิมขีดความสามารถในการแข่งขนั 

ประเด็นยุทธศาสตร์ที่ ๔ :   
       พัฒนาศกัยภาพบุคลากรด้านวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยี  

 
 ภาพรวมการเช่ือมโยงระหว่างแผนกลยุทธ์ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)  และ 
    แผนปฏิบัติราชการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี (พ.ศ. ๒๕๕๖-๒๕๖๐)   กับนโยบายและ 
    ยุทธศาสตร์ระดับชาติ แสดงดังภาพที่ ๑  
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                  ภาพที่ ๑  เป้าหมายรัฐบาล (แสดงความเชื่อมโยงของนโยบายรัฐบาล แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ แผนบริหารราชการแผ่นดิน และยุทธศาสตร์กระทรวง) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

รัฐธรรมนูญ (ฉบับชั่วคราว)ปี ๒๕๕๗ แผนกลยุทธ์ด้าน ว และ ท แห่งชาติ (พ.ศ.๒๕๔๗-๒๕๕๖) 

นโยบายรัฐบาล/วาระแห่งชาติ 

แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ ๑๑ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 
ยุทธศาสตร์การสร้างเศรษฐกิจฐานความรู้และการสร้างปัจจัยแวดล้อม 

แผนการบริหารราชการแผ่นดิน ข้อ ๖ 
นโยบายวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยี การวิจัยและนวัตกรรม 

ยุทธศาสตร์การจัดสรรงบประมาณประจําป ี
ข้อ ๖.๑ การส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา.        ข้อ ๖.๒ การพัฒนา วทน 

นโยบายรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี แผนยุทธศาสตร์ วท ๕ ปี (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙)  
แผนปฏิบัติราชการ ปี ๒๕๕๕-๒๕๕๙ และแผนปฏิบัติราชการประจําปี ๒๕๕๘ ของ วท. 

๑.การส่งเสริมและเร่งรัด
การพัฒนากําลังคนดา้น 
วทน. เพื่อเพิ่มขีดความ 
สามารถในการแข่งขัน 

๒.การสร้างองค์ความรู้ 
และความตระหนัก เพื่อให้
เป็นสังคมฐานความรู้ด้าน  
ว และ ท 

๓. การเร่งรัดการวิจัย พัฒนาและสร้าง
นวัตกรรม เพือ่สร้างงาน สร้างรายได้ 
พัฒนาชีวิตและสร้างฐานความรู้ใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม และบริการ 

๕. การพัฒนาและส่งเสริมการใช้
เทคโนโลยอีวกาศและภูมิสารสนเทศ
เพื่อสนับสนุนการพัฒนาประเทศและ
การบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง
สภาพภูมอิากาศและภัยธรรมชาติ 

๔. การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐาน อทุยานวิทยาศาสตร์ภมูิภาคและ
ระบบสนับสนุนการวิจัยพัฒนาและนวัตกรรมรวมทั้งพฒันานโยบาย 
การบริหารจัดการด้านวทน.เพือ่เพิม่ผลผลิตและมูลคา่ขอผลิตภณัฑ์ 
ตลอดจนการป้องกันการกีดกันทางการค้าและรกัษาสิ่งแวดลอ้ม 

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

วท. 

วท๑. กําลังคนทางด้าน 
วทน.ที่ได้รับการเสริมสร้าง
ขีดความสามารถในการนํา
ความรู้ไปประยุกต์ใช้ในการ
วิจัยพัฒนาและนวัตกรรม 

วท๒.ภาคการผลิตและบริการมีบุคลากรวิทยาศาสตร์
และเทคโนโลยทีี่มีศักยภาพรองรับการลงทุนวจิัยและ
พัฒนาและสร้างนวัตกรรมเพิม่ขึ้นอย่างเพียงพอก่อให้ 
เกิดขีดความสามารถในการแข่งขันเพิม่ขึ้นและมีความ
ร่วมมอืระหว่างภาครัฐและภาคเอกชนในการบ่มเพาะ
และพัฒนากําลังคนทั้งวยัก่อนทํางานและวัยทํางาน 

วท๔.การวิจัย พัฒนาและนวัตกรรม
สามารถนําไปเผยแพร่ สร้างองค์
ความรู้  และประยุกต์ใช้ได้ใน
ภาคอุตสาหกรรม เกษตรกรรม 
ธุรกิจบริการ และภาคสงัคม/ชุมชน 

วท๑๑.ภาคการผลิตบริการและชุมชน
ได้นําเทคโนโลยีอวกาศและภูมิ
สารสนเทศ ไปใช้ประโยชน์ทาง
เศรษฐกิจ สังคม สิ่งแวดล้อม และ
บริหารจัดการภัยธรรมชาติอย่างมี
ประสิทธิผล 

วท๙.ภาคการผลิตและบริการ ใช้
ประโยชน์จากการพัฒนาโครงสร้าง
พื้นฐาน นโยบาย และระบบการบริหาร
จัดการด้าน วทน.  เพือ่สนับสนุนการ
พัฒนาประเทศอย่างมธีรรมาภิบาล 

วศ ๔. กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

เป้าประสงค์
/เป้าหมาย
บริการ วท. 

วศ ๓. ผู้ประกอบการ OTOP 
สามารถยกระดับคุณภาพสินค้า 

วศ ๒. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็งเพื่อสร้างขีด
ความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

วศ ๑. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย 
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและ
สร้างรายได้แก่ประเทศ

 

ระดับกรม 

ระดับกระทรวง 

ระดับชาติ นโยบายและแผน วทน แห่งชาติ ๑๐ ปี 
(พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๖๔) นโยบายและยุทธศาสตร์การวิจัยแห่งชาติ 

ฉบับที่๘ (พ.ศ.๒๕๕๕-๒๕๕๙) 

๖.การพัฒนาความ
ร่วมมอืกับประเทศใน
ประชาคมอาเซียน
และนานาประเทศ
ด้านวทน. 

แผนกลยุทธ์ วศ. (พ.ศ.๒๕๕๖-๒๕๖๐) 

วท๕.ผู้ประกอบการ
และชุมชนได้นํา
เทคโนโลยี ผลงานวิจัย
ไปเพิ่มผลิตภาพการ
ผลิตและคุณภาพ
ผลิตภณัฑ์

ประเด็น
ยุทธศาสตร์ 

วศ. 

เป้าประสงค์
/เป้าหมาย
บริการ วศ. 

๑.เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศ 
   ด้านการทดสอบ  

๒. ให้บริการทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 
    ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ 

๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิต 
    และการบริการสังคม 

๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
  วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

๑.๑ เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ 
      สอบเทียบ 
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และ 
   เทคโนโลยี

กลยุทธ์  
วศ. 

๒.๑ ผลักดันให้ห้องปฏิบัติการมีความ 
      ตระหนักด้านคุณภาพ 

๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการ  
      นําเทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์ 

๔.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับ 
      สถานศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

วท๑๒. ภาคเศรษฐกิจ
และสังคมใช้ประโยชน์
จาก วทน. เพื่อเสริมสร้าง
ความร่วมมือกับ
ประชาคมอาเซียนและ
นานาประเทศ
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ฝ่ายแผนงาน กรมวิทยาศาสตร์บริการ (ต.ค. ๒๕๕๗)

ผล
ผล

ิต 
ตัว

ชี้วั
ด จํานวนสินค้าได้รับการทดสอบ
เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับ

ผู้บริโภค 

จํานวน
ห้องปฏิบัติการที่ 
การได้รับการ
รับรอง 

จํานวนห้องปฏิบัติการ
ที่เข้าร่วมกิจกรรม 
ทดสอบความชํานาญ 

จํานวนผลงานด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีที่ได้รับ
การพัฒนาและนําไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนห้องปฏิบัติการ
ทดสอบในภมูิภาค 
ที่ได้รับการพัฒนา 

จํานวนหลักสูตรฝึกอบรมเพื่อนําไปใช้
ประโยชน์ได้จริง  

แผนปฏบิัตริาชการ พ.ศ. ๒๕๕๖ – ๒๕๖๐ ของกรมวิทยาศาสตร์บริการ  

    เป็นองค์กรเชี่ยวชาญและแหล่งอ้างอิงทางวิชาการดา้นวทิยาศาสตรป์ฏบิัติการของอาเซียน 

ให้บริการด้านการทดสอบในระดับเชี่ยวชาญของประเทศ วิจัยและพฒันาเพื่อเสริมสร้างสมรรถนะด้านการทดสอบ ทีส่ามารถแข่งขนั 
ได้ในระดับสากล และเพื่อการยกระดับคุณภาพชีวิต โดยการบริหารจัดการเชิงรุกแบบบูรณาการภายใต้ระบบการบริหารจัดการบ้านเมืองที่ดี

๑.เป็นแหล่งอ้างอิงของประเทศด้านการ

เป้าหมายที่ ๑. สินค้ามีคุณภาพและความปลอดภัย
สามารถสร้างความมั่นใจให้กับผู้บริโภคและ 
สร้างรายได้แก่ประเทศ

๑.๑ เพิ่มศักยภาพความเชี่ยวชาญด้านการทดสอบ สอบเทียบ
๑.๒ พัฒนาฐานข้อมูลเฉพาะทางด้านวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

ผลผลติที่ ๑ สินค้าได้รบัการ
ตรวจสอบ สอบเทียบคุณภาพ 

ผลผลติที่ ๔ การบริการสารสนเทศ
หอสมดุวิทยาศาสตร์แลเทคโนโลยี

๒. ให้บริการทางวิทยาศาสตร์ปฏิบัติการ
   ที่มีคุณภาพได้มาตรฐานเป็นที่ยอมรับ

๓. ถ่ายทอดเทคโนโลยีสู่ภาคการผลิตและการบริการสังคม ๔. พัฒนาศักยภาพบุคลากรด้าน 
 วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี  

กล
ยุท

ธ 

เป้าหมายที่ ๒. ห้องปฏิบัติการมีความเข้มแข็ง
เพื่อสร้างขีดความสามารถในการแข่งขันของประเทศ 

๒.๑ ผลักดันให้ห้องปฏบิัติการมีความตระหนัก
ด้านคุณภาพ

ผลผลติที่ ๒ ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองความสามารถ 

เป้าหมายที่ ๓. ผู้ประกอบการ OTOP  สามารถ
ยกระดับคุณภาพสินค้า เป้าหมายที่ ๔.  กําลังคนทางด้านวิทยาศาสตร์

และเทคโนโลยีมีศักยภาพเพิ่มขึ้น 

๓.๑ ร่วมมือกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการนํา
      เทคโนโลยีไปใช้ประโยชน์

ผลผลติที่ ๑ การวิจัยและพัฒนาและถ่ายทอด
เทคโนโลยี 

๔.๑ สร้างเครือข่ายความร่วมมือกับสถาน 
      ศึกษาและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 

ผลผลติที่ ๓ กําลังคนทางวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี 

จํานวนผู้ประกอบการที่ได้รับ
ประโยชน์จากการถ่ายทอด
เทคโนโลยี ระดับความสําเร็จในการพัฒนา

กระบวนงานรับรองความสามารถบุคลากร
สาขาใหมต่ามแผน  

ตัว
ชี้วั

ด 

จํานวนการบริการวิเคราะห์ทดสอบ 
สอบเทียบ และบริการข้อมูลทาง
วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี

จํานวนโครงการความร่วมมือด้าน ว&ท และ
นวัตกรรมระหว่างประเทศที่มีกิจกรรมต่อเนื่อง
อย่างเป็นรูปธรรม โดยมีแผนปฏิบัติการรองรับ
และมีการติดตามประเมินผล

ร้อยละของกิจกรรมที่สามารถดําเนินการได้บรรลุเป้าหมายตามแผนดา้นการส่งเสริม
ให้มีความโปร่งใส ป้องกัน ปราบปรามทุจริตและส่งเสรมิคุ้มครองจรยิธรรม 

จํานวนรายการวัดของ
ห้องปฏิบัติการที่ได้รับการ
พัฒนาและรับรองระบบงาน
ตามมาตรฐานสากล 

จํานวนผลงานวิจัยพัฒนาและ
นวัตกรรมที่สามารถนําไปใช้
ประโยชน์ในภาคการผลิต เกษตร 
บริการและภาคสังคม/ชุมชน 

ร้อยละของผูเ้ข้ารับการ
ฝึกอบรมหลักสูตรด้าน 
วทน.ที่สามารถนําความรู้
ไปใช้ประโยชน์  

จํานวนสถานประกอบการ/ชุมชนที่นํา
ผลงานวิจัยและพัฒนาไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนบทความที่ตีพิมพ์ในวารสารวิชาการ
ระดับชาติและนานาชาติต่อบุคลากรวิจัย 

จํานวนสินค้า 
OTOP ที่เข้าสู่
กระบวนการขอ
รับรองมาตรฐาน 

ร้อยละของสินค้าและ
บริการที่ส่งตรวจสอบ
และผ่านเกณฑ์มาตรฐาน

จํานวนห้องปฏิบัติการที่
ได้รับการพัฒนา  

ร้อยละของห้องปฏิบัตกิารที่ได้รับการพัฒนา  
ที่ผ่านการรับรองตามมาตรฐาน  

จํานวนกําลังคนด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่ได้รับการพัฒนาศักยภาพ
ด้านวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและ
นวัตกรรม  

จํานวนกิจกรรม/หลักสตูร 
การบ่มเพาะและ/หรือ
พัฒนาศักยภาพบุคลากร
ด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยี  

แผนงาน ๑ : ส่งเสริมการวิจัยและพัฒนา
แผนงาน ๒ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและนวัตกรรม

แผนงาน ๒ : พัฒนาวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและ

ร้อยละความพึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  

ร้อยละความเชื่อมั่นของ
ผู้รับบริการและผู้มีส่วนได้
ส่วนเสียในการรับบริการ
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์

ร้อยละความไม่พึงพอใจของ
บุคลากรที่เข้ารับการฝึกอบรม  

จํานวนข้อมูลสารสนเทศด้านวิทยาศาสตร์และ
เทคโนโลยีที่นําไปใช้ประโยชน์ 

จํานวนเทคโนโลยี/ระบบที่พัฒนาเพื่อสนับสนุน
งานวิทยาศาสตร์ เทคโนโลยีและนวัตกรรม
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คณะผู้จัดทํา 
นางอุมาพร สุขม่วง   เลขานุการกรม 
นายธีระชัย รัตนโรจน์มงคล  นักวิทยาศาสตร์เช่ียวชาญ 
นางชมพูนุท หอมกลิ่นเทียน  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชํานาญการ ฝา่ยแผนงาน 
นางสุภาพรรณ อินลักษณะ  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน 
นางสาวพัชรี แก้วนพรัตน์   นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน 
นางสาวณิชาภา หมื่นภักดี  นักวิเคราะห์นโยบายและแผนปฏิบัติการ ฝ่ายแผนงาน 


